כללביט מימון בע"מ
)"החברה"(

תשקיף מדף

אשר לפיו יכול ויוצעו ,ביחד או לחוד ,ניירות ערך של החברה כמפורט להלן ,בהתאם להוראת סעיף 23א לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן" :חוק ניירות ערך"(,
באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות הרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון
ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן" :הבורסה"( ,כפי שיהיו באותה עת )כל אחד מהדוחות הללו מכונה" :דוח הצעת מדף"(:
של
עד  20סדרות של אגרות חוב )סדרות ז' עד כ"ו( ,רשומות על שם ,כאשר כל אחת מסדרות אגרות החוב האלה תהיה בערך נקוב כולל של עד  1,000,000,000ש"ח )להלן:
"כתבי התחייבות נדחים )סדרות ז' עד כ"ו(" או "אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו("( )לפרטים נוספים ראו סעיף  2.18לתשקיף(.
ושל
עד  3סדרות של כתבי אופציה )סדרות  1עד  ,(3רשומים על שם ,הניתנים למימוש לאגרות חוב )סדרות ז' עד כ"ו( של החברה ,כאשר כל אחת מסדרות כתבי האופציה
תכלול לא יותר מ 10,000,000 -כתבי אופציה )להלן" :כתבי האופציה )סדרות ) ("(1-3לפרטים נוספים ראו סעיף  2.17לתשקיף(.
)להלן ביחד" :ניירות הערך המוצעים"(

ניירות הערך במסגרת תשקיף המדף יוצעו כדלקמן:
הצעתם של ניירות הערך שעשויים להיות מוצעים על פי תשקיף מדף זה ,יכול שתעשה ,ביחד או בנפרד ,בדרך של "הצעה אחידה" ו/או "הצעה לא אחידה" כהגדרת
מונחים אלה בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור( ,התשס"ז) 2007-לפרטים נוספים ראו סעיף  2.4לתשקיף(.
ניירות הערך שעשויים להיות מוצעים על פי תשקיף מדף זה ,הינם ניירות ערך אשר התקופה להגשת הזמנות לגביהם לא נקבעה בתשקיף המדף במועד פרסומו.
התקופה להגשת הזמנות והפרטים המיוחדים לאותה הצעה יקבעו בדוח הצעת מדף בהתאם לסעיף )24ה( לחוק ניירות ערך ,ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות
ערך( ,התשס"ו.2005-
תמורת ההנפקה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה ועל-פי דו"ח הצעת מדף ,תופקד בכלל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :כלל חברה לביטוח"( ,לשימושה,
על פי שיקוליה ובאחריותה של כלל חברה לביטוח.
תשומת הלב מופנית לכך ,כי אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( עשויות להיות בעלות מאפיינים מיוחדים ,בין היתר ,כדלקמן:
 .1בהתקיים ״נסיבות משהות להון משני מורכב" ,כהגדרתן בסעיף  2.18.11.1לתשקיף ,יידחו תשלום קרן ו/או תשלומי ריבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים אשר
תמורתם תוכר על-ידי הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר )להלן" :המפקח על הביטוח"( כהון משני מורכב של כלל חברה לביטוח ,לתקופות,
כמפורט בתשקיף זה ובדוח הצעת המדף של הסדרה הרלוונטית .לפרטים ראו סעיף  2.18.11לתשקיף.
 .2בהתקיים ״נסיבות משהות להון שלישוני מורכב" ,כהגדרתן בסעיף  2.18.11.1לתשקיף ,ידחה תשלום הקרן ,וכן החל ממועד דחיית הקרן כאמור ,יידחו תשלומי
ריבית בגין הקרן שנדחתה ,בגין כתבי התחייבות נדחים אשר תמורתם תוכר על-ידי המפקח על הביטוח כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח ,לתקופות,
כמפורט בתשקיף זה ובדוח הצעת המדף של הסדרה הרלוונטית .לפרטים ראו סעיף  2.18.11לתשקיף.
יובהר ,כי אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( אינן מומרות למניות של החברה ו/או למניות כלל חברה לביטוח בשום מקרה .אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( ,אשר החברה
תנפיק על-פי תשקיף מדף זה ,ככל שתנפיק ,עשויות להימנות על ההון המשני המורכב או על ההון השלישוני המורכב של כלל חברה לביטוח ,בכפוף לתנאים שנקבעו
על-ידי המפקח על הביטוח ,ובמקרה כאמור אגרות החוב תעמודנה לפירעון )קרן( בתשלום אחד ,והכל כפי שיפורט בדוח הצעת המדף הראשון של הסדרה הרלוונטית.
לפרטים בדבר ההכרה בתמורת אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( ,כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח על-ידי המפקח על הביטוח ,ראו
סעיף  2.18.1לתשקיף .טרם פרסום תשקיף מדף זה ,קבלה כלל חברה לביטוח אישור מאת המפקח על הביטוח ,מיום  21במאי  ,2014כי אין לו התנגדות לפרסום
תשקיף המדף .בסמוך לפני פרסום דוח הצעת המדף לסדרה הרלוונטית ,תפנה כלל חברה לביטוח למפקח על הביטוח ותבקש ממנו להכיר ,בתנאים שייקבע,
בהתחייבויות כלל חברה לביטוח על-פי אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( מהסדרה הרלוונטית כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח ,לפי
העניין.
בהתאם לשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( ,אגרות החוב כאמור אינן מובטחות בשעבוד כלשהו .לפרטים בדבר שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרות ז'
עד כ"ו( ראו סעיף  2.18לתשקיף.
החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לקבוע בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ,כי החברה תוכל להעמיד את אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית
לפדיון מוקדם ובמקרה כאמור יחולו ההוראות המפורטות בסעיפים  2.18.7.3-2.18.7.2לתשקיף ,והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ,להוראות תקנון הבורסה
וההנחיות מכוחו ולהנחיות המפקח על הביטוח ,כפי שיהיו במועד הרלוונטי .החברה תקבע בדוח ההצעה הראשון של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית את המועד
הראשון האפשרי לפדיון מוקדם .לפרטים נוספים ראו סעיפים  2.18.7.3-2.18.7.2לתשקיף.
לפרטים בדבר מגבלות החלות על כלל חברה לביטוח ,בין היתר ,בדבר חלוקה כל עוד לא נפרעו תשלומים אשר נדחו בגין אגרות חוב )סדרות ז' עד כ"ו( אשר תמורתן
הוכרה כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב על ידי המפקח על הביטוח ראו סעיף  2.18.12לתשקיף.
נכון למועד התשקיף ,עיקר פעילותה של החברה הינו גיוס מקורות מימון בישראל עבור כלל חברה לביטוח ,באמצעות הנפקות )ציבוריות ופרטיות( של תעודות
התחייבות ו/או אגרות חוב ו/או שטרי הון ,אשר תמורתם תופקד בכלל חברה לביטוח ,לשימושה על-פי שיקוליה ועל אחריותה .המבקשים להשקיע בחברה על סמך
תשקיף מדף זה ,ראוי שישקלו יחד עם יתר הנתונים והפרטים הכלולים בתשקיף מדף זה ,את גורם הסיכון הבא הנוגע לפעילות החברה :התחייבויותיה של החברה
כלפי מחזיקי אגרות החוב המוצעות על-פי תשקיף מדף זה ,מובטחות במלואן על-ידי התחייבותה של כלל חברה לביטוח לפרוע את התשלומים המגיעים לבעלי אגרות
החוב על-פי תנאי אגרות החוב כאמור .יכולת הפירעון ואיתנותה הפיננסית של כלל חברה לביטוח מהווה גורם עיקרי ליכולת הפירעון של אגרות החוב על-ידי החברה.
על-פי הסכם בין כלל חברה לביטוח לבין החברה מיום  16במאי ) 2006כפי שתוקן בחודש יולי  2010ובחודש מרס  ,(2014התחייבה כלל חברה לביטוח לשלם את הקרן,
ההצמדה )ככל שתהא( והריבית לבעלי אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( ,בהתאם לתשקיף מדף זה .התחייבותה של כלל חברה לביטוח כאמור ,הינה כמפורט בסעיף 5.3
לתשקיף.
הפיקדונות שיופקדו בכלל חברה לביטוח מתמורת הנפקות של אגרות חוב )סדרות ז' עד כ"ו( מכח תשקיף זה ,ככל שתונפקנה ,ואשר תחשבנה להון משני מורכב או
להון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח והתחייבותה של כלל חברה לביטוח למלא אחר תנאיהן של אגרות החוב כאמור יהיו ,בכפוף לאמור בסעיף  5.3לתשקיף,
בעלי מעמד נדחה ליתר התחייבויותיה של כלל חברה לביטוח כלפי נושיה.
אגרות החוב של החברה )סדרות א' עד ג' וסדרה ו'( שבמחזור מדורגות ,במועד התשקיף ,כדלקמן :סדרה א' :מדורגת על ידי סטנדרד & פורס מעלות בע"מ )(S&P
)להלן" :מעלות"( בדרוג  AA-ב Credit Watch-עם השלכות מתפתחות ועל ידי מידרוג בע"מ )להלן" :מידרוג"( בדרוג  Aa2עם אופק דרוג שלילי; סדרה ב' :מדורגת
על ידי מידרוג בדרוג  Aa2עם אופק דרוג שלילי; סדרות ג' ו-ו' :מדורגות על ידי מעלות בדרוג  A+ב Credit Watch-עם השלכות מתפתחות ועל ידי מידרוג בדרוג Aa3
עם אופק דרוג שלילי .לפרטים נוספים ראו סעיפים  13-16לדוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר  2013בפרק  6לתשקיף.
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כללביט מימון בע"מ
)"כללביט מימון" או "החברה"(

פרק  - 1מבוא
.1.1

כללי
החברה התאגדה בישראל בחודש נובמבר  ,2005כחברה פרטית מוגבלת במניות לפי חוק החברות ,התשנ"ט.1999-
החברה הינה בבעלותה המלאה ) (100%של כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :כלל חברה לביטוח"( ,שהינה מבטח
כמשמעו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א)1981-להלן" :חוק הפיקוח"( .תחום פעילותה היחיד
של החברה ,הינו גיוס מקורות בישראל עבור כלל חברה לביטוח ,באמצעות הנפקות )ציבוריות ופרטיות( של כתבי
התחייבות ו/או אגרות חוב ו/או שטרי הון ,אשר תמורתם מופקדת בכלל חברה לביטוח ,לשימושה על פי שיקוליה ועל
אחריותה .מניות החברה אינן נסחרות בבורסה ולא הוצעו לציבור והחברה לא תהפוך לחברה ציבורית עקב הנפקת
ניירות הערך על פי תשקיף זה .כמו כן ,חלות על החברה הוראות חוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן" :חוק ניירות
ערך"( והתקנות הרלוונטיות מכוחו ,בהיותה "תאגיד מדווח" כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך .נכון למועד התשקיף,
הנפיקה החברה ניירות ערך כמפורט בסעיף  1.4להלן.
למען הנוחות ,בתשקיף זה תהיינה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:
בורסה-

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

התאגיד או החברה-

כללביט מימון בע"מ;

כלל החזקות-

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

פקודת החברות-

פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,תשמ"ג;1983-

חוק החברות-

חוק החברות ,תשנ"ט;1999-

מניות החברה-

מניות רגילות של החברה בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת;

כתובתה הרשומה של החברה-

ראול ולנברג  ,36קריית עתידים ,מגדל  ,8תל אביב.
)כתובת למשלוח דואר :ת.ד ,37070 .תל אביב;(6136902 ,

.1.2

ש"ח -

שקל חדש;

דולר -

דולר של ארה"ב;

היתרים ואישורים

.1.2.1

החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על פי דין להצעת ניירות הערך המוצעים
על פי תשקיף מדף זה ,להנפקתם ולפרסום תשקיף מדף זה.

.1.2.2

אין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור
מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף מדף
זה.

.1.2.3

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני המתייחס להצעת אגרות חוב מכל אחת מסדרות אגרות החוב )סדרה ז'(
) -סדרה כ"ו( ,כהגדרתן בסעיף  2.2.3להלן ,לכתבי האופציה מכל אחת מסדרות כתבי האופציה )סדרה - (1

א1-

)סדרה  ,(3כהגדרתן בסעיף  2.2.3להלן ,ולאגרות החוב שינבעו ממימושם של כתבי האופציה האמורים,
הכלולים בתשקיף המדף )להלן" :האישור העקרוני"(.
אין לראות באישור העקרוני האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או
לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים במסגרת תשקיף
המדף או על המחיר בו הם יוצעו.

.1.2.4

מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום למסחר של אגרות חוב מכל אחת מסדרות אגרות החוב
)סדרה ז'( ) -סדרה כ"ו( ,כהגדרתן בסעיף  2.2.3להלן ,של כתבי האופציה מכל אחת מסדרות כתבי האופציה
)סדרה ) - (1סדרה  ,(3כהגדרתן בסעיף  2.2.3להלן ,ושל אגרות החוב שינבעו ממימושם של כתבי האופציה
האמורים והרישום למסחר של ניירות ערך אלו יהיה כפוף לקבלת אישור לבקשה לאישור לרישום ניירות
ערך למסחר על פי דו"חות הצעת מדף ,אשר יוגשו בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף
של ניירות ערך( ,התשס"ו.2005-

.1.2.5

אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על פי
דו"ח הצעת המדף כאמור .על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף כאמור
יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו ,כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי דו"ח
הצעת מדף כאמור.

.1.3

הון המניות ,קרנות ועודפים
הון המניות הרשום והמונפק של החברה נכון ליום  20במאי  2014הינו כמפורט להלן:
סוג המניות
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ כ"א

.1.3.1

הון רשום

הון מונפק ונפרע

 100,000מניות

 1,000מניות

הון קרנות ועודפים של החברה נכון ליום  31בדצמבר  ,2013הינו כמפורט להלן:
 31בדצמבר 2013
)אלפי ש"ח(
1
)(-
1

הון מניות רגילות
פרמיה על מניות
קרנות הון
יתרת הפסד
סה״כ הון

.1.4

הון מונפק ונפרע בדילול
מלא
 1,000מניות

אגרות החוב שבמחזור

.1.4.1

לפרטים אודות אגרות החוב )סדרה א'( של החברה שבמחזור ,ראו סעיף  13לדוח הדירקטוריון לתקופה
שמסתיימת ביום  31בדצמבר  2013וביאור 8א) (1לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר ,2013
המובאים בפרק  6ובפרק  9של תשקיף מדף זה ,בהתאמה .עד למועד התשקיף ,לא חל כל שינוי מהותי ביחס
לנתונים המובאים בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ,הנזכרים לעיל ,לגבי אגרות החוב )סדרה א'( של
החברה.

.1.4.2

לפרטים אודות אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה שבמחזור ,ראו סעיף  14לדוח הדירקטוריון לתקופה
שמסתיימת ביום  31בדצמבר  2013וביאור 8א) (2לדוחות הכספיים של החברה ,ליום  31בדצמבר ,2013
המובאים בפרק  6ובפרק  9של תשקיף מדף זה ,בהתאמה .עד למועד התשקיף ,לא חל כל שינוי מהותי ביחס
לנתונים המובאים בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ,הנזכרים לעיל ,לגבי אגרות החוב )סדרה ב'( של
החברה.

א2-

.1.4.3

לפרטים אודות אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה שבמחזור ,ראו סעיף  15לדוח הדירקטוריון לתקופה
שמסתיימת ביום  31בדצמבר  2013וביאור 8א) (3לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר ,2013
המובאים בפרק  6ובפרק  9של תשקיף מדף זה ,בהתאמה .ביום  2בפברואר  ,2014שולם כמתוכנן תשלום 7
)מתוך  28תשלומים חצי שנתיים( בסך של כ 15,662-אלפי ש"ח על חשבון ריבית אגרות החוב )סדרה ג'(.
פרט לכך ,לא חל כל שינוי מהותי ביחס לנתונים המובאים בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ,הנזכרים
לעיל ,לגבי אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה.

.1.4.4

לפרטים אודות אגרות החוב )סדרה ו'( של החברה שבמחזור ,ראו סעיף  16לדוח הדירקטוריון לתקופה
שמסתיימת ביום  31בדצמבר  2013וביאור 8א) (3לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר ,2013
המובאים בפרק  6ובפרק  9של תשקיף מדף זה ,בהתאמה .ביום  2בפברואר  ,2014שולם כמתוכנן תשלום 7
)מתוך  20תשלומים חצי שנתיים( בסך של כ 21,188-אלפי ש"ח על חשבון ריבית אגרות החוב )סדרה ו'(.
פרט לכך ,לא חל כל שינוי מהותי ביחס לנתונים המובאים בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון ,הנזכרים
לעיל ,לגבי אגרות החוב )סדרה ו'( של החברה.

.1.5

ההון המינימאלי הנדרש מכלל חברה לביטוח

.1.5.1

ההון המינימאלי הנדרש ממבטח קבוע בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימאלי
הנדרש ממבטח( )תיקון( ,התשס״ט 2009-ובהוראות הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד
האוצר )לעיל ולהלן בהתאמה :״כללי ההון המינימאלי״ ו-״המפקח על הביטוח״( .לפרטים נוספים בדבר
הוראות המפקח על הביטוח ראו סעיף  2.18.14לתשקיף זה.

.1.5.2

על מנת לעמוד בכללי ההון המינימאלי מגייסת ו/או עשויה לגייס כלל חברה לביטוח )בעלת השליטה
בחברה( ,בין היתר ,הון משני מורכב ו/או הון שלישוני מורכב )כמשמעותם בהוראות הדין ו/או הנחיות
המפקח על הביטוח( בדרך של הנפקת תעודות התחייבות או אגרות חוב ,בעיקר באמצעות אגרות חוב
המונפקות על ידי החברה ,אשר תמורתן מופקדת בכלל חברה לביטוח .לפרטים נוספים ראו פרק  5לתשקיף
מדף זה.

.1.6

הכרה בתמורת אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח עובר
להנפקתן

.1.6.1

טרם פרסום תשקיף מדף זה ,קבלה כלל חברה לביטוח אישור מאת המפקח על הביטוח ,מיום  21במאי
 ,2014כי אין לו התנגדות לפרסום תשקיף המדף .בסמוך לפני פרסום דוח הצעת המדף לסדרה הרלוונטית,
תפנה כלל חברה לביטוח למפקח על הביטוח ותבקש ממנו להכיר ,בתנאים שייקבע ,בהתחייבויות כלל
חברה לביטוח על-פי אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( מהסדרה הרלוונטית כהון משני מורכב או כהון
שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח ,לפי העניין.

.1.6.2

בסמוך לפני פרסום דוח הצעת מדף לסדרה הרלוונטית תפנה כלל חברה לביטוח אל המפקח על הביטוח
ותבקש ממנו ,כי יכיר בהתחייבויותיה של כלל חברה לביטוח על פי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ,כהון
משני מורכב או כהון שלישוני מורכב ,לפי העניין.

.1.6.3

הכרה בהתחייבויות כלל חברה לביטוח על פי אגרות החוב כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב,
כאמור לעיל ,אין בה כדי להשפיע בכל דרך שהיא על תנאיהן של אגרות החוב אשר תוצענה על פי תשקיף
מדף זה ,או על הזכויות הנלוות להן ,בכפוף למפורט בסעיפים  2.18.13-2.18.16 ,2.18.11 ,2.18.7.3לתשקיף
זה.

א3-

פרק  - 2פרטי הצעת ניירות הערך
ההוראות הנכללות בפרק זה מתבססות ,בין היתר ,על הוראות חוקי העזר של מסלקת הבורסה ,תקנון והנחיות הבורסה
)להלן ולעיל" :הוראות הבורסה"( ,כנוסחן במועד פרסום תשקיף המדף .אם יחול שינוי בהוראות הבורסה לאחר פרסום
תשקיף המדף ,יחול האמור להלן:
) (1יחולו על הצעת ניירות ערך על פי דוח הצעת המדף הוראות הבורסה כפי שיהיו במועד דוח הצעת המדף;
) (2יפורט ,במסגרת דוח הצעת המדף ,השינוי בהוראות הבורסה הרלוונטיות לפרק ההצעה )לגבי ניירות הערך המוצעים(
לעומת הוראות הבורסה שנכללו בתשקיף המדף.

.2.1

נתונים בדוח הצעת מדף על-פיו יוצעו ניירות ערך לציבור
להלן נתונים שיפורסמו בין היתר על-ידי החברה בדוח הצעת מדף )בהתאם להוראות כל דין ,ובכלל זה בהתאם לתקנון
ולהנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך כפי שיהיו באותה העת( ,על-פיו יוצעו ניירות ערך לציבור ,ככל
שיוצעו ,וככל שהנתונים שלהלן יהיו רלבנטיים להצעה ,וזאת בהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על פי הדוח כאמור,
תוך הפניה לסעיפים הרלבנטיים בתשקיף מדף זה.
נושא
היתרים ואישורים



אופן הצעת ניירות הערך

על
מכרז
הצעה אחידה בדרך של

שיעור הריבית של אגרות החוב
)לרבות שיעור המרווח ביחס

לריבית הבסיס(







הצעה אחידה בדרך של מכרז על 
מחיר היחידה






הצעה לא אחידה






סעיף בתשקיף
עניינים שיפורטו בדוח הצעת מדף
קבלת ההיתרים והאישורים הדרושים להצעת ניירות 1.2
ערך על-פי דוח הצעת המדף
2.4
יפורט בדוח הצעת המדף
כמות וסוג ניירות הערך המוצעים וכמות היחידות 2.6
המרבית
יום הגשת הבקשות ,השעה בה תיפתח רשימת
החתימות והשעה בה תיסגר רשימת החתימות
רכז ההנפקה
הרכב היחידה
מחיר היחידה
שיעור הריבית המירבי או שיעור המרווח המירבי או
שיעור מרווח מזערי ,לפי הענין ,והמרווחים בין
שיעורי הריבית הנקובים
מספר מזערי של יחידות כתנאי להשלמת ההצעה,
ככל שייקבע
הקצאה נוספת למשקיעים מסווגים ואמת המידה
להקצאה
הקצאה נוספת לכלל המזמינים
כמות וסוג ניירות הערך המוצעים וכמות היחידות 2.7
המרבית
יום הגשת הבקשות ,השעה בה תיפתח רשימת
החתימות והשעה בה תיסגר רשימת החתימות
רכז ההנפקה
הרכב היחידה
המחיר המינימאלי והמרווחים בין המחיר הנקוב
מספר מזערי של יחידות כתנאי להשלמת ההצעה,
ככל שייקבע
הקצאה נוספת למשקיעים מסווגים ואמת המידה
להקצאה
הקצאה נוספת לכלל המזמינים
2.8
ניירות הערך המוצעים ,דרך ההצעה ופרטיה
התקופה להגשת בקשות
רכז ההנפקה
13500/1503/5299787v1

ב1-

נושא



משקיעים מסווגים ומשקיעים 
מוסדיים
כתבי אופציה )סדרות  (1-3
הניתנים למימוש לאגרות החוב





אגרות חוב )סדרות ז'-כ"ו(












ייעוד התמורה





חיתום והפצה








נותני שירותים נוספים



הזמנות בעלי עניין



עניינים שיפורטו בדוח הצעת מדף
הרכב היחידה ומחירה
מספר מזערי של יחידות כתנאי להשלמת ההצעה
אופן ההקצאה למשקיעים מוסדיים ו/או לאחרים
תנאי הצעת ניירות ערך למשקיעים מוסדיים ו/או
מסווגים ופרטים בדבר הקשרים בינם ובין החתמים
ו/או בעלי הענין בה ,ככל שקיימים.
כמות כתבי האופציה
סדרת אגרות החוב שתנבענה ממימוש כתבי האופציה
מחיר המימוש של כתבי האופציה
תנאי הצמדת מחיר המימוש ,ככל שתהיה הצמדה
תקופת המימוש
ככל שקיימת הצמדה ,הוראות בדבר הגנה או היעדר
הגנה על מחיר המימוש.
שינוי תנאי כתבי האופציה
הכמות המוצעת
פרטי הנאמן )במידה והנאמן לאגרות החוב לא יהיה
הנאמן שפרטיו מופיעים בסעיף  2.18להלן(
דוח דירוג מעודכן או דוח דירוג חדש )אם קיים(
מספר תשלומי הקרן ,שיעורם ומועדי פירעונם
שיעור הריבית ,תקופת הריבית ומנגנון חישוב
הריבית ,ריבית הבסיס )ככל שתהא( ,שיעור הריבית
לתקופה הראשונה ולתקופות הבאות
מספר תשלומי רבית ומועדי פירעונם
תנאי הצמדת תשלומי הקרן והריבית
הוראות בדבר הגנה על הקרן ו/או הריבית של אגרות
החוב ,ככל שתהיה הצמדה
הכרה בתמורת אגרות החוב )סדרות ז'  -כ"ו( כהון
משני מורכב ו/או כהון שלישוני מורכב ,כהגדרת
מונחים אלו להלן ,של כלל חברה לביטוח ,ככל שתהא
המועד הקובע לתשלום
פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה ו/או ביוזמת החברה
פירוט ייעוד התמורה והשימוש בתמורת ההנפקה
בתקופה שבין מועד הגיוס לבין מועד השימוש
בתמורת ההנפקה.
עיקרי הסכם החיתום ובהם שמות החתמים
המתמחרים והחתמים האחרים ,קיומו של שיפוי
לחתם ופרטיו ,שיעור השתתפותם בהבטחת ההצעה
ועמלות החיתום השונות
פרוט בדבר הקשרים בין החתמים למשקיעים
מסווגים ובין החתמים לחברה ו/או לבעלי העניין בה,
ככל שקיים
גילוי בדבר זהות המפיצים
גילוי בדבר עמלות הפצה
עמידת המפיצים בתנאי הכשירות
פרוט בדבר הקשר בין מפיצים למשקיעים מסווגים
ובין המפיצים לחברה ו/או לבעלי העניין בה ,ככל
שקיים
גילוי אודות זהות נותני השירותים הנוספים )ולפי
העניין( בגין ההנפקה ,תפקידם והעמלה ו/או השכר
אותו הם זכאים לקבל.
כוונות בעלי עניין ,ככל שתהיינה ,להגיש הצעה במכרז

סעיף בתשקיף

2.20
2.17

2.18

5.2
,2.9
2.20.5

2.20.4
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2.10
2.16
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.2.2

תיאור ניירות הערך שיוצעו על פי תשקיף המדף ודוחות ההצעה
 .2.2.1כללי
להלן פרטים בדבר ניירות הערך הכלולים במסגרת תשקיף מדף זה.
ניירות הערך הכלולים על פי תשקיף מדף זה ,הינם ניירות ערך אשר התקופה להגשת הזמנות לגביהם לא
נקבעה בתשקיף המדף במועד פרסומו .התקופה להגשת הזמנות תקבע בדוח הצעת מדף בהתאם לסעיף )24ה(
לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך( ,התשס"ו) 2005-להלן" :תקנות הצעת
מדף"( ,במסגרת דוח הצעת המדף כאמור יושלמו גם הפרטים המיוחדים לאותה הצעה )להלן" :דוח הצעת
המדף" או "דוח ההצעה"(.
בהתאם להוראות הדין ולעמדת סגל הרשות ,דוח הצעת מדף יוגש לא מוקדם מ 5 -שעות מסחר 1לפני תחילת
התקופה להגשת הזמנות )בכפוף למקרים בהם קיימת לעמדת סגל הרשות חובת תיקון תשקיף המדף( .עם
זאת ,אם פורסם דוח הצעת מדף סמוך לאחר שפורסמו דוחות כספיים שונים מאלה שצורפו לתשקיף המדף,
אזי התקופה להגשת הזמנות תחל לא לפני חלוף שלושה ימי עסקים ממועד פרסום הדוחות הכספיים.
 .2.2.2על פי תשקיף מדף זה יכול שתוצענה לציבור:

.2.2.2.1

אגרות החוב – סדרות חדשות )סדרות ז' -כ"ו(
עד  20סדרות של אגרות חוב )סדרות ז'  -כ"ו'( רשומות על שם ובנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת )להלן:
"אגרות החוב )סדרות ז'  -כ"ו(" ,שכל אחת מהן תהא בערך נקוב כולל של עד 1,000,000,000
ש"ח .כל אחת מסדרות אגרות החוב )סדרות ז'  -כ"ו( תעמודנה לפירעון בתשלומים ,כאשר
התשלומים יכול שיהיו רצופים ושווים ויכול שיהיו לא רצופים ובשיעורים שאינם שווים ,אשר
ישולמו בכל אחת מהשנים ,הכל כפי שייקבע בדו"ח הצעת המדף על-פיו תוצענה לראשונה כל
אחת מאגרות החוב )סדרות ז'  -כ"ו( )להלן" :דוח הצעת המדף הראשון אגרות החוב )סדרות
ז' -כ"ו(" או "דוח ההצעה הראשון )סדרות ז'  -כ"ו(" ו"-ההצעה הראשונה של אגרות החוב
)סדרות ז' -כ"ו(" ,לפי העניין( .אגרות החוב )סדרות ז' – כ"ו( תישאנה ריבית שנתית קבועה או
משתנה כפי שייקבע על-פי דוח הצעת המדף הראשון וזאת בהתאם להוראות תשקיף מדף זה.
סוג הריבית )או העדר הריבית( אותה תשאנה אגרות החוב )סדרות ז' – כ"ו( יפורט בדוח הצעת
המדף הראשון וייקבע על-ידי החברה ערב הצעתן לראשונה של אגרות החוב )סדרות ז' – כ"ו(.
לפירוט סוגי הריבית האפשריים על פי תשקיף מדף זה ,ראו סעיף  2.18.4להלן .שיעור הריבית
אותה תשאנה אגרות החוב )סדרות ז' -כ"ו( ,או המרווח מעל או מתחת לריבית הבסיס אותה
תשאנה אגרות החוב )סדרות ז'  -כ"ו( ,לפי הענין ,יפורטו בדוח הצעת המדף הראשון של אגרות
החוב )סדרות ז' – כ"ו( וייקבעו על-ידי החברה ערב הצעתן לראשונה של אגרות החוב )סדרות ז'
– כ"ו( או ייקבעו במכרז אשר על-פיו תיערך הצעתן לראשונה של אגרות החוב )סדרות ז'  -כ"ו(.
הריבית תשולם בתשלום אחד או יותר כפי שייקבע בדוח ההצעה הראשון סדרות )ז' – כ"ו(.
אגרות החוב )סדרות ז' – כ"ו( )קרן וריבית( עשויות להיות צמודות לבסיס הצמדה או ללא
הצמדה כמפורט בסעיף  2.18.3להלן ,הכל כפי שייקבע על ידי החברה ערב הצעתן לראשונה של
כל אחת מסדרות אגרות החוב )סדרות ז' – כ"ו(.

1

שעת מסחר  -כהגדרתה בתקנות הצעת מדף.
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אם לאחר מועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב מסדרה כלשהי מהסדרות ז' עד כ"ו ,תורחב
אותה סדרת אגרות חוב על-ידי החברה ,מחזיקי אגרות החוב מהסדרות ז' עד כ"ו אשר יונפקו
במסגרת הרחבת אותה סדרה ,לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין
אגרות החוב האמורות שהמועד הקובע לתשלומו יחול קודם למועד הנפקתן כאמור.
יובהר ,כי תמורת כל אחת מסדרות אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( ,יכול שתוכר על-ידי הממונה
על אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר )להלן :״המפקח על הביטוח״( כהון משני
מורכב או כהון שלישוני מורכב )כהגדרת מונחים אלו בהנחיית המפקח על הביטוח בדבר "הרכב
הון עצמי מוכר של מבטח מחודש אוגוסט ) "2011להלן" :הנחיית המפקח על הביטוח"(( של
כלל חברה לביטוח )לפרטים נוספים ,ראו סעיף  2.18.14לתשקיף( ,ובהתאם הקרן תעמוד
לפירעון בתשלום אחד וייתכן כי תשלום הקרן ו/או תשלומי הריבית בגין אגרות החוב )סדרות ז'
עד כ"ו( יידחו בהתאם להתקיימותן של נסיבות משהות ,כמפורט בסעיף  2.18.11לתשקיף.
אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( תהיינה ניתנות לפדיון מוקדם על ידי החברה בכפוף להתקיימות
תנאים מסוימים כמפורט בסעיפים  2.18.7.2ו 2.18.7.3-לתשקיף ,וזאת החל מתקופה אשר
תיקבע בדוח הצעת המדף ,והכל אם וככל שתיקבע אפשרות לפדיון מוקדם כאמור בדוח הצעת
המדף.
לפרטים נוספים ראו סעיף  2.18להלן.

.2.2.2.2

כתבי אופציה לאג"ח )סדרות (1-3
עד  3סדרות של כתבי אופציה )סדרות  (1-3רשומים על שם )להלן" :כתבי אופציה )סדרות "(1-3
או "כתבי אופציה לאג"ח"( ,שכל אחת מהן תכלול לא יותר מ 10,000,000-כתבי אופציה .כל
כתב אופציה )סדרות  (1-3יהיה ניתן למימוש ל 100 -ש"ח ע.נ .אגרות חוב מהסדרות )ז'  -כ"ו(,
כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש צמוד לבסיס הצמדה או ללא הצמדה כאמור בסעיף
 2.17.4להלן ,וזאת בכל יום מסחר )ובמקרה שמחיר מימוש כתבי האופציה יהיה צמוד למדד
המחירים לצרכן – למעט בימים  12עד  16של כל חודש קלנדארי( החל ביום רישומם למסחר
בבורסה ועד למועד האחרון למימושם) ,להלן בסעיף זה" :תקופת המימוש" ו"תום תקופת
המימוש" ,לפי העניין( ,והכול כפי שייקבע בדוח הצעת המדף על פיו תוצענה לראשונה כל אחת
מסדרות כתבי אופציה )) (1-3להלן" :דוח הצעת המדף הראשון של כתבי אופציה )סדרות "(1-3
או "דוח ההצעה הראשון של כתבי אופציה )סדרות  (1-3ו" -ההצעה הראשונה של כתבי
האופציה )סדרות  ,"(1-3לפי העניין ,בהתאמה( .כתב אופציה )מהסדרות  (1-3שלא ימומש עד
לתום תקופת המימוש )ועד בכלל( ,יפקע ויהיה בטל ולא תהיה למחזיק בו כל זכות או תביעה
שהיא .כל אחת מסדרות כתבי האופציה )סדרות  (1-3תהיה ניתנת למימוש לאחת )בלבד(
מסדרות אגרות החוב )ז' עד כ"ו( ,הכלולות בתשקיף מדף זה )או המצויות במחזור( ,כפי שיפורט
בדוח ההצעה הראשון של כתבי אופציה מאותה הסדרה .אגרות החוב שתוקצינה כתוצאה
ממימוש כתבי האופציה לאג"ח תהיינה שוות זכויות לאגרות החוב הקיימות במחזור מאותה סדרה.
החברה תפרסם דיווח מיידי  14ימים טרם מועד המימוש האחרון ,ובו יצוין המועד האחרון
למימוש כתבי האופציה כאמור.
לפרטים נוספים ראו סעיף  2.17להלן.
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 .2.2.3בפרק זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם ,והכול אלא אם נאמר במפורש אחרת או עולה
אחרת מתוכן הדברים או הקשרם:
אגרות החוב )סדרות ז' -כ"ו( תקראנה להלן ביחד ולחוד "אגרות החוב" או "אגרות החוב המוצעות" או
"כתבי התחייבות נדחים" ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
כתבי האופציה )סדרות  (1-3יקראו להלן ביחד ולחוד "כתבי האופציה לאג"ח" או "כתבי האופציה" ,אלא
אם כן נאמר במפורש אחרת.
אגרות החוב וכתבי האופציה יקראו להלן ביחד "ניירות הערך המוצעים".
 .2.2.4דוח הצעת המדף הראשון של כל אחת מבין אגרות החוב ודוח הצעת המדף הראשון של כתבי האופציה יקראו
להלן ביחד ולחוד "דוח הצעת המדף הראשון" ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
 .2.2.5ההצעה הראשונה של כל אחת מבין אגרות החוב וההצעה הראשונה של כתבי האופציה תקראנה להלן ביחד
ולחוד "ההצעה הראשונה" ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
 .2.2.6הצעת ניירות הערך המוצעים תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך ,באמצעות דוחות הצעת
מדף בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות הרכב היחידות המוצעות ויתר תנאי ניירות
הערך המוצעים ואופן הצעתם ,בהתאם להוראות כל דין )ובכלל זה הוראות הבורסה( ,כפי שיהיו באותה עת.
 .2.2.7הזכויות הצמודות לניירות הערך המוצעים במסגרת הצעת מדף שאינה הצעה ראשונה של אותם ניירות ערך
)להלן בסעיף זה" :דוח הצעת המדף הנוסף"( ,שטר הנאמנות שיחול על ניירות הערך המוצעים במסגרת דוח
הצעת מדף הנוסף ותנאיו )ככל שרלוונטי( ,וכל שאר התנאים בנוגע לאותם ניירות ערך ,יהיו כולם כמתואר
בדוח הצעת המדף הנוסף.
 .2.2.8החברה רשאית לבטל את ההצעה לציבור של ניירות ערך )במסגרת דוח הצעת מדף מכח תשקיף מדף זה( בכל
עת לפני קבלת כספי ההנפקה מאת המשקיעים מבלי שתהיה למשקיעים כל דרישה ו/או טענה בקשר לכך.
במקרה כאמור ייראו את כל ההזמנות שניתנו לחברה כבטלות.

.2.3

פרטי ההצעה
הצעת ניירות הערך על פי דוח הצעת מדף מכוח תשקיף זה ,יכול שתבוצע בדרך של "הצעה אחידה" ו/או "הצעה לא
אחידה" )להלן בהתאמה" :הצעה אחידה" ו" -הצעה לא אחידה"( כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך ובתקנות
ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור( ,תשס"ז) 2007-להלן" :תקנות ההצעה"( .בהתאם לקביעת אופן ההצעה
כאמור ,תפרט החברה בדו"ח/ות הצעת המדף את אופן הצעת ניירות הערך למשקיעים מסווגים ו/או מוסדיים )לפי
העניין( ,כהגדרת מונחים אלה בתקנות ההצעה )להלן "משקיעים מסווגים" ו" -משקיעים מוסדיים"( ,וכן את אופן
הצעת ניירות הערך ,הכל בהתאם ובכפוף לתקנות ההצעה.

.2.4

אופן הצעת ניירות הערך על פי דוחות הצעת המדף
הצעתם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף מדף זה ,יכול שתיעשה ,ביחד או בנפרד ,בדרכים המפורטות להלן:
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 .2.4.1הצעת ניירות ערך לציבור בהצעה אחידה בדרך של מכרז על שיעור הריבית של אגרות החוב )לרבות שיעור
המרווח ביחס לריבית הבסיס(

.2.4.1.1

2

אגרות החוב כולן או חלקן ,יכול שיוצעו לציבור ביחידות ,בהצעה אחידה בדרך של מכרז על
שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב מאותה סדרה ,על פי החלופות המפורטות בסעיף
 2.6להלן.

 .2.4.2הצעת ניירות ערך לציבור בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה
אגרות החוב ו/או כתבי האופציה לאג"ח ,כולם או חלקם ,יכול שיוצעו לציבור ביחידות ,בהצעה אחידה בדרך
של מכרז על מחיר היחידה ,כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימאלי ייקבעו בדו"ח ההצעה .מכרז על מחיר
היחידה יכול שיבוצע במסגרת כל אחד מדוחות הצעת המדף שיפורסמו על-פי תשקיף זה לרבות במסגרת
ההצעה הראשונה .לפירוט ראו סעיף  2.7להלן.
 .2.4.3הצעת ניירות ערך לציבור בדרך של הצעה לא אחידה

.2.4.3.1

אגרות החוב ו/או כתבי האופציה לאג"ח ,כולם או חלקם ,יכול שיוצעו ביחידות ,בדרך של הצעה
לא אחידה באופן המפורט בפרק ג' בתקנות ההצעה ,כשהרכב כל יחידה ומחירה יקבעו בדו"ח
ההצעה כמפורט בסעיף  2.8להלן.

.2.4.3.2

לפי תקנה )11א() (1לתקנות ההצעה ,הצעה לא אחידה תובטח במלואה בחיתום והרוכשים בה
יהיו משקיעים מוסדיים כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה ,ואולם החברה תהא רשאית למכור
עד  30%מן ההנפקה למי שאינו משקיע מוסדי ,ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי
תיעשה בהצעה אחידה ,באותו מחיר שיוקצו בו ניירות הערך למשקיעים המוסדיים ובאותו יום,
והכמות שתוקצה לכל משקיע שאינו משקיע מוסדי תהיה לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך
סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי ,כאשר כל משקיע יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד;
נעשתה ההצעה חלקה בישראל וחלקה מחוץ לישראל -יימנו אותם  30%מתוך כלל ההנפקה.

.2.4.3.3

יובהר כי בהתאם לעמדה משפטית של סגל רשות ניירות ערך – עמדה מספר  ,103-25הצעה לא
אחידה של ניירות ערך במסגרת אחד מההליכים הבאים ,תהיה כפופה לקבלת היתר מרשות
ניירות ערך במסגרת תיקון תשקיף (1) :הצעת רכש חליפין לפי תקנה )11א() (3לתקנות ההצעה,
) (2הסדר כמשמעותו בסעיף  350לחוק החברות לפי תקנה )11א() (4לתקנות ההצעה )הקצאה או
העברה של ניירות ערך לפי סעיף 15א)א() (3לחוק ניירות ערך( ו (3) -הצעת זכויות לרכישת ניירות
ערך באמצעות דוח הצעת מדף שאינה הצעת זכויות לרכישת )א( מניות הרשומות למסחר
בבורסה במועד הזכאות לקבלת הזכויות; )ב( תעודות התחייבות הרשומות למסחר בבורסה
במועד הזכאות לקבלת הזכויות; )ג( כתבי אופציה )למניות( הרשומים למסחר בבורסה במועד
הזכאות לקבלת הזכויות; )ד( כתבי אופציה הניתנים למימוש בנייר ערך הרשום למסחר בבורסה
במועד הזכאות לקבלת הזכויות.

.2.4.3.4

2

לפירוט אודות אופן ההצעה הלא אחידה ראו סעיף  2.8להלן.

נכון למועד התשקיף ,בהתאם לעמדה משפטית של סגל רשות ניירות ערך  -עמדה מספר ) 106-2המשך שני( ,ניתן לערוך מכרז על
ריבית בהצעה אחידה רק במקרים בהם אין צורך בהערכה כלכלית על מנת להגיע למסקנה שהריבית לא יכולה לרדת במכרז
לאפס .לדוגמא – הנפקת אגרות חוב שלא ניתנות להמרה בערך נקוב ולא במסגרת חבילה.
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.2.5

תנאי ניירות הערך המוצעים לציבור על-פי תשקיף מדף זה:
 .2.5.1תנאי אגרות החוב מתוארים בסעיף  2.18להלן.
 .2.5.2תנאי כתבי אופציה לאג"ח מתוארים בסעיף  2.17להלן.
 .2.5.3אגרות החוב שתוקצינה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה לאג"ח תהיינה שוות זכויות לאגרות החוב הקיימות
במחזור מאותה סדרה.

.2.6

תיאור ההצעה לציבור  -הצעה אחידה בדרך של מכרז על שיעור הריבית לאגרות החוב )סדרות ז'  -כ"ו( לרבות שיעור
המרווח ביחס לריבית הבסיס
 .2.6.1אגרות החוב יכול שתוצענה לציבור בהצעה אחידה בדרך של מכרז על פי החלופות המפורטות להלן ,כשהרכב
כל יחידה ומחירה ושיעור הריבית המירבי כהגדרתו בסעיף  2.6.3.2להלן לאותה סדרה ייקבעו בדוח הצעת
המדף ובלבד שאגרות החוב תונפקנה בערכן הנקוב או בערך גבוה ממנו וכן לא תונפקנה במסגרת חבילה
הכוללת ניירות ערך אחרים של החברה:

.2.6.1.1

ככל שאגרות החוב מאותה סדרה יישאו ריבית קבועה – הצעה אחידה בדרך של מכרז על שיעור
הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב מאותה סדרה.

.2.6.1.2

ככל שאגרות החוב מאותה סדרה יישאו ריבית משתנה – הצעה אחידה בדרך של מכרז על
שיעור המרווח ביחס לריבית הבסיס על פי אחת החלופות המנויות בסעיפים )2.6.1.2א(
ו)2.6.1.2ב( להלן ,כפי שהחברה תקבע בדוח הצעת המדף שעל פיו תוצע לראשונה לציבור אגרות
חוב מאותה סדרה .במקרה בו לא פירטה החברה בדוח הצעת המדף אחת מבין החלופות שלהלן,
תחול החלופה המפורטת בס"ק א' .ואלו החלופות:
)א(

שיעור מרווח מירבי – החברה תציין בדוח ההצעה את שיעור המרווח המירבי מעל
ריבית הבסיס .במסגרת הליכי המכרז ,בשלב המכרז כל מבקש יהא רשאי להגיש עד
שלוש בקשות בשיעורי מרווח שונים כמפורט בסעיף  2.7.2להלן ,בהן ינקוב במרווח
מעל או מתחת לריבית הבסיס ,כך ששיעור המרווח שייקבע לא יעלה על שיעור המרווח
המירבי שצוין בדוח ההצעה .שיעורי המרווח הנקובים בבקשות יהיו בערכים חיוביים
בלבד ,בתוספת ציון במילים אם שיעור המרווח כאמור הינו מעל או מתחת לריבית
הבסיס.3

)ב(

שיעור מרווח מזערי – החברה לא תציין בדוח ההצעה שיעור מרווח מירבי כלשהו
מתחת לריבית הבסיס ,אך תוכל לציין בדוח ההצעה שיעור מרווח מזערי לריבית
מתחת לריבית הבסיס .במסגרת הליכי המכרז ,בשלב המכרז כל מבקש יהא רשאי
להגיש עד שלוש בקשות בשיעורי מרווח שונים כמפורט בסעיף  2.7.2להלן ,בהן ינקוב
במרווח מתחת לריבית הבסיס ,ללא מגבלת החברה על שיעור המרווח שייקבע במכרז,
למעט שיעור המרווח המזערי )ככל שתקבע החברה שיעור מרווח מזערי כאמור(.

3

לדוגמה :ביום המכרז ריבית הבסיס הינה  ,5%והחברה ציינה בדוח ההצעה כי שיעור המרווח המירבי הינו  ,2%קרי ביום המכרז
שיעור הריבית המירבי )ריבית בסיס בתוספת שיעור המרווח( הינו  .7%ככל שהמבקש מעוניין להגיש בקשה הנוקבת בריבית
בשיעור של  6%ביום המכרז )הנמוכה משיעור הריבית המירבי( ,המבקש ינקוב בבקשה שיעור מרווח של  ,1%בתוספת ציון
במילים כי שיעור המרווח הינו מעל לריבית הבסיס ,למשל" :שיעור מרווח  1%מעל ריבית הבסיס" .ככל שהמבקש מעוניין
להגיש בקשה הנוקבת בריבית בשיעור  2%ביום המכרז ,המבקש ינקוב בבקשה שיעור מרווח של  3%בתוספת ציון במילים כי
שיעור המרווח הינו מתחת לריבית הבסיס ,למשל ":שיעור מרווח  3%מתחת לריבית הבסיס".
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שיעורי המרווח הנקובים בבקשות יהיו בערכים חיוביים בלבד ,בתוספת ציון במילים
כי שיעור המרווח כאמור הינו מתחת לריבית הבסיס .4למען הסר ספק ,מובהר כי ככל
שהחברה לא תקבע שיעור מרווח מזערי אזי שיעור המרווח המזערי יהיה אפס.
 .2.6.2רשימת החתימות
רשימת החתימות לרכישת היחידות תפתח ביום שייקבע בדוח הצעת המדף )להלן" :יום המכרז" או "יום
הגשת הבקשות"( בשעה שתיקבע בדוח הצעת המדף )להלן" :מועד פתיחת רשימת החתימות"( ותיסגר
באותו יום בשעה שתיקבע בדוח הצעת המדף )להלן" :מועד סגירת רשימת החתימות"(.
החברה רשאית לבטל את ההצעה בכל עת לפני קבלת כספי ההנפקה מאת המשקיעים מבלי שתהיה
למשקיעים כל טענה בקשר לכך .במקרה כאמור יראו את כל ההזמנות שניתנו לחברה בקשר עם אותה הצעה,
כבטלות.
 .2.6.3הגשת הבקשות בשלב המכרז

.2.6.3.1

את הבקשות לרכישת היחידות יש להגיש לחברה ,על גבי טפסים הנהוגים למטרה זו ,באמצעות
רכז ההנפקה ,כפי שיקבע בדו"ח ההצעה )להלן" :הבקשות" ו"-רכז ההנפקה" בהתאמה(,
במישרין או באמצעות סניפי בנקים או באמצעות חברים אחרים בבורסה )להלן" :המורשים
לקבלת בקשות"( ,לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות.
כל בקשה שתוגש למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז תחשב כמוגשת באותו יום אם תתקבל
על ידי המורשה לקבלת בקשות עד למועד סגירת רשימת החתימות ,ובתנאי שתועבר על ידי
המורשה לקבלת בקשות לידי רכז ההנפקה ,ותתקבל על ידי רכז ההנפקה ,עד לתום שעה אחת
ממועד סגירת רשימת החתימות )להלן" :המועד האחרון להגשה לרכז"( .הזמנה שתתקבל אצל
חברי הבורסה לאחר מועד סגירת רשימת החתימות או שתתקבל אצל רכז ההנפקה יותר משעה
אחת לאחר מועד סגירת רשימת החתימות ,לא תענה על-ידי החברה.

.2.6.3.2

כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות בשיעורי ריבית שונים ובמרווחים בין שיעורי הריבית
הנקובים בבקשות ,כפי שייקבע בדוח ההצעה .בקשה שתנקוב בשיעור רבית שאינו שווה לאחת
ממדרגות הרבית שנקבעו בדוח ההצעה תעוגל למדרגת הריבית הקרובה כלפי מעלה.
בתשקיף זה:
"שיעור הריבית" – לרבות המרווח מעל או מתחת לריבית הבסיס ,כאשר המכרז הינו על שיעור
המרווח מעל או מתחת לריבית הבסיס.
"שיעור הריבית המירבי" – לרבות ציון המרווח המרבי מעל ריבית הבסיס או המרווח המזערי
מתחת לריבית הבסיס ,לפי הענין ,כאשר המכרז הינו על שיעור המרווח מעל או מתחת לריבית
הבסיס.

4

לדוגמה :ביום המכרז ריבית הבסיס הינה  ,5%והחברה ציינה בדוח ההצעה כי שיעור המרווח המזערי הינו  ,1%קרי ביום המכרז
שיעור הריבית המירבי )ריבית בסיס בתוספת שיעור המרווח( הינו  .4%ככל שהמבקש מעוניין להגיש בקשה הנוקבת בריבית
בשיעור של  3%ביום המכרז )הנמוכה משיעור הריבית המירבי( ,המבקש ינקוב בבקשה שיעור מרווח של  ,2%בתוספת ציון
במילים כי שיעור המרווח הינו מתחת לריבית הבסיס ,למשל" :שיעור מרווח  2%מתחת ריבית הבסיס".
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.2.6.3.3

כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש וכן את שיעור הריבית המוצע
על ידו ,אשר לא יעלה על שיעור הריבית המירבי ,ככל שייקבע שיעור כאמור ,הכל כפי שייקבע
בדוח ההצעה הראשון .בקשה שהוצע בה שיעור ריבית גבוה משיעור הריבית המירבי ,תהא
בטלה ויראוה כבקשה שלא הוגשה.

.2.6.3.4

הבקשות לרכישת היחידות הינן בלתי חוזרות .כל בקשה תחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד
המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם
באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא ,על פי תנאי התשקיף ודו"ח ההצעה ,של ניירות הערך
שיוקצו לו עקב היענות על פי תנאי התשקיף ודו"ח ההצעה לבקשתו.

.2.6.3.5

ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד .בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה,
יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד וחלק היחידה הכלול
בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה .בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות
מיחידה אחת לא תתקבל.
סך כל היחידות המוזמנות בידי מזמין אחד )בגין כל הבקשות שיגיש ועד שלוש בקשות כאמור(
לא יעלה על שיעור מהכמות המוצעת כפי שייקבע בדוח ההצעה ,אם וככל שייקבע )להלן:
"כמות היחידות המירבית"( ,הכל בכפוף להוראות כל דין .במקרה בו יגיש מבקש כאמור בקשה
אחת או יותר ליחידות בשיעור כולל העולה על כמות היחידות המירבית ,יראו את כל בקשותיו
כאילו הוגשו לרכישת כמות היחידות המירבית בלבד ובאופן המפורט להלן:
)א(

ראשית יילקחו בחשבון היחידות הנקובות בבקשה הנוקבת בשיעור הריבית הנמוך
ביותר ועד לכמות היחידות המרבית )להלן בס"ק זה" :הבקשה הראשונה"(;

)ב(

במקרה בו מספר היחידות הנקובות בבקשה הראשונה נמוך מכמות היחידות המרבית
יילקחו בחשבון יחידות נוספות מתוך הבקשה הנוקבת בשיעור הריבית הנמוך ביותר
מבין הבקשות שנותרו )להלן בס"ק זה" :הבקשה השנייה"( וזאת עד לכמות היחידות
המרבית במצטבר;

)ג(

במקרה ובו מספר היחידות הנקובות בבקשה הראשונה ובבקשה השנייה נמוך מכמות
היחידות המרבית יילקחו בחשבון יחידות נוספות מתוך הבקשה השלישית שנותרה
וזאת עד לסך של כמות היחידות המרבית במצטבר.

)ד(

במקרה בו לא נקבעה מגבלה על כמות היחידות המירבית ,אזי כל בקשה שצוינה בה
כמות יחידות מוזמנת הגבוהה מהכמות המוצעת על-פי דוח הצעת המדף ,יראוה
כבקשה שצוינה בה הכמות המוצעת על-פי דוח הצעת המדף.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי
החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות
שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן ,או בחלקן.
"מבקש" או "מזמין"  -ביחד עם בן משפחתו הגר עימו ולרבות משקיע מסווג עימו
התקשרה החברה לרכישת יחידות )אם וככל שהחברה תתקשר עם משקיעים מסווגים
על-פי דוח הצעת המדף( כפי שיפורט בדו"ח ההצעה.
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 .2.6.4הליכי המכרז

.2.6.4.1

הבקשות תועברנה על-ידי המורשים לקבלת בקשות לרכז ההנפקה במעטפות סגורות אשר
תישמרנה סגורות עד לחלוף המועד האחרון להגשה לרכז .המעטפות הסגורות תוכנסנה לתיבה
סגורה ביחד עם הבקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה וזאת עד לחלוף המועד האחרון
להגשה לרכז.

.2.6.4.2

ביום המכרז לאחר המועד האחרון להגשה לרכז תיפתח תיבת הבקשות בנוכחות נציג החברה
ורואה החשבון המבקר שלה אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז ובאותו מעמד יסוכמו
ויעובדו תוצאות המכרז.

.2.6.4.3

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ,לא יאוחר משעה  10:00תימסר הודעה על ידי רכז
ההנפקה ובאמצעות המורשים להגשת בקשות ,למבקשים ,אשר בקשותיהם נענו במלואן או
בחלקן .ההודעה תציין את שיעור הריבית שנקבע במכרז ,את מספר היחידות שתוקצינה לכל
מזמין ואת התמורה המגיעה מהם בעבורן .עם קבלת ההודעה ,ובאותו יום עד השעה 12:30
בצהרים ,יעבירו המבקשים באמצעות המורשים לקבלת בקשות ,לרכז ההנפקה ,לחשבון
המיוחד כאמור בסעיף  2.12להלן ,את מלוא התמורה המגיעה מהם בגין היחידות לגביהן נענתה
הזמנתם כאמור בהודעה האמורה.

.2.6.4.4

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע החברה בדוח מיידי לרשות ניירות ערך
ולבורסה על תוצאות המכרז ,ותוך שני ימי עסקים נוספים תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים
יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית.

 .2.6.5קביעת שיעור הריבית והקצאת היחידות למבקשים
כל היחידות שבקשות לרכישתן תיענה ,תונפקנה בשיעור ריבית אחיד על אגרות החוב )להלן" :שיעור הריבית
האחיד"( .שיעור הריבית האחיד יהיה שיעור הריבית הנמוך ביותר אשר הבקשות ליחידות שנקבו בו כשיעור
הריבית ביחד עם בקשות שנקבו בשיעורי ריבית נמוכים יותר ,יספיקו להקצאת היחידות המוצעות לציבור
)כולל המשקיעים המסווגים( על פי דוח הצעת מדף מכח תשקיף זה.
הקצאת היחידות תעשה כדלקמן:

.2.6.5.1

היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה )לרבות יחידות שבקשות
לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים ,שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה ,אם וככל
שנערכה על פי דו"ח ההצעה( יפחת מהמספר הכולל של היחידות המוצעות על פי דוח ההצעה,
תענינה כל הבקשות במלואן ,בכפוף להתקיימות דרישות הנחיות הבורסה הרלוונטיות כאמור
בסעיף  2.13להלן ,ובמקרה כזה יהיה שיעור הריבית שיעור הריבית הגבוה ביותר שהוצע .יתרת
היחידות ,שלא תתקבלנה בקשות בגינן ,תירכשנה על ידי החתמים ,אם וככל שיהיו ,כפי שיפורט
בדו"ח ההצעה .במקרה שלא ישתתפו חתמים בהנפקה על פי דוח הצעה שיפורסם מכוח תשקיף
זה ,יתרת היחידות שלא תתקבלנה בגינן בקשות לא יונפקו ויוחזרו ליתרת ניירות הערך מאותו
סוג על פי תשקיף המדף.

.2.6.5.2

היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה )לרבות יחידות שבקשות
לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים ,שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה אם וככל
שנערכה על פי דו"ח ההצעה( יפחת מהמספר המזערי של יחידות שיצוין בדוח ההצעה כתנאי
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להשלמתה )ככל שיצוין בה מספר מזערי כאמור( ,תבוטל ההנפקה ולא יגבו כספים כלשהם
מהמזמינים .במקרה של ביטול הנפקה כאמור ,תודיע על כך החברה בדוח מיידי ,ותוך שני ימי
עסקים תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית.

.2.6.5.3

היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה )לרבות יחידות שבקשות
לרכישתן יתקבלו ממשקיעים מסווגים ,שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה אם וככל
שנערכה וכפי שיפורט בדו"ח ההצעה( יהיה שווה או יעלה על המספר הכולל של היחידות
המוצעות לציבור אזי הקצאת היחידות המוצעות תעשה כדלקמן:
)א(

בקשות הנוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד  -לא תענינה.

)ב(

בקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד  -תענינה במלואן.

)ג(

בקשות )לא כולל בקשות שהתקבלו על-ידי משקיעים מסווגים ,שהתקשרו בהתקשרות
מוקדמת עם החברה אם וככל שנערכה על פי דוח ההצעה( הנוקבות בשיעור ריבית
השווה לשיעור הריבית האחיד  -תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך
היחידות המוצעות שיוותר לחלוקה לאחר הענות לבקשות הנוקבות בשיעור ריבית
נמוך משיעור הריבית האחיד )בניכוי ההיענות לבקשותיהם של המשקיעים המסווגים,
שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה ,אשר יזמינו בשיעור הריבית האחיד ,אם
וככל שנערכה על פי דוח ההצעה( ,חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין
בבקשה שבה נקב בשיעור הריבית האחיד לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות
בכל הבקשות שהוגשו לחברה שבהן ננקב שיעור הריבית האחיד )בניכוי חלקם של
המשקיעים המסווגים ,שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה אם וככל שנערכה
על פי דו"ח ההצעה(.

)ד (

הקצאת יחידות למשקיעים מסווגים שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה אם
וככל שהתקיימה על פי דוח ההצעה ,תעשה כפי שייקבע בדו"ח ההצעה.

.2.6.5.4

אם הקצאה כאמור בסעיף  2.6.5.3לעיל ,לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי בניירות
הערך המוצעים ,כהגדרתו בסעיף  2.13.4להלן ,ומשקיעים מסווגים ישתתפו בהצעה )בהתאם
לדוח ההצעה ככל שבוצעה התקשרות מוקדמות כאמור( ,אזי תבוטל עדיפות ההקצאה
למשקיעים המסווגים והקצאה של כל היחידות המוצעות תעשה כדלקמן:
)א(

בקשות הנוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד  -לא תענינה.

)ב(

בקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד – תענינה במלואן.

)ג(

בקשות )לרבות בקשות שהוגשו על-ידי משקיעים מסווגים ,שהתקשרו בהתקשרות
מוקדמת עם החברה אם וככל שנערכה על פי דוח ההצעה( הנוקבות בשיעור ריבית
השווה לשיעור הריבית האחיד  -תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש ,יקבל מתוך סך
היחידות המוצעות לציבור ,שיוותר לחלוקה לאחר הענות לבקשות הנוקבות בשיעור
ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד ,חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין
בשיעור הריבית האחיד לבין המספר הכולל של היחידות שהבקשות לרכישתן בשיעור
הריבית האחיד הוגשו לחברה )כולל יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות של
משקיעים מסווגים ,ככל שיהיו משקיעים מסווגים בהתאם לדוח ההצעה(.
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.2.6.5.5

אם ההקצאה לפי סעיף  2.6.5.4לעיל ,לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של ניירות
הערך המוצעים ,כהגדרתו בסעיף  2.13.4להלן ,אזי תבוצע ההקצאה בשיעור הריבית האחיד
כדלקמן:
)א(

בקשות הנוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד – לא תענינה.

)ב(

בקשות )לרבות בקשות שהוגשו על-ידי משקיעים מסווגים שהתקשרו בהתקשרות
מוקדמת עם החברה ,אם וככל שנערכה על פי דו"ח ההצעה( הנוקבות בשיעור הריבית
האחיד ו/או בשיעור ריבית נמוך ממנו ,תענינה באופן יחסי ,כך שכל מבקש ,יקבל מתוך
סך כל היחידות המוצעות ,מספר השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בשיעור
הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית נמוך ממנו לבין סך כל היחידות שבקשות ,הנוקבות
בשיעור הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית נמוך ממנו הוגשו לחברה )כולל יחידות
שלרכישתן התקבלו התחייבויות של משקיעים מסווגים ,ככל שיהיו משקיעים
מסווגים בהתאם לדוח ההצעה(.

.2.6.5.6

אם ההקצאה כאמור בסעיף  2.6.5.5לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של
ניירות הערך המוצעים ,כהגדרתו בסעיף  2.13.4להלן ,תבוצע הקצאה מחדש לצורך קביעת
שיעור ריבית אחיד חדש אשר לא יעלה על שיעור הריבית המירבי ,ככל שנקבע כזה בדוח
ההצעה ,ואשר יהיה שיעור הריבית הנמוך ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את היחידות המוצעות
באופן שתתקיימנה דרישות הפיזור המזערי ,כהגדרתו בסעיף  2.13.4להלן ,ובלבד שלמבקש לא
תוקצינה יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או בשיעור ריבית נמוך מזה שקבע בבקשתו )להלן:
"שיעור הריבית האחיד החדש"(.
נקבע שיעור ריבית אחיד חדש ,כאמור בפסקה זו ,תעשה ההקצאה בהתאם לאמור בסעיף
 2.6.5.5לעיל ובמקום "שיעור הריבית האחיד" ייראו כאילו נאמר "שיעור הריבית האחיד
החדש".

.2.6.5.7

היה וגם הקצאה כאמור בסעיף  2.6.5.6לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של
ניירות הערך המוצעים ,כהגדרתו בסעיף להלן ,יחול סעיף  2.13.5להלן.

.2.6.5.8

אם בהקצאת ניירות הערך על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות הם יעוגלו
כלפי מטה ,ככל הניתן ,ליחידה השלמה הקרובה ביותר .עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה
מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר ליחידה שנקבע בדוח ההצעה ,ואגרות החוב
תשאנה ריבית בשיעור הריבית האחיד.

.2.6.5.9

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה מהענות
חלקית או מלאה לבקשתו ,לפי הכללים המפורטים לעיל.

.2.6.5.10

אגרות החוב אשר תוצענה בהצעה שאינה הצעה לראשונה של אגרות חוב כאמור ,תישאנה את
שיעור הריבית ,אותן נושאות אגרות החוב מאותה סדרה ,שהוצעו על-פי ההצעה הראשונה
מאותה סדרה ,והן תוצענה לציבור בדרך של מכרז על מחיר היחידה כפי שייקבע בדו"ח ההצעה
שתפרסם החברה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הזכויות הצמודות לאגרות החוב אשר תוצענה
בהצעה שאינה הצעה לראשונה של אגרות חוב כאמור ,שטר הנאמנות שיחול וכל שאר התנאים
וההסדרים בנוגע לאותן אגרות חוב ,יהיו כולם כמתואר בתשקיף זה ,בשינויים המחויבים,
למעט ככל שנאמר מפורשות אחרת.
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 .2.6.6הקצאות נוספות לאחר תאריך המכרז

.2.6.6.1

הקצאה נוספת למשקיעים מסווגים
)א(

החברה תהא רשאית ,עד תום יום העסקים הראשון שלאחר ההקצאה לציבור ולא
יאוחר ממועד רישום ניירות הערך המוצעים למסחר ,להקצות למשקיעים המסווגים
שהתחייבו בהתחייבות מוקדמת )אם וככל שהוגשה התחייבות כאמור בהתאם לדוח
ההצעה( ,כמות נוספת של ניירות ערך אשר תפורט בדוח ההצעה ובהיקף כולל שלא
יעלה על  15%מהכמות שהוצעה על-פי דוח ההצעה )"ההקצאה הנוספת למסווגים"(
ההקצאה הנוספת למסווגים תיעשה בהתאם לאחת מאמות מידה אלה ,כאשר אמת
המידה שתיבחר להקצאה כאמור תפורט בדוח ההצעה:
)(1

לכל משקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת ,תוקצה כמות ניירות ערך לפי
חלקה היחסי של הכמות להשלמת ההתחייבות שלו מתוך סך הכמות להשלמת
ההתחייבויות שהוגשו; בסעיף זה" ,הכמות להשלמת ההתחייבות" – כמות
ניירות ערך שניתנה לגביהם התחייבות מוקדמת בשיעור הריבית האחיד או
בשיעור הריבית האחיד החדש ,לפי העניין ,או בשיעור ריבית נמוך ממנו ,בניכוי
כמות ניירות הערך שהוקצו בשל ההתחייבות המוקדמת האמורה;

)(2

למשקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת בשיעור הריבית הנמוך ביותר,
תוקצה מלוא הכמות להשלמת ההתחייבות שלו ,לאחריה למשקיע מסווג שהגיש
התחייבות מוקדמת בשיעור הנמוך הבא בגובהו ,וכך הלאה עד מלוא הכמות
הנוספת .היה יותר ממשקיע מסווג אחד שהגיש התחייבות מוקדמת באותו
שיעור ,תיעשה ההקצאה לכל אחד מהם לפי האמור בפסקת משנה )2.6.6.1א()(1
לעיל;

)(3

לכל משקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת ,תוקצה כמות ניירות ערך לפי
חלקה היחסי של התחייבותו מתוך סך כל ההתחייבויות;

)ב(

ההקצאה הנוספת למסווגים תהיה של ניירות ערך או של יחידות בהרכב זהה לניירות
הערך או ליחידות שניתנה לגביהם התחייבות מוקדמת;

)ג(

ההקצאה הנוספת למשקיעים מסווגים תיעשה בשיעור הריבית האחיד או בשיעור
הריבית האחיד החדש ,לפי העניין;

)ד(

בכפוף לאמור בסעיף זה ובסעיף )2.6.6.1ה( להלן ,למשקיע מסווג לא יוקצו ניירות ערך
בכמות כוללת העולה על הכמות שננקבה בהתחייבות המוקדמת שהגיש למעט על פי
החלופה האמורה בסעיף קטן )2.6.6.1א() (3לעיל.

)ה(

אלא אם ציינו המשקיעים המסווגים אחרת ,הרי שהתחייבותם המוקדמת של
המשקיעים המסווגים תיחשב כהסכמתם להקצאה של עד מלוא כמות ניירות הערך
המוזמנת על-ידם ,ולפיכך החברה תהיה רשאית לבצע הקצאה נוספת כאמור
למשקיעים מסווגים ,אשר התחייבו בהתחייבות מוקדמת עם החברה ,ואשר נקבו
בהזמנות שהוגשו על-ידם ,בשיעור ריבית אשר שווה לשיעור הריבית האחיד )או
לשיעור הריבית האחיד החדש ,לפי העניין( או בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית
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האחיד )או משיעור הריבית האחיד החדש ,לפי העניין( מבלי לפנות פעם נוספת לאותם
משקיעים מסווגים ,ובלבד שההקצאה הנוספת תבוצע לפי אמת המידה שתפורט בדוח
ההצעה.
)ו(

במקרים שבהם יציין משקיע מסווג ,אחד או יותר ,כי הוא מבקש שלא להשתתף
בהקצאה נוספת כאמור בסעיף זה לעיל ,אזי ניירות ערך שאלמלא כן היה משקיע
כאמור זכאי להקצאתם לפי סעיף  2.6.6.1זה ,יוקצו למשקיעים המסווגים האחרים,
ויחולו על ההקצאה התנאים בסעיף זה.

.2.6.6.2

הקצאה נוספת לכלל המזמינים לאחר תאריך המכרז
נוסף על האמור בסעיף  2.6.6.1לעיל ,במקרה בו תהא חתימת יתר כהגדרתה בתקנות ההצעה,
תהא החברה רשאית להקצות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות בשיעור הריבית האחיד או
בשיעור הריבית האחיד החדש ,לפי העניין ,או בשיעור ריבית הנמוך ממנו ,כמות נוספת של
ניירות הערך המוצעים אשר תפורט בדוח ההצעה ובהיקף שלא יעלה על  15%מהכמות שהוצעה
על-פי דוח ההצעה ,אשר יוקצו בהתאם לסעיף  2.6.5לתשקיף זה.

.2.6.6.3

קבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מוסדיים
על פי תקנות אופן ההצעה ,במקרה של חתימת יתר בהצעה אחידה ,תהא ההקצאה למשקיעים
המסווגים כדלקמן:
בסעיף  2.6.6.3זה" ,חתימת יתר" – היחס בין כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות
בשיעור הריבית האחיד שנקבע ,לבין הכמות שנותרה לחלוקה ,ובלבד שהוא עולה על אחד.
"הכמות שנותרה לחלוקה" – כמות ניירות הערך שהוצעה על פי דו"ח הצעת המדף מכח תשקיף
זה ,לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות בשיעור ריבית הנמוך
משיעור הריבית האחיד שנקבע.
במקרה של חתימת יתר ,הקצאה למשקיע מסווג לפי התחייבות מוקדמת שנתן תיעשה באופן
הזה.
)א(

לא עלתה חתימת היתר על חמש ,יוקצו לכל משקיע מסווג מאה אחוזים )(100%
מהכמות שהתחייב לרכוש; עלתה חתימת היתר על חמש ,יוקצו לכל משקיע מסווג
חמישים אחוזים ) (50%מהכמות שהתחייב לרכוש.

)ב(

לא הייתה כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה מספיקה להקצאה כאמור בסעיף
)2.6.6.3א( לעיל ,אזי תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה למשקיעים המסווגים לפי חלקה
היחסי של כל התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו
שיעור ריבית .הזמנות המשקיעים המסווגים תיחשבנה הזמנות שהוגשו על-ידי הציבור
לצורך קביעת שיעור הריבית האחיד .ההקצאה למשקיעים המסווגים תהיה בשיעור
הריבית האחיד כפי שנקבע במכרז.
במקרה שלא תתקיים חתימת יתר ,תיחשבנה הזמנות המשקיעים המסווגים במסגרת
המכרז כהזמנות שהוגשו על-ידי הציבור לצורך חלוקת ניירות הערך למזמינים.

13500/1503/5299787v1

ב14-

.2.7

תאור ההצעה לציבור – הצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה
 .2.7.1רשימת החתימות
רשימת החתימות לרכישת היחידות תפתח ביום המכרז שייקבע בדוח הצעת המדף )להלן" :יום המכרז" או
"יום הגשת הבקשות"( בשעה שתיקבע בדוח הצעת המדף )להלן" :מועד פתיחת רשימת החתימות"( ותיסגר
באותו יום בשעה שתיקבע בדוח הצעת המדף )להלן" :מועד סגירת רשימת החתימות"(.
החברה רשאית לבטל את ההצעה בכל עת לפני קבלת כספי ההנפקה מאת המשקיעים מבלי שתהיה
למשקיעים כל טענה בקשר לכך .במקרה כאמור יראו את כל ההזמנות שניתנו לחברה בקשר עם אותה הצעה,
כבטלות.
 .2.7.2הגשת הבקשות בשלב המכרז

.2.7.2.1

את הבקשות לרכישת היחידות יש להגיש לחברה ,על גבי טפסים הנהוגים למטרה זו ,באמצעות
רכז ההנפקה ,כפי שייקבע בדוח ההצעה )להלן" :הבקשות" ו"רכז ההנפקה" בהתאמה(,
במישרין או באמצעות בנקים או באמצעות חברים אחרים בבורסה )להלן" :המורשים לקבלת
בקשות"( ,לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות.
כל בקשה שתוגש למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז תחשב כמוגשת באותו יום אם תתקבל
על ידי המורשה לקבלת בקשות עד למועד סגירת רשימת החתימות ,ובתנאי שתועבר על ידי
המורשה לקבלת בקשות לידי רכז ההנפקה ,ותתקבל על ידי רכז ההנפקה ,עד לתום שעה אחת
ממועד סגירת רשימת החתימות )להלן" :המועד האחרון להגשה לרכז"( .הזמנה שתתקבל אצל
חברי הבורסה לאחר מועד סגירת רשימת החתימות או שתתקבל אצל רכז ההנפקה יותר משעה
אחת לאחר מועד סגירת רשימת החתימות ,לא תענה על-ידי החברה.

.2.7.2.2

כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שונים ובמרווחים בין המחיר הנקוב
בבקשות ,כפי שייקבע בדוח הצעת המדף .בקשה שתנקוב במחיר שאינו במרווח שנקבע בדוח
ההצעה תעוגל למחיר במרווח הקרוב כלפי מטה.

.2.7.2.3

כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש ואת מחיר היחידה המוצע על
ידו ,אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידה )ככל שייקבע מחיר כאמור בדוח ההצעה(,
בהתאם לקבוע בדוח ההצעה .בקשה שהוצע בה מחיר הנמוך מהמחיר המינימאלי ליחידה ,תהא
בטלה ויראוה כבקשה שלא הוגשה.

.2.7.2.4

בכפוף לכל דין ,הבקשות לרכישת היחידות הינן בלתי חוזרות .כל בקשה תחשב כהתחייבות
בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהענות מלאה או חלקית
לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא ,על פי תנאי התשקיף ודו"ח ההצעה,
של ניירות הערך שיוקצו לו עקב היענות על פי תנאי התשקיף ודו"ח ההצעה לבקשתו.

.2.7.2.5

ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד .בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה,
יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד וחלק היחידה הכלול
בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה .בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות
מיחידה אחת לא תתקבל.
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.2.7.2.6

סך כל היחידות המוזמנות בידי מבקש אחד )בגין כל הבקשות שיגיש ועד שלוש בקשות כאמור(
לא יעלה על שיעור מהכמות המוצעת כפי שייקבע בדוח הצעת המדף ,אם וככל שייקבע )להלן:
"כמות היחידות המירבית"( ,בכפוף להוראת כל דין .במקרה בו יגיש מבקש כאמור בקשה אחת
או יותר ליחידות בשיעור כולל העולה על כמות היחידות המירבית המוצעות כאמור ,יראו את
כל בקשותיו כאילו הוגשו לרכישת כמות היחידות המירבית בלבד ובאופן המפורט להלן:
)א(

ראשית יילקחו בחשבון היחידות הנקובות בבקשה הנוקבת במחיר היחידה הגבוה
ביותר ועד לכמות היחידות המרבית )להלן בס"ק זה" :הבקשה הראשונה"(;

)ב(

במקרה בו מספר היחידות הנקובות בבקשה הראשונה נמוך מכמות היחידות המרבית
כאמור יילקחו בחשבון יחידות נוספות מתוך הבקשה הנוקבת במחיר היחידה הגבוה
ביותר מבין הבקשות שנותרו )להלן בס"ק זה" :הבקשה השנייה"( וזאת עד לכמות
היחידות המרבית במצטבר;

)ג(

במקרה ובו מספר היחידות הנקובות בבקשה הראשונה ובבקשה השנייה נמוך מכמות
היחידות המרבית ,יילקחו בחשבון יחידות נוספות מתוך הבקשה השלישית שנותרה
וזאת עד לסך של כמות היחידות המרבית במצטבר.

)ד(

במקרה בו לא נקבעה מגבלה על כמות היחידות המירבית ,אזי כל בקשה שצוינה בה
כמות יחידות מוזמנת הגבוהה מהכמות המוצעת על-פי דוח הצעת המדף ,יראוה
כבקשה שצוינה בה הכמות המוצעת על-פי דוח הצעת המדף.

.2.7.2.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי
רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו
במלואן ,או בחלקן.

.2.7.2.8

"מבקש" או "מזמין"  -ביחד עם בן משפחתו הגר עימו ולרבות משקיע מסווג עימו התקשרה
החברה לרכישת יחידות )אם וככל שהחברה תתקשר עם משקיעים מסווגים על-פי דוח הצעת
המדף( כפי שיפורט בדוח ההצעה.

 .2.7.3הליכי המכרז

.2.7.3.1

הבקשות תועברנה על-ידי המורשים לקבלת בקשות לרכז ההנפקה במעטפות סגורות אשר
תישמרנה סגורות עד לחלוף המועד האחרון להגשה לרכז .המעטפות הסגורות תוכנסנה לתיבה
סגורה ביחד עם הבקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה וזאת עד לחלוף המועד האחרון
להגשה לרכז.

.2.7.3.2

ביום המכרז לאחר המועד האחרון להגשה לרכז תיפתח תיבת הבקשות בנוכחות נציג החברה
ורואה החשבון המבקר שלה אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז וכן יסוכמו ויעובדו
תוצאות המכרז.

.2.7.3.3

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ,לא יאוחר משעה  10:00תימסר הודעה על ידי רכז
ההנפקה למבקשים ,אשר בקשותיהם נענו במלואן או בחלקן ,באמצעות המורשים לקבלת
בקשות .ההודעה תציין את המחיר ליחידה שנקבע במכרז ,את מספר היחידות שתוקצינה לכל
מזמין ואת התמורה המגיעה מהם בעבורן .עם קבלת ההודעה ,ובאותו יום עד השעה 12:30
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בצהרים ,יעבירו המבקשים באמצעות המורשים לקבלת בקשות ,לרכז ההנפקה ,לחשבון
המיוחד כאמור בסעיף  2.12להלן ,את מלוא התמורה המגיעה מהם בגין היחידות לגביהן נענתה
הזמנתם כאמור בהודעה האמורה.

.2.7.3.4

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע החברה בדוח מיידי לרשות ניירות ערך
ולבורסה על תוצאות המכרז ,ותוך שני ימי עסקים נוספים תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים
יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית.

 .2.7.4קביעת מחיר היחידות במכרז והקצאת היחידות למבקשים
כל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה ,תונפקנה במחיר אחיד ליחידה )להלן בסעיף זה" :מחיר הרכישה
שיקבע" או "המחיר האחיד"( אשר יהיה המחיר הגבוה ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידות במחיר זה,
ביחד עם בקשות שהוגשו במחירים גבוהים ממנו ,יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור על פי
דוח הצעת מדף מכח תשקיף זה.

.2.7.4.1

היה והמספר הכולל של היחידות המבוקשות )לרבות יחידות שבקשות לרכישתן התקבלו
ממשקיעים מסווגים ,שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה ,אם וככל שנערכה על פי דוח
ההצעה( יפחת מהמספר הכולל של היחידות המוצעות לציבור ,תענינה כל הבקשות במלואן,
בכפוף להתקיימות דרישות תקנון הבורסה הרלוונטיות ,כאמור בסעיף  2.13.4להלן ,ובמקרה
כזה יהיה מחיר היחידה למבקשים המחיר המינימאלי ליחידה ויתרת היחידות תירכשנה על ידי
החתמים ,אם וככל שיהיו ,כפי שיפורט בדוח ההצעה.
במקרה שלא ישתתפו חתמים בהנפקה על פי דוח הצעת מדף שיפורסם מכוח תשקיף זה ,יתרת
היחידות שלא תתקבלנה בגינן בקשות לא יונפקו ויוחזרו ליתרת ניירות הערך מאותו סוג על פי
תשקיף המדף.

.2.7.4.2

היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה )לרבות היחידות שבקשות
לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים ,שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה אם וככל
שנערכה על פי דוח ההצעה( יפחת מהמספר המזערי של יחידות שיצוין בדוח ההצעה כתנאי
להשלמתה )ככל שיצוין בה מספר מזערי כאמור( תבוטל ההנפקה ולא ייגבו תשלומים כלשהם
מהמזמינים .במקרה של ביטול הנפקה כאמור ,תודיע על כך החברה בדוח מיידי ,ותוך שני )(2
ימי עסקים תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית.

.2.7.4.3

היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה )לרבות היחידות שבקשות
לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה ,אם וככל
שנערכה וכפי שיפורט בדוח ההצעה( יהיה שווה או יעלה על מספר היחידות המוצעות לציבור,
אזי הקצאת היחידות תעשה כדלקמן:
)א(

בקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה – תענינה במלואן.

)ב(

בקשות הנוקבות במחיר נמוך מהמחיר האחיד ליחידה – לא תענינה.

)ג(

בקשות )לא כולל בקשות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים ,שהתקשרו בהתקשרות
מוקדמת עם החברה אם וככל שנערכה על פי דו"ח ההצעה( הנוקבות במחיר האחיד
ליחידה – תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות,
שיוותר לחלוקה לאחר הענות לבקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה
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ולאחר הענות למשקיעים מסווגים אשר התקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה
ואשר הגישו בקשות במחיר האחיד ליחידה ,אם וככל שנערכה על פי דוח ההצעה ,חלק
השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה שבה נקב במחיר האחיד ליחידה
לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שבהן ננקב המחיר האחיד
)בניכוי חלקם של המשקיעים המסווגים ,שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה
אם וככל שנערכה על פי דוח ההצעה(.
)ד(

הקצאת יחידות למשקיעים מסווגים שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה אם
וככל שנערכה על פי דוח ההצעה תיעשה כפי שייקבע בדו"ח ההצעה.

.2.7.4.4

אם הקצאה כאמור בסעיף  2.7.4.3לעיל לא תביא להתקיימות פיזור מזערי בניירות הערך
המוצעים כהגדרתו בסעיף  2.13.4להלן ,ומשקיעים מסווגים השתתפו בהצעה )בהתאם לדוח
ההצעה ,ככל שבוצעה התקשרות מוקדמת כאמור( ,אזי ,תבוטל עדיפות ההקצאה למשקיעים
מסווגים והקצאתן של כל היחידות המוצעות תיעשה כדלקמן:
)א(

בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה  -תענינה במלואן.

)ב(

בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחיד ליחידה לא תענינה.

)ג(

בקשות )לרבות בקשות שהוגשו על-ידי משקיעים מסווגים ,שהתקשרו בהתקשרות
מוקדמת עם החברה אם וככל שנערכה על פי דו"ח ההצעה( הנוקבות במחיר האחיד
ליחידה  -תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש ,יקבל מתוך סך היחידות המוצעות
לציבור) ,שיוותר לחלוקה לאחר הענות לבקשות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר
האחיד( ,חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין במחיר האחיד לבין המספר
הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות )כולל בקשות ממשקיעים מסווגים ,אם
וככל שיהיו על פי דוח ההצעה( שבהן ננקב המחיר האחיד.

.2.7.4.5

אם הקצאה כאמור בסעיף  2.7.4.4לעיל ,לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי בניירות
הערך המוצעים ,כהגדרתו בסעיף  2.13.4להלן ,אזי הבקשות במכרז תענינה כדלקמן:
)א(

בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחיד ליחידה – לא תענינה.

)ב(

בקשות הנוקבות במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד
ליחידה )לרבות בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים ,שהתקשרו בהתקשרות
מוקדמת עם החברה אם וככל שנערכה על פי דו"ח ההצעה( ,תענינה באופן יחסי ,כך
שכל מזמין במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד
ליחידה ,יקבל מתוך סך כל היחידות המוצעות ,מספר השווה ליחס שבין מספר
היחידות שהזמין במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר ליחידה הגבוה ממנו לבין המספר
הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות ,בהן ננקב המחיר האחיד ליחידה ו/או
מחיר ליחידה הגבוה ממנו )כולל יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות של
משקיעים מסווגים ,ככל שיהיו כאלה בהתאם לדוח ההצעה(.

.2.7.4.6

אם הקצאה כאמור בסעיף  2.7.4.5לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של
ניירות הערך המוצעים ,כהגדרתו בסעיף  2.13.4להלן ,רכז ההנפקה יקבע מחיר אחיד ליחידה
חדש אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידה ושיהיה שונה מהמחיר האחיד ליחידה )להלן:
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"המחיר האחיד ליחידה החדש"( .המחיר האחיד ליחידה החדש יהיה המחיר ליחידה הגבוה
ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את היחידות המוצעות באופן שיתקיים הפיזור המזערי ,כהגדרתו
בסעיף  2.13.4להלן ,ובלבד שלמבקש לא תוקצנה יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או במחיר
ליחידה גבוה מזה שננקב בבקשתו.
נקבע מחיר אחיד ליחידה חדש ,כאמור בפסקה זו ,תעשה ההקצאה בהתאם לאמור בסעיף
 2.7.4.5לעיל ובמקום "המחיר האחיד ליחידה" ייראו כאילו נאמר "המחיר האחיד ליחידה
החדש".

.2.7.4.7

היה וגם היענות כאמור בסעיף  2.7.4.6לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי
בניירות הערך המוצעים ,כהגדרתו בסעיף  2.13.4להלן ,יחול סעיף  2.13.5להלן.

.2.7.4.8

אם בהקצאת ניירות הערך על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות הם יעוגלו,
ככל הניתן ,ליחידה השלמה הקרובה ביותר .עודפים של יחידות שינבעו כתוצאה מהעיגול כאמור
יירכשו על ידי רכז ההנפקה ,במחיר ליחידה שנקבע בדוח ההצעה.

.2.7.4.9

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה מהיענות
מלאה או חלקית לבקשתו ,לפי הכללים המפורטים לעיל.

 .2.7.5הקצאות נוספות לאחר תאריך המכרז

.2.7.5.1

הקצאה נוספת למשקיעים מסווגים
)א(

החברה תהא רשאית ,עד תום יום העסקים הראשון שלאחר ההקצאה לציבור ולא
יאוחר ממועד רישום ניירות הערך המוצעים למסחר ,להקצות למשקיעים המסווגים
שהתחייבו בהתחייבות מוקדמת )אם וככל שהוגשה התחייבות כאמור בהתאם לדוח
ההצעה( ,כמות נוספת של ניירות ערך אשר תפורט בדוח ההצעה ובהיקף כולל שלא
יעלה על  15%מהכמות שהוצעה על-פי דוח ההצעה )"ההקצאה הנוספת למסווגים"(
ההקצאה הנוספת למסווגים תיעשה בהתאם לאחת מאמות מידה אלה ,כאשר אמת
המידה שתיבחר להקצאה כאמור תפורט בדוח ההצעה:
)(1

לכל משקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת ,תוקצה כמות ניירות ערך לפי
חלקה היחסי של הכמות להשלמת ההתחייבות שלו מתוך סך הכמות להשלמת
ההתחייבויות שהוגשו; בסעיף זה" ,הכמות להשלמת ההתחייבות" – כמות
ניירות ערך שניתנה לגביהם התחייבות מוקדמת במחיר האחיד ליחידה או
במחיר האחיד ליחידה החדש ,לפי העניין ,או במחיר גבוה ממנו ,בניכוי כמות
ניירות הערך שהוקצו בשל ההתחייבות המוקדמת האמורה;

)(2

למשקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת במחיר הגבוה ביותר ,תוקצה מלוא
הכמות להשלמת ההתחייבות שלו ,לאחריה למשקיע מסווג שהגיש התחייבות
מוקדמת במחיר הבא בגובהו ,וכך הלאה עד מלוא הכמות הנוספת; היה יותר
ממשקיע מסווג אחד שהגיש התחייבות מוקדמת באותו המחיר ,תיעשה
ההקצאה לכל אחד מהם לפי האמור בפסקת משנה )2.7.5.1א() (1לעיל;
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)(3

לכל משקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת ,תוקצה כמות ניירות ערך לפי
חלקה היחסי של התחייבותו מתוך סך כל ההתחייבויות;

)ב(

ההקצאה הנוספת למסווגים תהיה של ניירות ערך או של יחידות בהרכב זהה לניירות
הערך או ליחידות שניתנה לגביהם התחייבות מוקדמת;

)ג(

ההקצאה הנוספת למסווגים תיעשה באותו מחיר שהוקצו בו ניירות הערך לציבור;

)ד(

בכפוף לאמור בסעיפים )ה( ו)-ו( להלן ,במקרה בו תבוצע הקצאה נוספת למשקיעים
מסווגים  -למשקיע מסווג לא יוקצו ניירות ערך בכמות כוללת העולה על הכמות
שננקבה בהתחייבות המוקדמת שהגיש ,למעט על פי החלופה האמורה בסעיף קטן א)(3
לעיל.

)ה(

אלא אם ציינו המשקיעים המסווגים אחרת ,הרי שהתחייבותם המוקדמת של
המשקיעים המסווגים תיחשב כהסכמתם להקצאה של עד מלוא כמות ניירות הערך
המוזמנת על-ידם ,ולפיכך החברה תהיה רשאית לבצע הקצאה נוספת כאמור
למשקיעים מסווגים ,אשר התחייבו בהתחייבות מוקדמת עם החברה ,ואשר נקבו
בהזמנות שהוגשו על-ידם ,במחיר אשר שווה למחיר האחיד ליחידה )או למחיר האחיד
ליחידה החדש ,לפי העניין( או במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה )או מהמחיר
האחיד ליחידה החדש ,לפי העניין( ,מבלי לפנות פעם נוספת לאותם משקיעים
מסווגים ,ובלבד שההקצאה הנוספת תבוצע לפי אמת המידה שתפורט בדוח ההצעה.

)ו(

במקרים שבהם יציין משקיע מסווג ,אחד או יותר ,כי הוא מבקש שלא להשתתף
בהקצאה נוספת כאמור בסעיף זה לעיל ,אזי ניירות ערך שאלמלא כן היה משקיע
כאמור זכאי להקצאתם לפי סעיף  2.7.5.1זה ,יוקצו למשקיעים המסווגים האחרים,
ויחולו על ההקצאה התנאים בסעיף זה.

.2.7.5.2

הקצאה נוספת לכלל המזמינים לאחר תאריך המכרז
נוסף על האמור בסעיף  2.7.5.1לעיל במקרה בו תהא חתימת יתר כהגדרתה בתקנות ההצעה,
תהא החברה רשאית להקצות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות במחיר האחיד ליחידה או
במחיר האחיד ליחידה החדש ,לפי העניין ,או במחיר הגבוה ממנו ,כמות נוספת של ניירות הערך
המוצעים אשר תפורט בדוח ההצעה ובהיקף שלא יעלה על  15%מהכמות שהוצעה על-פי דוח
ההצעה ,אשר יוקצו בהתאם לסעיף  2.7.4לתשקיף זה.

 .2.7.6קבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים
על פי תקנות אופן ההצעה ,במקרה של חתימת יתר בהצעה אחידה ,תהא ההקצאה למשקיעים המסווגים
כדלקמן:
בסעיף זה" ,חתימת יתר" – היחס בין כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר היחידה שנקבע,
לבין הכמות שנותרה לחלוקה ,ובלבד שהוא עולה על אחד.
"הכמות שנותרה לחלוקה" – כמות ניירות הערך שהוצעה בדוח הצעת המדף ,לאחר שנוכתה ממנה כמות
ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר ליחידה הגבוה ממחיר היחידה שנקבע.

13500/1503/5299787v1

ב20-

במקרה של חתימת יתר ,הקצאה למשקיע מסווג לפי התחייבות מוקדמת שנתן תיעשה באופן הזה:
)א(

לא עלתה חתימת היתר על חמש ,יוקצו לכל משקיע מסווג מאה אחוזים )(100%
מהכמות שהתחייב לרכוש; עלתה חתימת היתר על חמש ,יוקצו לכל משקיע מסווג
חמישים אחוזים ) (50%מהכמות שהתחייב לרכוש.

)ב(

לא היתה כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה מספיקה להקצאה כאמור בס"ק )א(
לעיל ,אזי תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה למשקיעים המסווגים לפי חלקה היחסי של
כל התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו מחיר
ליחידה.
הזמנות המשקיעים המסווגים תיחשבנה הזמנות שהוגשו על-ידי הציבור לצורך קביעת
המחיר האחיד ליחידה .ההקצאה למשקיעים המסווגים תהיה במחיר האחיד ליחידה
כפי שנקבע במכרז.
במקרה שלא תתקיים חתימת יתר ,תיחשבנה הזמנות המשקיעים המסווגים במסגרת
המכרז כהזמנות שהוגשו על-ידי הציבור לצורך חלוקת ניירות הערך למזמינים.

.2.8

הצעה לא אחידה על פי פרק ג' לתקנות ההצעה
להלן יפורטו פרטי ההצעה הלא אחידה שתיעשה על-פי תשקיף זה:
ניירות הערך המוצעים ,כולם או חלקם ,יכול שיוצעו בדרך של הצעה לא אחידה באופן המפורט בפרק ג' בתקנות
ההצעה ,כשהרכב כל יחידה ומחירה יקבעו בדו"ח ההצעה.
 .2.8.1התקופה להגשת בקשות
החברה תפרסם בדוח הצעת מדף את המועד בו תחל התקופה להגשת בקשות בהצעה לא אחידה על פי תשקיף
זה )להלן בסעיף זה" :התקופה להגשת בקשות"(.
 .2.8.2הגשת הבקשות לרכישת יחידות
במהלך התקופה להגשת בקשות יפנו החברה ו/או החתמים שיפורטו בדוח הצעת המדף למשקיעים מוסדיים
במטרה לקבל מהם הזמנות לרכישת היחידות המוצעות על פי דוח הצעת המדף .כל הזמנות המשקיעים
המוסדיים תוגשנה לחתמים ולחברה על גבי טפסי הזמנה ,באמצעות רכז ההנפקה ,כפי שיקבע בדו"ח ההצעה
)להלן" :רכז ההנפקה"( ,במישרין או באמצעות סניפי בנקים או באמצעות חברים אחרים בבורסה )להלן:
"המורשים לקבלת בקשות"( ,ותנקובנה במחיר ליחידה או בשיעור הריבית שיפורסם בדוח ההצעה ובמספר
היחידות המבוקש לרכישה .ניתן יהיה להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד .בקשה שתוגש לגבי חלק
כלשהו של יחידה ,יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד ,וחלק היחידה
הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה .בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה
אחת ,לא תתקבל.
בקשות המשקיעים המוסדיים לרכישת יחידות כאמור תהיינה בלתי חוזרות.
כל בקשה תחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהיענות
מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא ,על פי תנאי תשקיף זה ודו"ח
ההצעה ,של ניירות הערך שיוקצו לו עקב היענות על פי תנאי תשקיף זה ודו"ח ההצעה לבקשתו.
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 .2.8.3הקצאת היחידות למשקיעים מוסדיים
לאחר תום התקופה להגשת הזמנות היחידות המוצעות תוקצינה למזמינים לפי שיקול דעתם של החתמים
המתמחרים )כפי שיפורטו בדוח הצעת המדף( ,לאחר היוועצות בחברה.
במסגרת ההקצאה לא תעלה הכמות שתוקצה על ידי חתם או מפיץ לכלל המשקיעים המוסדיים המנויים
בקבוצתו )בין שנמכרו לו על-ידי החתם המנוי בקבוצתו ובין שנמכרו לו על-ידי חתם או מפיץ אחר( או
שהשקעותיהם מנוהלות על ידי קבוצתו ,על  5%מכמות היחידות שנמכרה בהצעה ,לרבות הכמות הנוספת לפי
תקנה  12לתקנות ההצעה .היה שווי הנכסים המנוהלים עבור הציבור על ידי כלל המשקיעים המוסדיים
בקבוצת החתם או בקבוצת המפיץ כאמור ,לפי העניין ,גבוה מ 10 -מיליארד ש"ח ,לא תעלה הכמות שתוקצה
להם על  10%מסך הכמות הנמכרת.
"קבוצת חתם" או "קבוצת מפיץ" ,לפי הענין ,משמעה כהגדרת המונח בתקנות ההצעה.
כל היחידות תימכרנה למשקיעים במחיר ליחידה או בשיעור הריבית שיפורסם בדוח הצעת המדף )להלן
בסעיף זה" :המחיר האחיד"( ללא כל הנחה או הטבה מעבר לעמלות הפצה למפיצים כפי שתפורסמנה בדוח
הצעת המדף.
היה ויתקיימו במלואן דרישות הבורסה כאמור בסעיף  2.13להלן וכן התקיימו דרישות נוספות שייקבעו בדוח
הצעת המדף ,ככל שייקבעו ,אזי רכז ההנפקה יעביר לחברה את הכספים שהופקדו בחשבון הנאמנות על-ידי
המשקיעים המוסדיים שלהם הוקצו היחידות המוצעות בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם ,בניכוי הסכומים
אשר יגיעו לחתמים )אלא אם כן יקבע אחרת בדוח הצעת המדף( ,כנגד מסירה לחברה לרישומים של תעודות
ו/או מכתבי הקצאה ,לפי העניין ,בגין ניירות הערך המוצעים.
אם יתברר כי המספר הכולל של היחידות המוזמנות נמוך מהמספר המזערי של יחידות אשר צוין בדוח
ההצעה כתנאי להשלמתה )היה ויצוין בה מספר מזערי כאמור( ,אזי תבוטל ההנפקה ולא ייגבו כספים כלשהם
מהמזמינים .במקרה של ביטול ההנפקה כאמור בסעיף זה תפרסם החברה דוח מיידי על כך ביום הסליקה,
ותוך שני ) (2ימי עסקים נוספים לאחר מכן החברה תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים
בישראל בשפה העברית .
אם על-פי ההקצאה כאמור בסעיף זה לעיל לא יתקיימו דרישות הבורסה במלואן כמפורט בסעיף  2.13להלן,
אזי תבוטל ההנפקה על-פי דוח ההצעה ולא ייגבו כספים כלשהם מהמזמינים .הודעת החברה בדבר ביטול
ההנפקה כאמור תיעשה בדוח מיידי על כך ביום הסליקה ,ותוך שני ) (2ימי עסקים נוספים לאחר מכן החברה
תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית.
 .2.8.4הזמנת והקצאת היחידות שיוצעו לכלל הציבור
כל מזמין יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד ,במחיר האחיד ובמהלך התקופה להגשת בקשות .הכמות שתוקצה
לכל משקיע ,תהא לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך ההזמנות בחלק ההנפקה הפתוח לכל.

.2.9

חיתום והפצה בהצעה אחידה ולא אחידה
בכל מקרה בו יוצעו ניירות ערך בהצעה לא אחידה על-פי תקנה )11א() (1לתקנות ההצעה ,תובטח הצעתם במלואה
בחיתום .הצעה אחידה יכול ותהיה מובטחת בחיתום .עיקרי הסכם החיתום לרבות שמות החתמים המתמחרים
והחתמים האחרים ,שיעור השתתפותם בהבטחת ההצעה ,עמלות החיתום השונות וקיומה של התחייבות לשיפוי
החתמים ,יפורסמו במסגרת דוח הצעת המדף .בהצעה לא אחידה ,החברה תהא רשאית במסגרת הסכם החיתום
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להקנות זכות לחתם לרכוש מאת החברה ,עד  30יום לאחר תאריך פרסום דוח הצעת המדף ,כמות נוספת של יחידות
שתפורט בדוח ההצעה ,שהיקפה לא יעלה על  15%מהכמות המוצעת על-פי דוח ההצעה ,במחיר זהה למחיר היחידה
שנקבע בהצעה הלא אחידה .היחידות הנוספות יוקצו על-ידי החתם בהתאם לאמור בתקנות ההצעה ,לרבות לעניין
השיעורים המרביים שניתן למכור לרוכשים שאינם משקיעים מוסדיים ,כהגדרתם בתקנות ההצעה ,בשינויים
המחויבים .זכות כאמור שתקנה החברה לחתם ,ככל שתקנה ,תפורט בדוח ההצעה.
בכל מקרה בו קיימות התקשרויות עם מפיצים בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים בדוח ההצעה ,יינתן במסגרת
דוח הצעת המדף גילוי בדבר זהותם ,עמלות ההפצה שהם אמורים לקבל ,עמידתם בתנאי כשירות ,וכן פרוט בדבר
הקשר בין מפיצים למשקיעים מסווגים ובין המפיצים לחברה ו/או לבעלי העניין בה ,ככל שקיים ולמיטב ידיעת
החברה.

.2.10

נותני שירותים נוספים
במסגרת דוח הצעת המדף יינתן גילוי אודות זהות נותני השירותים הנוספים בקשר עם הצעת ניירות הערך )כגון יועצי
הנפקה( ,תפקידם והעמלה ו/או השכר אותו הם זכאים לקבל ,וכן גילוי לגבי ניגודי עניינים פוטנציאלים ,למיטב ידיעת
החברה.

.2.11

הודעה על תוצאות ההנפקה
 .2.11.1עד לשעה  10:00ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ,תימסר הודעה על ידי רכז ההנפקה ובאמצעות
המורשים להגשת בקשות ,למבקשים ,אשר בקשותיהם נענו במלואן או בחלקן .ההודעה תציין את מספר
היחידות שתוקצינה לכל מזמין ואת התמורה המגיעה מהם בעבורן .עד השעה  12:30בצהרים ביום המסחר
הראשון שלאחר יום המכרז יעבירו המבקשים באמצעות המורשים לקבלת בקשות ,לרכז ההנפקה ,לחשבון
המיוחד כאמור בסעיף  2.12להלן ,את מלוא התמורה המגיעה מהם בגין היחידות לגביהן נענתה הזמנתם
כאמור בהודעה האמורה.
 .2.11.2עד תום יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע החברה בדו"ח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה על
תוצאות המכרז ,ותוך שני ימי עסקים נוספים לאחר מכן תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים
בישראל בשפה העברית.

.2.12

החשבון המיוחד והקצאת היחידות
הוראות סעיף זה חלות על כל סוגי ההצעות האמורות לעיל ,והן כפופות לאמור בכל דין והוראות הבורסה במועד הגשת
דוח הצעת המדף.
 .2.12.1סמוך לפני יום המכרז ,יפתח רכז ההנפקה חשבון נאמנות מיוחד על שם החברה בתאגיד בנקאי )להלן:
"החשבון המיוחד"( וימסור למורשים לקבלת בקשות את פרטיו של החשבון המיוחד .החשבון המיוחד ינוהל
באופן בלעדי על ידי רכז ההנפקה בשם החברה ועבורה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.
אלא אם כן נקבע אחרת בדו"ח ההצעה ,כספים שיצטברו בחשבון המיוחד יושקעו על ידי רכז ההנפקה
בפיקדונות נזילים ,לא צמודים ,נושאים ריבית על בסיס יומי.
 .2.12.2המורשים לקבלת בקשות יפקידו בחשבון המיוחד ,את כל הסכומים ששולמו בגין ניירות הערך שבקשות
לרכישתם נענו על פי תנאי תשקיף זה ודוח ההצעה וזאת עד השעה  12:30בצהריים ביום המסחר הראשון
שלאחר יום המכרז ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי תנאי תשקיף זה ודוח ההצעה.
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 .2.12.3היה ותתקיימנה דרישות הפיזור המזערי ו/או דרישות שווי החזקות הציבור ו/או דרישות ההון העצמי
המינימאלי ו/או דרישות דירוג אגרות החוב המוצעות וכל הוראה אחרת כפי שתהיה במועד הגשת דוח הצעת
המדף ,כאמור בסעיף  2.13.4להלן ,יעביר רכז ההנפקה לחברה ,לא יאוחר מהשעה  12:30בצהריים ביום
המסחר השני שלאחר יום הגשת הבקשות ,את יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד ,בצירוף הפירות אשר
נצברו בגינם ,בניכוי הסכומים אשר החברה תנחה את רכז ההנפקה לשלם לחתמים ,למשקיעים המסווגים
ולמורשים לקבלת בקשות על פי הסכם החיתום )ככל שיגיעו סכומים כאמור בהתאם לדוח ההצעה( ,וזאת
כנגד העברת מכתבי הקצאה בגין כתבי האופציה או התעודות בגין אגרות החוב המוצעים על פי תשקיף זה
ודוח ההצעה לחברה לרישומים.
 .2.12.4אם יתברר כי המספר הכולל של היחידות המוזמנות נמוך מהמספר המזערי של יחידות שיצוין בדוח ההצעה
כתנאי להשלמתה )ככל שיצוין בה מספר מזערי כאמור( ,אזי תבוטל ההנפקה ולא יגבו כספים מהמזמינים.
 .2.12.5באם בסיכום יום המכרז יתברר כי לא התקיימו דרישות הפיזור המזערי ו/או דרישות שווי החזקות הציבור
ו/או דרישות הון עצמי מינימאלי ו/או דרישות דירוג אגרות החוב המוצעות ,כאמור בסעיף  2.13.4להלן,
תבוטל הנפקת היחידות לציבור ולא יגבו כספים מהמזמינים ויחולו הוראות סעיף .2.13.5

.2.13

אישור לרישום ניירות הערך המוצעים ,על פי תשקיף המדף ,למסחר בבורסה בהצעה לציבור על פי תשקיף המדף
 .2.13.1לאור אישורה העקרוני של הבורסה כמפורט בסעיף  1.2לעיל ,תפנה החברה לבורסה ,לפחות  3ימי מסחר לפני
המועד בו מבקשת החברה אישור לרישום ניירות הערך למסחר ,בבקשה לאשר את רישומם למסחר של ניירות
הערך שיוצעו בהצעה לציבור על פי דוח הצעת המדף שתפרסם החברה ,ואת ניירות הערך שינבעו ממימושם או
המרתם של ניירות הערך המוצעים ,ככל שיוצעו ניירות ערך המירים ,והכול בכפוף להנחיות הבורסה כפי
שיהיו באותה העת.
 .2.13.2לאחר קבלת אישורה של הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי דו"ח ההצעה שתפרסם
החברה כאמור בסעיף  2.13.1לעיל ,תפנה החברה לבורסה בתוך  3ימי מסחר לאחר מועד סגירת רשימת
החתימות בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך המוצעים על פי דו"ח ההצעה ואת ניירות הערך שינבעו
ממימושם או המרתם של ניירות הערך המוצעים ,ככל שיוצעו ניירות ערך המירים.
 .2.13.3המסחר בניירות הערך של החברה שיוצעו על פי דו"ח ההצעה מכוח תשקיף מדף זה יחל סמוך לאחר רישומם
למסחר .אגרות החוב שתתקבלנה ממימוש כתבי האופציה לאג"ח המוצעים תסחרנה בבורסה ביחד עם אגרות
החוב של החברה ,מהסדרה לה הן מומשו ,שיהיו במחזור במועד רישומן למסחר.
 .2.13.4רישום ניירות הערך שיוצעו למסחר כפוף לקיום דרישות הרישום לפי הנחיות הבורסה ,לרבות דרישות בדבר
פיזור מזערי באגרות החוב ושווי החזקות ציבור מינימאלי והון עצמי מינימאלי או לחילופין דירוג באגרות
החוב המוצעות ,בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה כפי שיהיו באותה עת ,וכל הנחיה או הוראה אחרת שתהיה
באותה עת.
 .2.13.5אם יתברר כי לא התקיימו הדרישות המוקדמות לרישום למסחר בבורסה כאמור בסעיף  2.13.4לעיל לגבי
איזה מניירות הערך שיוצעו לראשונה לציבור ,אזי תבוטל הנפקת היחידות המוצעות ,וניירות הערך שיוצעו
לא יוקצו ולא ירשמו למסחר בבורסה ולא יגבו כספים מהמזמינים .במקרה של ביטול הנפקה כאמור ,ביום
המסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע על כך החברה בדוח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה )בהתאם
למועדים הקבועים בדין( ,ותוך שני ימי מסחר נוספים לאחר מכן תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים
נפוצים בישראל בשפה העברית .החברה תהא רשאית להנפיק את ניירות הערך שהנפקתם בוטלה כאמור ,על-
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פי דוחות הצעת המדף הבאים ככל שיפורסמו ,וזאת בכפוף להוראות כל דין ,להנחיות הבורסה ולהוראות
תשקיף זה.

.2.14

מכתבי הקצאה ותעודות
הוראות סעיף זה יחולו על כל סוגי ההצעות האמורות לעיל ,והן כפופות לאמור בכל דין והוראות הבורסה במועד
הגשת דוח הצעת המדף.
נענתה החברה לבקשה ,כולה או מקצתה ,תקצה החברה למבקשים ,את ניירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה
לרכישתן נענתה ,על ידי משלוח תעודות בגין אגרות החוב ומכתבי הקצאה בגין כתבי האופציה ,לפי העניין ,לחברה
לרישומים כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד על-ידי רכז ההנפקה לחברה כאמור בסעיף  2.12.3לעיל
ובלבד שההקצאה לא תעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה כי התקיימו דרישות הבורסה במלואן כאמור בסעיף  2.13לעיל.
מכתבי ההקצאה לכתבי האופציה והתעודות לאגרות החוב יהיו ניתנים להעברה ,לפיצול ולוויתור לטובת אחרים,
בכפוף למילוי כתב העברה או פיצול או ויתור ומסירתו ,בצירוף התעודות ו/או מכתבי ההקצאה ,לפי העניין ,לחברה
ובכפוף לתשלום כל ההוצאות ,המסים וההיטלים הכרוכים בכך ,על ידי המבקש והכל כפי שיפורט בנייר הערך
הרלוונטי.
החברה לא תוציא תעודות בגין כתבי האופציה אשר יוצעו ,אם וככל שיוצעו על פי דוח הצעת המדף וההחזקה בהם
תהיה בהתאם למכתבי ההקצאה ובהתאם לרשום בספרי מחזיקי כתבי האופציה שתנהל החברה.

.2.15

הימנעות מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף
 .2.15.1החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימותיהם על תשקיף זה )והחתמים ,אם וככל שיהיו ,על פי דוח הצעת
המדף ,יתחייבו בחתימותיהם על דוח הצעת המדף( ,להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף ו/או
שלא ייכתבו בדוח ההצעה ,בקשר עם הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה ועל פי דוח ההצעה ,הפצתם
ופיזורם בציבור ,ומתחייבים להימנע מלהעניק לרוכשי ניירות הערך על פי דוח ההצעה זכות למכור את ניירות
הערך אשר רכשו ,והכל מעבר למפורט בתשקיף ובדו"ח ההצעה.
 .2.15.2החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימותיהם על תשקיף זה )והחתמים ,אם וככל שיהיו ,על פי דוח הצעת
המדף ,יתחייבו בחתימותיהם על דוח הצעת המדף( ,להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד
ג' הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף  2.15.1לעיל.
 .2.15.3החברה והדירקטורים מתחייבים ,בחתימותיהם על תשקיף זה )והחתמים ,אם וככל שיהיו ,על פי דוח הצעת
המדף ,יתחייבו בחתימותיהם על דוח הצעת המדף( ,להימנע מלהתקשר עם צד ג' כלשהו שלפי מיטב ידיעתם
ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף  2.15.1לעיל.
 .2.15.4התחייבות הדירקטורים כאמור ,תעמוד בתוקף כל עוד הדירקטורים ממשיכים לכהן בתפקידם כדירקטורים
בחברה.

.2.16

הזמנות בעלי עניין במסגרת ההנפקה לציבור
בעלי העניין בחברה ,כפי שיהיו מעת לעת ,יהיו רשאים להציע ,אלא אם יפורט בדו"ח ההצעה אחרת ,בקשות לרכישת
יחידות המוצעות לציבור על פי דו"ח ההצעה .במקרה בו יודיעו בעלי עניין בחברה על כוונתם לרכוש יחידות ,תיתן
החברה גילוי על כוונה זו בדוח ההצעה הרלוונטי ,לרבות שמות בעלי העניין ,הכמות והמחיר שבכוונתם להזמין.
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.2.17

תנאי כתבי האופציה )סדרות  (1-3לאג"ח
 .2.17.1כללי
כתבי האופציה )סדרות  (1-3יקראו להלן יחד וכל אחד לחוד בסעיף זה" :כתבי האופציה" למעט אם צוין
במפורש או במשתמע אחרת ,האמור בסעיף זה יחול ,בנפרד ,על כל אחת מסדרות כתבי האופציה .כתבי
האופציה כלולים בתשקיף מדף זה על פי החלטה עקרונית של דירקטוריון החברה מיום  28במאי  .2014כתבי
האופציה ,ככל שיונפקו ,יהיו רשומים על שם וירשמו למסחר בבורסה.
 .2.17.2הגדרות
לענין סעיף זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה להלן לצידם:
"מדד המחירים
לצרכן" או "המדד"

 מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירותוהמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי
בישראל ,וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר
שיבוא במקומו ,בין אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד
הקיים ובין אם לאו .אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם על ידי גוף או
מוסד כאמור ,ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס שבינו לבין המדד
המוחלף ,יקבע היחס כאמור על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ובמקרה ואותו יחס לא יקבע כאמור ,אזי יקבע דירקטוריון החברה
בהתייעצות עם מומחים כלכליים שיבחרו על ידו ,את היחס שבין המדד
האחר למדד המוחלף.

"המדד היסודי"

 מדד המחירים לצרכן הידוע ליום מסוים כפי שייקבע בדו"ח ההצעההראשונה של כתבי האופציה )סדרות  ,(1-3לפי העניין.

"המדד הידוע"

 -המדד האחרון הידוע.

"מדד המימוש"

 -המדד הידוע ביום מימוש כתבי האופציה )סדרות  ,(1-3לפי העניין.

"השער היסודי"

 השער הידוע ביום מסוים כפי שייקבע בדו"ח ההצעה הראשונה של כתביהאופציה )סדרות  ,(1-3לפי העניין.

"השער הידוע"

 השער היציג של מטבע חוץ ליום מסוים שקבע בנק ישראל לפני אותו יום,ובלבד שבתקופה שבה אין בנק ישראל נוהג לקבוע שער יציג ,יהיה השער
הידוע ,השער שקבע לאחרונה שר האוצר ביחד עם נגיד בנק ישראל עבור
תעודות התחייבות ממשלתיות הצמודות לשער של מטבע חוץ.

"שער המימוש"

 -השער הידוע ביום מימוש כתב האופציה )סדרות  ,(1-3לפי העניין.

"מטבע חוץ"

 מטבע חוץ ששערו היציג מפורסם על ידי בנק ישראל או שיתפרסם במקוםהשער היציג האמור שער חליפין רשמי למטבע הישראלי ,אשר יחול
באותה עת לעניין תעודות התחייבות ממשלתיות הצמודות לשער מטבע
החוץ האמור ,אך לא יותר ממטבע חוץ אחד בגין כל סדרה של כתבי
אופציה כפי שיפורט בדוח ההצעה הראשון של כתבי האופציות.
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 .2.17.3מועד ומחיר מימוש כתבי האופציה
הרישום למסחר בבורסה והמסחר בכתבי האופציה לאג"ח מותנה ברישומן למסחר בבורסה של אגרות החוב
של החברה ,שתנבענה ממימוש כתבי האופציה לאג"ח מהסדרה הרלוונטית.
כל כתב אופציה מכל אחת מהסדרות ) ,(1-3לפי העניין ,יהיה ניתן למימוש ל 100-ש"ח ע.נ .אגרות חוב מאחת
מהסדרות )ז'  -כ"ו( )להלן" :אגרת החוב הממומשת"( כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש צמוד לבסיס
הצמדה או ללא הצמדה כמפורט בסעיף  2.17.4להלן )להלן בסעיף זה" :מחיר המימוש"( ,וזאת בכל יום
מסחר )ובמקרה שמחיר המימוש יהא צמוד למדד  -למעט בין ה 12 -ל 16-בכל חודש קלנדרי( ,החל ביום
רישומם של כתבי האופציה למסחר בבורסה ועד המועד האחרון למימושם )להלן בסעיף זה" :תקופת
המימוש" ו"תום תקופת המימוש" ,לפי העניין( ,והכל כפי שייקבע על ידי החברה ערב הצעתם לראשונה של
כתבי האופציה לאג"ח מהסדרה הרלוונטית וכפי שיפורט בדוח הצעת המדף הראשון .יום תום תקופת
המימוש לא יחול בין היום הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב של החברה ,שתנבענה ממימוש כתבי
האופציה לאג"ח ,לבין יום תשלום הריבית.
כתבי אופציה שלא ימומשו עד לתום תקופת המימוש )ועד בכלל ,דהיינו ,שהודעת המימוש ותשלום מחיר
המימוש לא יתקבלו עד אותו התאריך אצל החברה( יפקעו ויהיו בטלים ולא יקנו למחזיק בהם כל זכות או
תביעה שהיא ,ובכלל זה זכות לתשלום כלשהו.
אם היום האחרון בתקופת המימוש חל ביום שאינו יום שבו מתקיים מסחר בבורסה ידחה יום המימוש
האחרון ליום המסחר הראשון שלאחריו.
כל אחת מסדרות כתבי האופציה לאג"ח תהיה ניתנת למימוש לאחת )בלבד( מסדרות אגרות החוב הכלולות
בתשקיף מדף זה ,כפי שיפורט בדוח הצעת המדף הראשון של כתבי אופציה מאותה סדרה.
 .2.17.4תנאי הצמדה
מחירי המימוש של כתבי האופציה הכלולים בתשקיף מדף זה עשויים להיות לא צמודים או צמודים לאחד
מבסיסי ההצמדה המפורטים בסעיפים  2.17.4.1ו 2.17.4.2-להלן ,הכל כפי שיפורט בדוח הצעת המדף על פיו
תוצע לראשונה כל אחת מהסדרות האמורות של כתבי האופציה ,תוך הפניה להוראות בדבר בסיסי הצמדה
כדלקמן:

.2.17.4.1

הצמדה למדד
אם יוגדר בתנאי סדרה כלשהי של כתבי אופציה כי מחיר המימוש של כתבי האופציה מאותה
סדרה צמוד למדד המחירים לצרכן ,אזי הצמדת מחיר המימוש למדד תעשה לפי תנאי הצמדה
כמפורט להלן:
אם יתברר כי מדד המימוש יהיה שונה מהמדד היסודי אשר ייקבע בדו"ח ההצעה הראשונה של
כתבי אופציה מהסדרה הרלבנטית ,לפי העניין ,יגדל או יקטן מחיר מימוש כתבי האופציה
מאותה סדרה ,לפי העניין ,בשיעור זהה לשיעור העלייה או הירידה של מדד המימוש לעומת
המדד היסודי .על אף האמור לעיל ,החברה תהא רשאית לקבוע בדוח הצעת המדף הראשון ,כי
אם מדד המימוש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,יהיה מדד המימוש המדד היסודי ,דהיינו :יישאר
מחיר המימוש ללא שינוי .לא קבעה החברה בדוח ההצעה הראשון את אופן ביצוע ההצמדה,
כאמור לעיל ,מחיר המימוש יגדל או יקטן בהתאמה לשינוי בין מדד המימוש למדד היסודי,
כאמור ברישא של פסקה זו.
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.2.17.4.2

הצמדה למטבע חוץ
אם יוגדר בתנאי סדרה כלשהי של כתבי אופציה כי מחיר המימוש של כתבי האופציה מאותה
סדרה צמוד למטבע חוץ ,אזי הצמדת מחיר המימוש למטבע החוץ תעשה לפי תנאי הצמדה
כמפורט להלן:
אם יתברר כי שער המימוש יהיה שונה מהשער היסודי אשר ייקבע בדו"ח ההצעה הראשון של
כתבי אופציה מהסדרה הרלבנטית לפי העניין ,יגדל או יקטן מחיר מימוש כתבי האופציה
מהסדרה הרלבנטית ,לפי העניין ,בשיעור זהה לשיעור העלייה או הירידה של שער המימוש
לעומת השער היסודי .על אף האמור לעיל ,החברה תהא רשאית לקבוע בדוח הצעת המדף
הראשון ,כי אם שער המימוש יהיה נמוך מהשער היסודי ,יהיה שער המימוש השער היסודי,
דהיינו יישאר מחיר המימוש ללא שינוי .לא קבעה החברה בדוח ההצעה הראשון את אופן ביצוע
ההצמדה ,כאמור לעיל ,מחיר המימוש יגדל או יקטן בהתאמה לשינוי בין שער המימוש לשער
היסודי ,כאמור ברישא של פסקה זו.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי ההצמדה של כתבי האופציה מסדרה כלשהי תיעשה ללא יותר
מאשר למטבע חוץ אחד.

.2.17.4.3

כתבי אופציה לא צמודים
יודגש ,במקרה וייקבע בתנאי סדרה כלשהי של סדרת כתבי אופציה כי מחיר המימוש של כתבי
האופציה אינו צמוד ,אזי יהא מחיר המימוש של אותם כתבי אופציה נקוב בסכום נומינאלי
בש"ח ולא צמוד למדד כלשהו או למטבע כלשהו.

 .2.17.5הודעות מימוש כתבי האופציה
הבעלים הרשומים של כתבי האופציה יהיו זכאים בתקופת המימוש לממש את זכותם על פי כתבי האופציה
לרכוש אגרות חוב מסדרה שתקבע בדוח ההצעה ולקבלן בהקצאה תמורת תשלום במזומנים של מחיר
המימוש וזאת בתנאים הבאים:

.2.17.5.1

כל מחזיק כתב אופציה שירצה לממש את זכותו לרכוש את אגרות החוב הממומשות להן הוא
זכאי )להלן בסעיף זה" :המבקש"( ,יגיש )אם המבקש רשום בפנקס כתבי האופציה ,לחברה
במשרדה הרשום או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה ואם המבקש אינו רשום בפנקס האמור
 לחבר בורסה( במשך תקופת המימוש בקשה לכך בכתב בנוסח שייקבע )להלן" :הודעתהמימוש"( ,בצירוף מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה שאליהם מתייחסת הבקשה ובצירוף
סכום במזומן שיהיה שווה למחיר המימוש ,לכל כתב אופציה שמימושו מתבקש )בתוספת
הפרשי הצמדה ככל שחלים(.

.2.17.5.2

יום קבלת הודעת המימוש על ידי החברה ,במקרה של מבקש רשום ,ועל ידי מסלקת הבורסה
במקרה של מבקש שאינו רשום ,הממלאת אחר כל התנאים הנזכרים לעיל בתשקיף זה ודוח
ההצעה ,יחשב כיום המימוש )להלן" :יום המימוש"( .טפסי הודעת מימוש ניתן להשיג במשרדה
הרשום של החברה או במקום אחר עליו תודיע החברה לבעלי כתבי האופציה.

.2.17.5.3

על המבקש יהיה לחתום בכל עת שיידרש לכך על ידי החברה ,או על ידי החברה לרישומים ,על
כל מסמך שיהיה דרוש בהתאם להוראות כל דין ,לשם מתן תוקף להקצאת אגרות החוב שינבעו
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ממימוש של כתבי האופציה .דירקטוריון החברה מוסמך לייפות את כוחו של כל אדם שימצא
לנכון ,לחתום בשם המבקש ועבורו על כל מסמך שיהיה דרוש כאמור.

.2.17.5.4

אין זכות לממש חלקים ממכתב הקצאה של כתבי האופציה ,אך ניתן לפצל מכתבי הקצאה של
כתבי אופציה )לכתבי אופציה שלמים בלבד( כאמור בסעיף  2.17.13להלן.

.2.17.5.5

הודעת המימוש אינה ניתנת לביטול או לשינוי.

.2.17.5.6

המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק מאגרות החוב אולם כל עודפי אגרות החוב שיתהוו ,ימכרו
על ידי החברה בבורסה במשך תקופה של  30ימים ממועד שהתהוותה כמות מתקבלת על הדעת
למכירה בבורסה כאמור .התמורה שתשולם לכל אחד מהזכאים תהא תמורה נטו ,לאחר ניכוי
הוצאות המכירה והתמורה המגיעות לחברה בגין מכירת אגרות החוב האמורות ,ולאחר ניכוי
עמלות והיטלים אחרים ,אם יהיו .התמורה כאמור תשולם לזכאים תוך ארבעה -עשר ) (14ימים
מתאריך המכירה .לא יישלח לזכאי רשום שיק בסכום הנמוך מ 50-ש״ח ,ויהיה ניתן לקבל
סכומים אלה במשרדי החברה בימי ובזמני העבודה הרגילים לאחר תיאום מראש .זכאי כאמור
שלא יגיע למשרדי החברה לקבלת סכום זה כאמור בתוך שנים-עשר ) (12חודשים מיום המכירה,
יאבד את זכותו לסכום זה.

.2.17.5.7

לא יאוחר מ 2 -ימי מסחר מיום המימוש תקצה החברה באמצעות תעודות למבקשים את אגרות
החוב המגיעות להם ,ולאור האישור לרישום למסחר של אגרות החוב בבורסה תגרום לרישומן
של אגרות החוב בבורסה בסמוך ככל האפשר לאחר מכן.

.2.17.5.8

מיום המימוש תהיינה אגרות החוב שתנבענה ממימוש כתבי האופציה שוות זכויות לאגרות
החוב מאותה סדרה הקיימות בחברה ותזכינה את בעליהן במלוא הזכויות של אגרות החוב
מאותה סדרה אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן הינו לאחר יום המימוש.

.2.17.5.9
.2.17.5.10

כתב אופציה שמומש יהיה בטל החל מיום המימוש.
לא מילא המבקש אחר כל התנאים למימוש כתב האופציה במלואם ,אזי תחשב הודעת המימוש
כבטלה ,ומכתבי הקצאת כתבי האופציה והכספים שצורפו להודעת המימוש יוחזרו למבקש,
תוך שני ימי עסקים מעת שהחברה קבעה כי ההודעה בטלה.

 .2.17.6חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי אופציה
כל מחזיק בכתבי אופציה באמצעות בנקים וחברי בורסה אחרים ייתן הודעת מימוש באמצעותם ,ועל מימוש
כאמור של כתבי האופציה לאגרות חוב יחולו חוקי העזר של מסלקת הבורסה המתוארים להלן.
נכון למועד תשקיף מדף זה ,חוקי העזר של מסלקת הבורסה קובעים כדלקמן:

.2.17.6.1

הודעת מימוש שתתקבל עד השעה  12:00במשרדי חבר הבורסה ,באמצעותו מוחזקים כתבי
האופציה ,תועבר על ידי החבר למסלקת הבורסה לא יאוחר מהשעה  12:00ביום המסחר הבא
אחריו.
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.2.17.6.2

קיבלה מסלקת הבורסה הודעה מחבר בורסה בדבר מימוש עד השעה  ,12:00תחייב מסלקת
הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית ,ותזכה בהתאם את החברה לרישומים וזאת לא
יאוחר מהשעה  12:00ביום המסחר הבא לאחר שנמסרה לה הודעה כאמור.

.2.17.6.3

קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי  -כאמור בסעיף  2.17.6.2לעיל עד השעה  ,12:00תעביר
החברה לרישומים את הודעת המימוש למשרדי החברה לא יאוחר מהשעה  12:00ביום המסחר
הבא אחריו.

.2.17.6.4

כל הודעה מאלה המנויות לעיל ,שתתקבל לאחר השעה  12:00מדי יום מסחר ,תחשב כאילו
התקבלה לפני השעה  12:00ביום המסחר הבא אחריו.

.2.17.6.5

למרות האמור לעיל ,במועד תום תקופת המימוש ,ואם מועד תום תקופת המימוש אינו יום
מסחר ,ביום המסחר הבא ,על חברי מסלקת הבורסה להעביר למסלקה את הודעות המימוש
הסופיות עד שעה  .09:00המימוש יבוצע באותו יום .חבר מסלקה שלא הגיש הודעת מימוש עד
השעה האמורה תראה אותו המסלקה כמי שלא מימש את זכותו לממש ,וכתבי האופציה
שיוחזקו באמצעותו יפקעו.

.2.17.6.6

על אף האמור לעיל ,יודגש כי על מימוש כתבי האופציה יחולו חוקי העזר של מסלקת הבורסה
כפי שיהיו ביום המימוש בפועל.

 .2.17.7הקצאה ותעודות

.2.17.7.1

לא יאוחר משני ימי מסחר לאחר יום המימוש ,תקצה החברה למבקשים באמצעות תעודות את
אגרות החוב שתנבענה ממימוש כתבי האופציה ,ולאור האישור לרישום למסחר בבורסה של
אגרות החוב האמורות ,לאחר הקצאתן ,תפנה החברה לבורסה בבקשה לגרום כי אגרות החוב
האמורות תרשמנה למסחר בבורסה בסמוך ככל האפשר לאחר מכן.

.2.17.7.2

המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק מאגרת חוב אחת ,אולם כל עודפי אגרות החוב שיתהוו,
אם יתהוו ,ימכרו על ידי החברה בבורסה במשך תקופה של  30ימים ממועד שהתהוותה כמות
מתקבלת על הדעת למכירה בבורסה כאמור .התמורה שתשולם לכל אחד מהזכאים תהא
תמורה נטו ,לאחר ניכוי הוצאות המכירה והתמורה המגיעות לחברה בגין מכירת אגרות החוב
האמורות ,ולאחר ניכוי עמלות והיטלים אחרים ,אם יהיו .התמורה כאמור תשולם לזכאים תוך
ארבעה -עשר ) (14ימים מתאריך המכירה .לא יישלח לזכאי רשום שיק בסכום הנמוך מ50-
ש״ח ,ויהיה ניתן לקבל סכומים אלה במשרדי החברה בימי ובזמני העבודה הרגילים לאחר
תיאום מראש .זכאי כאמור שלא יגיע למשרדי החברה לקבלת סכום זה כאמור בתוך שנים-עשר
) (12חודשים מיום המכירה ,יאבד את זכותו לסכום זה.

 .2.17.8תנאי אגרות החוב שתנבענה ממימוש כתבי האופציה
אגרות חוב שתונפקנה עקב מימוש כתבי האופציה תהיינה שוות בתנאיהן ובזכויותיהן מכל הבחינות לאגרות
החוב מאותה סדרה שתהיינה במחזור באותה עת .לפרטים אודות תנאי אגרות החוב והוראות שטרי הנאמנות
בגינן נכון למועד תשקיף זה ראו סעיפים  2.18ו 2.19-להלן ,לפי העניין.
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 .2.17.9הוראות שונות להגנתם של בעלי כתבי אופציה החלות בתקופת קיום כתבי האופציה
כל עוד יהיו במחזור כתבי אופציה מהנפקה זו הניתנים למימוש ,החברה תעמיד במשרדה הרשום לעיון בעלי
כתבי האופציה ,העתק מהדו"חות התקופתיים שלה ומהדו"חות הכספיים ביניים הלא מבוקרים שלה מיד עם
פרסומם וזאת במשך שעות העבודה הרגילות .לפי בקשה בכתב של בעל כתב אופציה שתוגש בתקופה
האמורה ,תשלח לו החברה העתק מהדו"חות הנ"ל.
 .2.17.10פנקס בעלי כתבי האופציה
החברה תנהל במשרדה הרשום פנקס בעלי כתבי אופציה ובו רשימה מעודכנת של בעלי כתבי האופציה.
החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו העברות בתקופות שלא תעלינה על  30יום בכל שנה.
 .2.17.11רישום
החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשם כתב האופציה בפנקס בעלי כתבי האופציה והחברה
לא תהיה חייבת לרשום בפנקס ולהכיר בשום נאמנות ,בין מפורשת ובין מכללא ,או בכל משכון או שעבוד
מכל מין שהוא או כל זכות שביושר בקשר לכתב אופציה ,החברה תכיר בכל מחזיק רשום של כתב אופציה
כזכאי לכתב האופציה חופשי מכל זכות קיזוז ,תביעה נגדית או זכויות שביושר אשר בין החברה לבין מחזיק
קודם ,כולל המחזיק המקורי של אותו כתב אופציה.
 .2.17.12העברות
כתבי האופציה ניתנים להעברה ובלבד שיוגש לחברה שטר העברה מתאים .שטר ההעברה יהא במתכונת
דומה לשטר העברת מניות ותקנון החברה החל על העברת מניות משולמות במלואן והסבתן ,יחול  -בשינויים
המחויבים  -על העברת כתבי האופציה ,ויימסר לרישום במשרד הרשום של החברה ביחד עם מכתב ההקצאה
וכן בצירוף כל ההוצאות הכרוכות בהעברה ,כולל סכום הדרוש לשם תשלום כל מס בולים והיטלים
ממשלתיים אחרים ,אם יהיו כאלה .הדירקטוריון רשאי לדרוש כל הוכחה שתראה לו בדבר בעלות המעביר
ועל זכותו להעביר את כתב האופציה .הדירקטוריון רשאי לסרב לרשום העברות כאשר שטר ההעברה
המתייחס אליהן אינו מבויל כדין.
 .2.17.13פיצול מכתבי הקצאה
כל מכתב הקצאה של כתבי אופציה ניתן לפיצול על פי בקשה בכתב של הבעלים הרשום שלו למספר מכתבי
הקצאה ,אשר סך כל מספר כתבי האופציה שייכללו בהם יהיה שווה למספר כתבי האופציה שנכללו במכתב
המקורי שביקש לפצלו ,ובלבד שכל מכתב יתייחס לכתב)י( אופציה שלם)ים( ,וזאת כנגד מסירת מכתב
ההקצאה לחברה במשרדה הרשום .כל ההוצאות הכרוכות בפיצול ,כולל מס בולים ותשלומי חובה אחרים,
אם יהיו כאלה ,יחולו על מבקש הפיצול.
 .2.17.14יורשים
מבצעי הצוואה ומנהלי עזבונו של מחזיק יחיד של כתב אופציה שנפטר ,או כשאין מבצעי צוואה או מנהלי
עיזבון  -האנשים שיש להם זכות בכתב האופציה בתור היורשים של המחזיק היחיד של כתב האופציה
שנפטר ,יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור מחזיקי כל זכות בכתב האופציה .במקרה פטירתו של אחד
או יותר ממחזיקים משותפים של כתב אופציה ,תכיר החברה אך ורק בנותר או בנותרים בחיים בתור בעלי
זכות כלשהי בכתב האופציה או בתור בעלי טובת הנאה בו .כל מי שנעשה זכאי לכתב אופציה כתוצאה
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ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק בכתב האופציה ,תהיה לו הזכות ,לכשיביא אותן הראיות שידרוש ממנו
דירקטוריון החברה מדי פעם בפעם ,להירשם כמחזיק כתב האופציה או בכפיפות לתנאים אלה ,להעביר את
כתב האופציה.
 .2.17.15הודעות
כל הודעה מאת החברה למחזיק כתבי אופציה ,לרבות למחזיקי כתבי האופציה הרשומים בפנקס מחזיקי
האופציה ,תינתן על ידי פרסום דיווח מיידי באמצעות אתר המגנ"א של רשות ניירות ערך והיא תיחשב כאילו
נמסרה למחזיק כתבי האופציה ביום הדיווח המיידי כאמור.
על אף האמור לעיל ,היכן שהדבר מתחייב מכח הוראות הדין ,החברה תפרסם בנוסף לדו"ח המיידי גם הודעה
שתפורסם בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית וההודעה תיחשב כאילו נמסרה למחזיקי
כתבי האופציה ביום הדיווח המיידי כאמור לעיל או ביום פרסום המודעה בעיתון ,לפי המוקדם מביניהם.
 .2.17.16שינוי הזכויות הנלוות לכתבי האופציה
על פי תנאי כתבי האופציה ,באישור מוקדם של החלטה שתתקבל ברוב של  75%מהמצביעים באסיפה כללית
נפרדת של בעלי כתבי האופציה ,יכולה החברה להתפשר עם בעלי כתבי האופציה בקשר לכל זכות או תביעה
שלהם או לבצע כל תיקון ,שינוי או הסדר של זכויותיהם או של תנאי כתבי האופציה.
למרות האמור לעיל ,על פי תקנון הבורסה ,לא ניתן לשנות את תנאי כתבי האופציה הנוגעים לתקופת
המימוש ,מחיר המימוש ותנאי ההצמדה למעט שינוי תקופת המימוש ו/או מחיר המימוש ו/או תנאי ההצמדה
של כתבי האופציה במסגרת הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף  350לחוק החברות .בנוסף ,בהתאם לתקנון
ולהנחיות הבורסה ,רשאית החברה לשנות את מחיר המימוש במסגרת הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג
של החברה ,ובלבד שהשינוי יכלול רק את ההתאמות המתחייבות מההליך כאמור.
בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה" ,הליך הפיצול" משמעו לעניין זה – הליך שבו החברה תעביר לבעלי
המניות שלה מניות שהיא מחזיקה בחברה אחרת או הליך שבו החברה תעביר נכסים והתחייבויות לחברה
חדשה שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי המניות בחברה החדשה יהיו גם בעלי המניות בחברה המעבירה את
הנכסים וההתחייבויות והכל  -בתנאי שהליך הפיצול נעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה.
בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה" ,הליך מיזוג" משמעו לעניין זה – הליך שבו כל המניות של החברה יועברו
לבעלותה של חברה חדשה או לחברה רשומה אחרת או הליך שבו החברה תעביר את כל הנכסים
וההתחייבויות שלה לחברה חדשה או לחברה רשומה אחרת והכל – בתנאי שניירות הערך של החברה
שמניותיה או נכסיה יועברו כאמור ,ימחקו מהרישום למסחר בבורסה וההליך ייעשה בתנאים שווים לבעלי
המניות של החברה.
כל הוראות תקנון החברה בנוגע לאסיפות כלליות של בעלי המניות ,הרוב הדרוש לקבלת החלטות וזכויות
הצבעה ,תחולנה בשינויים המחויבים לפי העניין ,על אסיפות כלליות של בעלי כתבי האופציה .לתיאור
הוראות תקנון החברה בנושאים האמורים ראו פרק  4לתשקיף זה.
באסיפת בעלי כתבי אופציה יהיה לכל כתב אופציה קול אחד בגין כל כתב אופציה המוחזק על ידו .קבלת
החלטות באסיפות מחזיקי כתבי האופציה תתקבל במניין קולות.
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 .2.17.17רכישת כתבי אופציה על ידי החברה וחברה-בת שלה

.2.17.17.1

החברה שומרת לעצמה ,בכפיפות לכל הוראה שבדין ,את הזכות לקנות בכל עת בשוק החופשי
בכל מחיר שייראה לה כתבי אופציה ,שיהיו במחזור מעת לעת ,מבלי לפגוע בחובת הפרעון
המוטלת עליה .במקרה של קניה כזו על ידי החברה תיתן על כך החברה דו"ח מיידי .חברה בת
של החברה או תאגיד אחר בשליטתה יהא רשאי לרכוש ו/או למכור מעת לעת כתבי אופציה
מהנפקה שתבוצע על פי תשקיף מדף זה ועל פי דוח הצעה ,על פי שיקול דעתו .כתבי אופציה
שיוחזקו על ידי החברה ,חברה בת או תאגיד בשליטת החברה ייחשבו כנכס של אותה חברה או
תאגיד.

.2.17.17.2

היה והתאגיד או תאגיד בשליטתו ירכשו כתבי אופציה אז אגרות החוב שינבעו ממימוש כתבי
האופציה ואשר יוחזקו ע"י התאגיד )או כל תאגיד אחר בשליטתו( ,אלה יוצעו בעתיד למכירה על
פי דין כאגרות חוב חדשות ,דהיינו על פי תשקיף לפי חוק ניירות ערך או בהקצאה פרטית )לרבות
החלת כללי החסימה הקבועים בדין ביחס להצעתם על פי הצעה פרטית(.

 .2.17.18פקיעת כתבי האופציה

.2.17.18.1

כתב אופציה שמומש יפקע מתאריך ההקצאה של אגרות החוב ולא יקנה למחזיק בו זכות
כלשהי ,למעט הזכות לקבלת אגרות החוב בגינו.

.2.17.18.2

כתב אופציה אשר לא ימומש עד תום תקופת המימוש ,דהיינו ,שהודעת המימוש ,מחיר המימוש
ומכתב הקצאה בגינו לא יתקבלו בחברה עד לאותו תאריך ,לא יקנה זכות כלשהי ויפקע בתאריך
האמור.

.2.18

תנאי כל אחת מסדרות אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו(
אגרות החוב נכללות בתשקיף המדף בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  28במאי  2014במסגרתה אישר
דירקטוריון החברה פרסום תשקיף מדף לפיו החברה עשויה להנפיק במועדים שונים ,בין היתר ,עד  1,000,000,000ש"ח
ע.נ .מכל אחת מסדרות אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו(.
פרטי הנאמן לאגרות החוב :שם :גפני נאמנויות בע"מ; רחוב יגאל אלון  65תל אביב ,טלפון ,073-7372622 :פקס073- :
 ;7372623איש קשר צורי גלילי ,עו"ד; כתובת דואר אלקטרוני.galili@trusts.co.il :
נוסחו המלא של שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( מצורף כנספח א' לתשקיף זה .להלן מפורטים עיקרי
תנאי אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( .התיאור שלהלן אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של שטר הנאמנות האמור.
למעט אם צוין במפורש אחרת ,האמור בסעיף זה יחול בנפרד על כל אחת מסדרות אגרות החוב מהסדרות ז' עד כ"ו
הכלולות בתשקיף מדף זה .כל אחת מהסדרות האמורות של אגרות חוב תכונה להלן "אגרות החוב" או "כתבי
התחייבות נדחים" או "הסדרה הרלוונטית" ,והנאמן לכל אחת מהסדרות האמורות של אגרות החוב יכונה להלן
"הנאמן" או "הנאמן לסדרה הרלוונטית".
 .2.18.1הכרה באגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח

.2.18.1.1

תמורת אגרות החוב עשויה להיות מוכרת כהון משני מורכב ו/או כהון שלישוני מורכב של כלל
חברה לביטוח ,כמשמעותם בהוראות הדין ו/או הנחיות המפקח על הביטוח .טרם פרסום
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תשקיף מדף זה ,קבלה כלל חברה לביטוח אישור מאת המפקח על הביטוח ,מיום  21במאי ,2014
כי אין לו התנגדות לפרסום תשקיף המדף .בסמוך לפני פרסום דוח הצעת המדף לסדרה
הרלוונטית ,תפנה כלל חברה לביטוח למפקח על הביטוח ותבקש ממנו להכיר ,בתנאים שייקבע,
בהתחייבויות כלל חברה לביטוח על-פי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית כהון משני מורכב או
כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח ,לפי העניין.

.2.18.1.2

בסמוך לפני פרסום דוח הצעת מדף לסדרה הרלוונטית תפנה כלל חברה לביטוח אל המפקח על
הביטוח ותבקש ממנו ,כי יכיר בהתחייבויותיה של כלל חברה לביטוח על פי אגרות החוב
מהסדרה הרלוונטית ,כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב ,לפי העניין.

.2.18.1.3

מובהר בזאת ,כי לא תבוצע הנפקה של אגרות חוב שיוכרו כהון משני מורכב או כהון שלישוני
מורכב של כלל חברה לביטוח ,מבלי לפנות ולקבל את אישור המפקח על הביטוח.

.2.18.1.4

הכרה בהתחייבויות כלל חברה לביטוח על פי אגרות החוב בגדר הון משני מורכב או הון שלישוני
מורכב כאמור לעיל ,אין בה כדי להשפיע בכל דרך שהיא על תנאיהן של אגרות החוב אשר
תוצענה על פי תשקיף מדף זה ,או על הזכויות הנלוות להן ,בכפוף למפורט בסעיפים ,2.18.7.3
 2.18.11ו 2.18.13-2.18.16 -להלן.

.2.18.1.5

במקרה של הכרה באגרות החוב ,על ידי המפקח על הביטוח ,כהון משני מורכב או כהון שלישוני
מורכב של כלל חברה לביטוח כאמור ,תעמוד הסדרה הרלוונטית )קרן( לפירעון בתשלום אחד,
והכל כפי שיפורט בדוח הצעת המדף הראשון של הסדרה הרלוונטית ובכפוף לתנאי ההצמדה
כאמור בסעיף  2.18.3להלן.

 .2.18.2הגדרות
בסעיף זה וביחס לאגרות החוב:
״דוח ההצעה הראשונה של

דוח הצעה על-פיו תוצענה לראשונה אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית.

הסדרה הרלוונטית״ -
"מדד המחירים לצרכן" או

מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות

"המדד" -

והמפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל,
וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על-ידי גוף או מוסד רשמי אחר ,וכן כולל כל
מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ,אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם
בנוי המדד הקיים ואם לאו .אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם על-ידי גוף
או מוסד כאמור ,ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס שבינו לבין המדד
המוחלף ,ייקבע היחס האמור על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
ובמקרה שאותו יחס לא ייקבע כאמור ,אזי הוא ייקבע על-ידי הנאמן לסדרה
הרלוונטית ,בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על-ידיו.

"המדד הידוע" בתאריך

המדד האחרון הידוע לפני אותו תאריך.

כלשהו -
"המדד היסודי" לגבי כל

המדד הידוע ביום מסוים ,אשר יפורט בדוח ההצעה הראשונה של אותה

סדרה רלוונטית -

סדרה רלוונטית.
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"מדד התשלום" -

המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על-חשבון קרן ו/או ריבית .החברה
תקבע בדוח ההצעה הראשונה האם תחול הגנה על הקרן ו/או הריבית של
אגרות החוב ,כמפורט להלן:
אם בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית יפורט כי הקרן ו/או
הריבית צמודות למדד וכי על הקרן ו/או הריבית של אגרות החוב תחול הגנה,
אזי במקרה שהמדד הידוע בתאריך הקבוע לתשלום הרלוונטי יהיה נמוך
מהמדד היסודי ,יהיה מדד התשלום המדד היסודי .אם בדוח ההצעה
הראשונה של הסדרה הרלוונטית יפורט כי הקרן ו/או הריבית צמודות למדד
וכי על הקרן ו/או הריבית של אגרות החוב לא תחול הגנה כאמור ,אזי מדד
התשלום יהיה המדד הידוע בתאריך הקבוע לתשלום הרלוונטי אף אם מדד
זה יהיה נמוך מהמדד היסודי .לא קבעה החברה בדוח ההצעה הראשונה אם
תחול הגנה אם לאו ,כאמור לעיל ,לא תחול הגנה.

״מחזיקי אגרות החוב״ ו/או
״בעלי אגרות החוב״ ו/או

האנשים ששמותיהם רשומים בזמן הנדון בפנקס מחזיקי אגרות החוב
מהסדרה הרלוונטית ,ובמקרה של מספר מחזיקים במשותף ,המחזיק
המשותף הרשום ראשון בפנקס ו/או מי שמחזיק באגרות החוב באמצעות

״המחזיקים״ -

החברה לרישומים.

"יום עסקים" או "יום

כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות.

עסקים בנקאי" -
"יום עסקים בחו"ל" -

כל יום שבו נקבע ציטוט של ריבית בסיס המתייחסת למטבע חוץ המתפרסם
בשירות הידיעות רויטר'ס או כל מקור מידע אחר שיפורט בדוח ההצעה
הראשונה של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית.

"קרן" -

סך הערך הנקוב של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית.

"החברה לרישומים" -

החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ ,או כל חברה לרישומים אחרת
עימה תתקשר החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלבד שכל ניירות הערך של
החברה יהיו רשומים על שם אותה החברה לרישומים.

"אגרות החוב" או "סדרות

סדרות אגרות חוב ,שתכוננה סדרות ז' עד כ"ו של החברה ,כאשר כל אחת

אגרות החוב" או "הסדרות

מסדרות אגרות החוב האלה תהיה בערך נקוב כולל של עד 1,000,000,000

הרלוונטיות" -

ש"ח ,רשומות על שם ,שתנאי כל אחת מהן בהתאם לתעודת אגרות החוב של
אותה סדרה ולדוח ההצעה הראשונה של אגרות החוב מאותה סדרה ,אשר
תונפקנה מעת לעת על-ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"יום מסחר" -

כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

"מסלקת הבורסה" -

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

"מטבע חוץ" -

לא יותר ממטבע חוץ אחד בגין כל סדרה של אגרות חוב כפי שיפורט בדוח
ההצעה הראשונה של אגרות החוב מאותה סדרה.

"שער מטבע החוץ" -

השער היציג של מטבע החוץ המפורסם על-ידי בנק ישראל ,ובמקרה בו יחדל
בנק ישראל לפרסם את השער היציג כאמור כל שער חליפין רשמי של מטבע
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החוץ למטבע הישראלי שיבוא במקום השער היציג האמור ואשר יחול
באותה עת לעניין אגרות חוב ממשלתיות הצמודות לשער מטבע החוץ האמור
ובהעדר שער כאמור ,כפי שייקבע בין החברה לנאמן.
"השער הידוע" בתאריך

שער מטבע החוץ האחרון שקבע בנק ישראל לפני אותו תאריך .אולם

כלשהו -

בתקופה שבה אין בנק ישראל נוהג לקבוע שער יציג ,יהיה השער הידוע
בתאריך כלשהו ,השער שקבע לאחרונה לפני אותו תאריך שר האוצר ביחד
עם נגיד בנק ישראל עבור אגרות חוב ממשלתיות הצמודות לשער מטבע החוץ
ובהעדר שער כאמור כפי שייקבע בין החברה לנאמן.

"השער היסודי" לגבי כל

השער הידוע ביום מסוים ,אשר יפורט בדוח ההצעה הראשונה של אותה

סדרה רלוונטית -

סדרה רלוונטית.

"שער התשלום" -

השער הידוע במועד התשלום בפועל.

"הבורסה" -

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

"ריבית בנק ישראל" -

שיעור הריבית לשקלים חדשים לא צמודים עליו מכריז מעת לעת נגיד בנק
ישראל כשיעור הריבית המוצהרת של בנק ישראל או כל שיעור ריבית
שייקבע על-ידי רשות מוסמכת כלשהי במקום השיעור האמור.

"פריים" או "ריבית פריים"

ליום מסוים :ממוצע ריבית הפריים לאותו יום כפי שמתפרסמת על ידי בנק

-

הפועלים בע״מ ,בנק לאומי לישראל בע״מ ובנק דיסקונט לישראל בע״מ.

"ריבית התלבור" -

 - Tel-Aviv Interbank Offered Rateשיעור ריבית להלוואות בין-בנקאיות
בשקלים חדשים ,המחושב על-פי הצעות ריבית הניתנות על-ידי מספר בנקים
בישראל ,לתקופה שתפורט בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית
שתקבע בהתאם לתקופת עדכון הריבית ,כפי שיופיע ביום הדגימה )אם הוא
בימים ב' עד ה'  -בשעה  13:00או בסמוך אליה ,ואם הוא ביום ו'  -בשעה
 12:00או בסמוך אליה( במערכת מפיץ המידע רויטר'ס או אם מסיבה כלשהי
לא ניתן להשתמש במפיץ המידע רויטר'ס ,במקור מידע מקובל אחר ובלתי
תלוי כפי שיוסכם בין החברה לנאמן שיפורט בדוח ההצעה הראשונה של
אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית.

"ריבית הליבור" -

 - London Interbank Offered Rateשיעור הריבית המוצע בשוק הבין-
בנקאי בלונדון על פיקדונות בדולר ארה"ב לתקופה שתפורט בדוח ההצעה
הראשונה של הסדרה הרלוונטית )לשבוע ,לחודש ,לשלושה חודשים ,לשישה
חודשים וכד' ,שתקבע בהתאם לתקופת עדכון הריבית( ,כפי שיצוטט ביום
הדגימה ,בשעה  11:00שעון לונדון או בסמוך לאחריה ,בדף Libor01
המפורסם על-ידי שירות הידיעות רויטר'ס )או אם יוחלף דף זה בדף אחר אזי
כפי המצוטט ביום הדגימה ,בשעה האמורה או בסמוך לאחריה ,בדף האחר
האמור( או אם מסיבה כלשהי לא ניתן להשתמש במערכת מפיץ המידע
רויטר'ס ,במקור מידע מקובל אחר ובלתי תלוי ,כפי שיוסכם בין החברה
לנאמן ואשר יפורט בדוח ההצעה הראשונה של אגרות החוב מהסדרה
הרלוונטית.
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"ריבית היוריבור" -

 – Euro Interbank Offered Rateשיעור הריבית המוצע בשוק הבין-בנקאי
על פיקדונות באירו לתקופה שתפורט בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה
הרלוונטית )לשבוע ,לחודש ,לשלושה חודשים ,לשישה חודשים וכד' ,שתקבע
בהתאם לתקופת עדכון הריבית( ,כפי שיצוטט ביום הדגימה ,בשעה 11:00
שעון מרכז אירופה ) (CETאו בסמוך לאחריה ,בדף  Euribor01המפורסם
על-ידי שירות הידיעות רויטר'ס )או ,אם יוחלף דף זה בדף אחר ,אזי כפי
המצוטט ביום הדגימה בשעה האמורה או בסמוך לאחריה בדף האחר
האמור( או ,אם מסיבה כלשהי לא ניתן להשתמש במערכת מפיץ המידע
רויטר'ס ,במקור מידע אחר כפי שיוסכם בין החברה לנאמן ואשר יפורט
בדוח ההצעה הראשונה של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית.

"מק"מ" -

אגרות חוב המונפקות בסדרות על ידי מדינת ישראל למטרת מלווה קצר
מועד אשר לווה מדינת ישראל בהתאם להוראות חוק מלווה קצר מועד,
התשמ"ד 1984-ו/או כל דין שיבוא במקומו ו/או בנוסף לו ,הרשומות למסחר
בבורסה ואשר נמכרות במכרז על ידי בנק ישראל ואינן נושאות ריבית ו/או
הפרשי הצמדה.

"מק"מ לשנה" -

סדרה של מק"מ המצויה במחזור אשר מועד פדיונה נקבע לתקופה הקרובה
ביותר לתקופה של  12חודשים מיום הדגימה )כהגדרתו להלן( ובלבד שמועד
פדיונה הינו לפחות  10חודשים מיום הדגימה .במקרה וביום הדגימה לא
קיים מק"מ כאמור יהיה המק"מ לשנה סדרה של אגרות חוב ממשלתיות
שקליות אחרות שאינן נושאות הפרשי הצמדה ואינן נושאות ריבית משתנה,
הרשומות למסחר בבורסה ואשר מועד פדיונן נקבע לתקופה הקרובה ביותר
ל 12 -חודשים מיום הדגימה.

"אג"ח ממשלתי בריבית

סדרה של אג"ח ממשלתית בריבית משתנה שהונפקו על פי תקנות מלווה

משתנה" -

המדינה )אגרות חוב מסוג אג"ח ממשלתית – ריבית משתנה( ,התשס"ו –
 ,2006כפי שיפורסם על ידי יחידת ניהול החוב הממשלתי בחשב הכללי.
סדרת האג"ח הממשלתי הרלבנטית ומועד פדיונה יפורטו בדוח הצעת המדף
הראשון של אגרות החוב שתוצענה מאותה הסדרה .מועד פדיונה של סדרת
האג"ח הממשלתי הרלבנטית לסדרת אגרות חוב יהיה ארוך או שווה ממועד
פדיון אגרות החוב מאותה סדרה.

"ריבית הבסיס" -

ריבית הליבור או ריבית התלבור או ריבית היוריבור או ריבית בנק ישראל או
ריבית פריים או תשואת מק"מ לשנה או ריבית שנושאת אג"ח ממשלתית
בריבית משתנה ,כפי שייקבע בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית.

"יום דגימה" לגבי תקופת

לגבי ריבית הליבור או ריבית היוריבור – יום העסקים בחו"ל החל שני ) (2ימי

ריבית כלשהי -

עסקים בחו"ל לפני היום הראשון של אותה תקופת ריבית כלשהי; היה וביום
הדגימה לא תתפרסם ריבית הליבור או ריבית היורובור ,לפי העניין ,יוקדם
יום הדגימה ליום העסקים בחו"ל הקודם שבו התפרסמה ריבית הליבור או
היורובור ,לפי העניין;
לגבי ריבית התלבור – יום העסקים הבנקאי החל שני ) (2ימי עסקים לפני
היום הראשון של תקופת ריבית כלשהי; היה וביום הדגימה לא תתפרסם
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ריבית התלבור ,יוקדם יום הדגימה ליום העסקים הקודם שבו התפרסמה
ריבית התלבור;
לגבי ריבית בנק ישראל או ריבית הפריים אשר נקבע לגביהן כי תחושבנה לפי
שיעורן ביום דגימה  -היום הראשון של תקופת ריבית כלשהי; במקרה בו לא
תפורסם ריבית בנק ישראל או ריבית הפריים כאמור ,שיעור הריבית ייקבע
על ידי החברה ,לאחר שנועצה בנושא עם מומחה כלכלי שזהותו אושרה על
ידי הנאמן.
לגבי תשואת המק"מ לשנה וריבית אג"ח ממשלתי בריבית משתנה – יום
המסחר הראשון של תקופת ריבית כלשהי; ככל שביום הדגימה לא תתפרסם
תשואת המק"מ לשנה או ריבית אג"ח ממשלתית בריבית משתנה ,לפי
העניין ,יהיה יום הדגימה יום העסקים הקודם שבו התפרסמה תשואה או
ריבית כאמור;
והכול למעט יום הדגימה ביחס לתקופת הריבית הראשונה בה החברה
רשאית לקבוע יום דגימה אחר אשר יפורט בדוח הצעת המדף )על אף האמור
לעיל ,החברה רשאית לקבוע ביחס לתקופת הריבית הראשונה שיעור ריבית
לפי שיקול דעתה ,כמפורט בסעיפים )2.18.4.2ב())2.18.4.2 ,(1ג(),(1
)2.18.4.2ד()2.18.4.2 ,ה()2.18.4.2 ,ו( ו)2.18.4.3 -ב( להלן ,ובמקרה זה לא
יקבע יום דגימה ביחס לתקופת הריבית הראשונה(.
כהגדרתן בסעיף  2.18.11.1להלן.

"נסיבות משהות"-

"סכום ההון העצמי המוכר ההון העצמי המוכר של כלל חברה לביטוח כפי שמוגדר בהוראות הדין
של כלל חברה לביטוח"-

החלות על מבטח ו/או בהנחיות המפקח על הביטוח ,כפי שתהיינה מעת לעת.

 .2.18.3קרן אגרות החוב מהסדרות ז' עד כ"ו הכלולות בתשקיף מדף זה ובסיסי הצמדת הקרן

.2.18.3.1

קרן אגרות החוב תיפרע בתשלום אחד או במספר תשלומים שווים או שאינם שווים ,כפי
שיפורט בדוח ההצעה הראשון ,במועדים שיפורטו בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה
הרלוונטית האמורה וכפוף לתנאי ההצמדה כאמור בסעיף זה להלן.
כאמור לעיל ,אגרות החוב יכול שתוכרנה על ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב או כהון
שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח .במקרה כאמור תעמוד הסדרה הרלוונטית )קרן( לפירעון
בתשלום אחד ,והכל כפי שיפורט בדוח הצעת המדף הראשון של הסדרה הרלוונטית ובכפוף
לתנאי ההצמדה כאמור בסעיף זה להלן.

.2.18.3.2

הקרן והריבית של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית עשויות להיות צמודות לאחד מבסיסי
ההצמדה המפורטים להלן או ללא הצמדה ,הכל כפי שיפורט בדוח ההצעה הראשונה של אותה
סדרה ,תוך הפניה להוראות ההצמדה המפורטות להלן:
)א(

הצמדה למדד
אם ייקבע בתנאיה של הסדרה הרלוונטית כי הקרן והריבית של אגרות החוב מאותה
סדרה הינן צמודות למדד ,אזי הצמדתן למדד של הקרן והריבית תיעשה באופן שאם
יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות חוב אלה כי מדד
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התשלום גבוה מהמדד היסודי ,אזי תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית,
כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה במדד התשלום לעומת המדד היסודי.
החברה תקבע בדוח ההצעה אם במקרה בו מדד התשלום נמוך מהמדד היסודי ,תחול
הגנה אם לאו ,כמפורט להלן :אם בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית
יפורט כי הקרן ו/או הריבית צמודות למדד וכי על הקרן ו/או הריבית של אגרות החוב
תחול הגנה ,אזי במקרה שהמדד הידוע בתאריך הקבוע לתשלום הרלוונטי יהיה נמוך
מהמדד היסודי ,יהיה מדד התשלום המדד היסודי .אם בדוח ההצעה הראשונה של
הסדרה הרלוונטית יפורט כי הקרן ו/או הריבית צמודות למדד וכי על הקרן ו/או
הריבית של אגרות החוב לא תחול הגנה כאמור ,אזי מדד התשלום יהיה המדד הידוע
בתאריך הקבוע לתשלום הרלוונטי אף אם מדד זה יהיה נמוך מהמדד היסודי .לא
קבעה החברה בדוח ההצעה הראשונה אם תחול הגנה אם לאו ,כאמור לעיל ,לא תחול
הגנה.
הריבית שתשולם בגין אגרות החוב מאותה סדרה תהיה ריבית קבועה כאמור בסעיף
 2.18.4.1לתשקיף.
)ב(

הצמדה למטבע חוץ
אם ייקבע בתנאיה של הסדרה הרלוונטית כי הקרן והריבית של אגרות החוב מאותה
סדרה הינן צמודות למטבע חוץ ,אזי תיעשה הצמדתן למטבע חוץ ,באופן שאם יתברר
במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות חוב אלה כי שער התשלום
גבוה מהשער היסודי ,כי אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית כשהוא
מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה בשער התשלום לעומת השער היסודי .במקרה בו
שער התשלום נמוך מהשער היסודי ,תקבע החברה בדוח ההצעה הראשונה של אותה
סדרה האם על הקרן ו/או הריבית של אגרות החוב תחול הגנה )היינו :אם שער
התשלום יהיה נמוך מהשער היסודי ,יהיה שער התשלום השער היסודי( ,או לא תחול
הגנה כאמור )היינו :שער התשלום יהיה השער הידוע במועד התשלום אפילו שער זה
יהיה נמוך מהשער היסודי( .לא קבעה החברה בדוח ההצעה הראשונה אם תחול הגנה
כאמור לעיל ,אם לאו ,לא תחול הגנה.
הריבית שתשולם בגין אגרות החוב מאותה סדרה תהיה ריבית בשיעור קבוע כאמור
בסעיף )2.18.4.3א( להלן או ריבית בשיעור משתנה )ריבית הליבור או ריבית היוריבור,
כפי שייקבע בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ,בתוספת או בניכוי מרווח
שיפורט בדוח ההצעה האמור או ייקבע במכרז( כאמור בסעיף )2.18.4.3ב( להלן.

)ג (

אגרות חוב לא צמודות
במקרה וייקבע בתנאיה של הסדרה הרלוונטית כי הקרן והריבית של אגרות החוב
מאותה סדרה ,לא תהיינה צמודות ,תהיה הקרן נקובה בש"ח .במקרה כזה ,גם הריבית
בגין אגרות החוב מאותה סדרה לא תהא צמודה למדד כלשהו או למטבע כלשהו.
הריבית שתשולם בגין אגרות החוב מאותה סדרה תהיה ריבית בשיעור קבוע כאמור
בסעיף  2.18.4.2להלן או ריבית בשיעור משתנה )ריבית בנק ישראל או ריבית התלבור,
או ריבית הפריים ,או תשואת המק"מ לשנה ,או הריבית שנושאת אג"ח ממשלתית
בריבית משתנה ,הכל כפי שייקבע בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית,
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בתוספת או בניכוי מרווח שיפורט בדוח ההצעה האמור או שייקבע במכרז( כאמור
בסעיפים )2.18.4.2ב()-ו( לתשקיף.
על פי האמור בתקנון ובהנחיות הבורסה ,שיטת ההצמדה של הקרן ו/או הריבית לא תשונה
במהלך תקופת אגרות החוב ,וההצמדה של כל סדרה תתייחס ללא יותר מבסיס הצמדה אחד,
ככל שאגרות החוב תהיינה צמודות לבסיס הצמדה כלשהו.
 .2.18.4הריבית של אגרות החוב מהסדרות ז' עד כ"ו אשר כלולות בתשקיף מדף זה
הקרן של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית תישא ריבית ,או לא תישא ריבית ,כפי שייקבע בדוח ההצעה
הראשונה של אותה סדרה ,ובמקרה בו הקרן תישא ריבית כאמור – יפורטו בדוח ההצעה מנגנוני חישוב
הריבית תוך הפנייה למנגנוני הריבית המפורטים להלן:

.2.18.4.1

ריבית על קרן אשר צמודה למדד
הקרן של אגרות החוב ,אם תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן ,תישא ריבית צמודה למדד
כאמור ,בשיעור קבוע שייקבע בדוח ההצעה הראשונה של אותה סדרה ו/או במכרז על-פי דוח
ההצעה האמור.

.2.18.4.2

ריבית על קרן לא צמודה
הקרן של אגרות החוב ,אם לא תהיינה צמודות למדד כלשהו או למטבע כלשהו ,תישא ריבית
לא צמודה בשיעור קבוע או ריבית בשיעור משתנה ,כמפורט להלן:
)א(

ריבית שקלית קבועה – ריבית בשיעור קבוע שייקבע בדוח ההצעה הראשונה של אותה
סדרה ו/או במכרז על-פי דוח ההצעה האמור.

)ב(

ריבית בשיעור משתנה כאשר אם המכרז ייערך על מחיר היחידה ,המרווח מעל או
מתחת לריבית הבסיס יפורט בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ,ואם
מחיר היחידה ייקבע )ללא מכרז( בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית,
ייקבע המרווח מעל או מתחת לריבית הבסיס על פי המכרז ,כאשר בשני המקרים
ריבית הבסיס הינה ריבית הפריים כפי שייקבע בדוח ההצעה האמור – שיעור הריבית
בגין כל תקופת ריבית של אגרות החוב ייקבע על פי אחת האפשרויות הבאות ,שתקבע
בדוח ההצעה הראשונה של אגרות חוב מאותה סדרה:
)(1

שיעור הריבית בגין כל תקופת ריבית של אגרות חוב ייקבע בהתאם לשיעור
ריבית הפריים ,כפי שיצוטט ביום הדגימה )למעט בתקופת הריבית הראשונה
בה ייקבע שיעור הריבית בדוח הצעת המדף לפי שיקול דעתה של החברה ,או
לחלופין החברה תהא רשאית לקבוע יום דגימה אחר לצורך תקופת הריבית
הראשונה( .החברה תפרסם דוח מיידי תוך ארבעה ) (4ימי מסחר מיום הדגימה
על שיעור הריבית שייקבע כאמור )קרי :ריבית הבסיס בתוספת או בהפחתת
המרווח ,בכפוף לאמור בסעיף  2.4.1לעיל( .יודגש ,כי שיעור ריבית הפריים
כאמור נקבע ביום דגימה מסוים בלבד ביחס לתקופת ריבית כלשהי ואינו
משתנה במהלך אותה תקופת ריבית .יודגש ,כי היות שריבית הבסיס מחושבת
לתקופת ריבית כלשהי ייתכן שציפיות ,כגון אינפלציה ,המגולמות בריבית
הבסיס הנדגמת ביום הדגימה בלבד לכל תקופת הריבית כאמור ,תהינה שונות
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באופן מהותי מהציפיות כפי שהיו מגולמות בריבית הבסיס לו היתה נדגמת
ברמה יומית לאורך כל תקופת הריבית; או
)(2

ארבעה ימי מסחר לפני היום הקובע את הזכאות לקבלת כל אחד מתשלומי
הריבית תפרסם החברה בדו"ח מיידי שהעתק ממנו יימסר לנאמן לסדרה
הרלוונטית ,את שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית בגינה אמור
להשתלם תשלום הריבית אשר בקשר אליו נמסר הדוח המיידי כאמור )להלן
בסעיף קטן ) (2זה" :התקופה הנוכחית"( וכן את שיעור הריבית בגין תקופת
הריבית הנוכחית במונחים שנתיים כמפורט בדוגמה שלהלן .חישוב שיעור
הריבית ייעשה באמצעות חישוב ממוצע משוקלל )לפי מספר ימים( של שיעורי
ריבית הפריים ,אשר היו בתחולה בכל יום בו מתפרסם שיעור ריבית הפריים
בתקופת הריבית הנוכחית ,בתוספת או בהפחתה של שיעור מרווח קבוע שיקבע
במכרז שייערך על פי דו"ח ההצעה הראשונה )בכפוף לאמור בסעיף  2.4.1לעיל(
או של מרווח בשיעור קבוע כפי שייקבע בדו"ח ההצעה הראשונה.
יובהר ,כי במקרה בו יחול שינוי בריבית הפריים ,לאחר מועד פרסום הדיווח
המיידי על שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הנוכחית ,כאמור לעיל ,ועד לתום
תקופת הריבית ,תחושב הריבית בגין הימים מיום פרסום הדיווח המיידי )כולל(
עד לתום תקופת הריבית בהנחה כי הריבית הינה ריבית הפריים ,בשיעורה כפי
שנקבע ביום העסקים שקדם ליום פרסום הדוח המיידי בהפחתה או בתוספת
המרווח )בכפוף לאמור בסעיף  2.4.1לעיל(.
לדוגמא :אם בתקופת הריבית היו  181ימים ,כאשר ב 90-מתוכם עמד שיעור
ריבית הפריים על  5.5%וב 91-מתוכם על  ,5.7%אזי הממוצע המשקלל של
ריבית הפריים בתקופה ,מבוטא בדיוק של ארבע ספרות לאחר הנקודה
העשרונית ,יהיה  ,5.6006%לפי החישוב שלהלן:
[(90 X 5.5%)+(91 X 5.7%)] / 181 = 5.6006%
אם המרווח שנקבע במכרז הינו  ,+1.20%אזי שיעור הריבית במונחים שנתיים
שישולם בגין תקופת הריבית בגינה נערך החישוב שלעיל יהיה  6.8006%ושיעור
הריבית בפועל בגין תקופת הריבית של  181ימים כאמור יהיה  ,3.3723%לפי
החישוב שלהלן:
6.8006% X 181 / 365 = 3.3723%
יודגש ,כי חישוב ממוצע משוקלל של הריבית כאמור מבוצע ברמה יומית )בכל
יום בו מתפרסם שיעור ריבית הפריים( ומשקלל את שיעור ריבית הפריים עבור
כל יום בתקופה הרלוונטית.

)ג(

ריבית בשיעור משתנה כאשר אם המכרז ייערך על מחיר היחידה ,המרווח מעל או
מתחת לריבית הבסיס יפורט בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ,ואם
מחיר היחידה ייקבע )ללא מכרז( בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית,
ייקבע המרווח מעל או מתחת לריבית הבסיס על פי המכרז ,כאשר בשני המקרים
ריבית הבסיס הינה ריבית בנק ישראל כפי שייקבע בדוח ההצעה האמור– שיעור
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הריבית בגין כל תקופת ריבית של אגרות החוב ייקבע על פי אחת האפשרויות הבאות,
שתקבע בדוח ההצעה הראשונה של אגרות חוב מאותה סדרה:
)(1

שיעור הריבית בגין כל תקופת ריבית של אגרות חוב ייקבע בהתאם לשיעור
ריבית בנק ישראל ,כפי שיצוטט ביום הדגימה )למעט בתקופת הריבית
הראשונה בה ייקבע שיעור הריבית בדוח הצעת המדף לפי שיקול דעתה של
החברה ,או לחלופין החברה תהא רשאית לקבוע יום דגימה אחר לצורך תקופת
הריבית הראשונה( .החברה תפרסם דוח מיידי תוך ארבעה ) (4ימי מסחר מיום
הדגימה על שיעור הריבית שייקבע כאמור )קרי :ריבית הבסיס בתוספת או
בהפחתת המרווח ,בכפוף לאמור בסעיף  2.4.1לעיל( .יודגש ,כי שיעור ריבית
בנק ישראל כאמור נקבע ביום דגימה מסוים בלבד ביחס לתקופת ריבית
כלשהי ואינו משתנה במהלך אותה תקופת ריבית .יודגש ,כי היות שריבית
הבסיס מחושבת לתקופת ריבית כלשהי ייתכן שהציפיות ,כגון אינפלציה,
המגולמות בריבית הבסיס הנדגמת ביום הדגימה בלבד לכל תקופת הריבית
כאמור ,תהינה שונות באופן מהותי מהציפיות כפי שהיו מגולמות בריבית
הבסיס לו היתה נדגמת ברמה יומית לאורך כל תקופת הריבית; או

)(2

ארבעה ימי מסחר לפני היום הקובע את הזכאות לקבלת כל אחד מתשלומי
הריבית תפרסם החברה בדוח מיידי שהעתק ממנו יימסר לנאמן לסדרה
הרלוונטית ,את שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית בגינה אמור
להשתלם תשלום הריבית אשר בקשר אליו נמסר הדוח המיידי כאמור )להלן
בסעיף קטן ) (2זה" :התקופה הנוכחית"( וכן את שיעור הריבית בגין תקופת
הריבית הנוכחית במונחים שנתיים כמפורט בדוגמה שלהלן .חישוב שיעור
הריבית ייעשה באמצעות חישוב ממוצע משוקלל )לפי מספר ימים( של שיעורי
ריבית בנק ישראל אשר היו בתחולה בכל יום בתקופת הריבית הנוכחית,
בתוספת או בהפחתה של שיעור מרווח קבוע שיקבע במכרז שייערך על פי דוח
ההצעה הראשונה )בכפוף לאמור בסעיף  2.4.1לעיל( או של מרווח בשיעור קבוע
כפי שייקבע בדו"ח ההצעה הראשונה.
יובהר ,כי במקרה בו יחול שינוי בריבית בנק ישראל לאחר מועד פרסום הדיווח
המיידי על שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הנוכחית ,כאמור לעיל ,ועד לתום
תקופת הריבית ,תחושב הריבית בגין הימים מיום פרסום הדיווח המיידי )כולל(
עד לתום תקופת הריבית בהנחה כי הריבית הינה ריבית בנק ישראל בשיעורה
כפי שנקבע ביום העסקים שקדם ליום פרסום הדו"ח המיידי בניכוי או בתוספת
המרווח )בכפוף לאמור בסעיף  2.4.1לעיל(.
לדוגמא :אם בתקופת הריבית היו  181ימים ,כאשר ב 90 -מתוכם עמד שיעור
ריבית בנק ישראל על  3.8%וב 91 -מתוכם על  ,4.0%אזי הממוצע המשוקלל של
ריבית בנק ישראל בתקופה ,מבוטא בדיוק של ארבע ספרות לאחר הנקודה
העשרונית ,יהיה  ,3.9006%לפי החישוב שלהלן:
[(90 X 3.8%)+(91 X 4.0%)] / 181 = 3.9006%
אם המרווח שנקבע במכרז הינו  ,+1.20%אזי שיעור הריבית במונחים שנתיים
שישולם בגין תקופת הריבית בגינה נערך החישוב שלעיל יהיה  5.1006%ושיעור
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הריבית בפועל בגין תקופת הריבית של  181ימים כאמור יהיה  ,2.5293%לפי
החישוב שלהלן:
5.1006% X 181 / 365 = 2.5293%
)ד(

ריבית בשיעור משתנה כאשר אם המכרז ייערך על מחיר היחידה ,המרווח מעל או
מתחת לריבית הבסיס יפורט בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ,ואם
מחיר היחידה ייקבע )ללא מכרז( בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית,
ייקבע המרווח מעל או מתחת לריבית הבסיס על פי המכרז ,כאשר בשני המקרים
ריבית הבסיס הינה ריבית התלבור – שיעור הריבית בגין כל תקופת ריבית של אגרות
חוב ייקבע בהתאם לשיעור ריבית התלבור ,כפי שיצוטט ביום הדגימה )למעט בתקופת
הריבית הראשונה בה ייקבע שיעור הריבית בדוח הצעת המדף לפי שיקול דעתה של
החברה ,או לחלופין החברה תהא רשאית לקבוע יום דגימה אחר לצורך תקופת
הריבית הראשונה( .החברה תפרסם דוח מיידי תוך ארבעה ) (4ימי מסחר מיום הדגימה
על שיעור הריבית שייקבע כאמור )קרי :ריבית הבסיס בתוספת או בהפחתת המרווח,
בכפוף לאמור בסעיף  2.4.1לעיל( .יודגש ,כי שיעור ריבית התלבור כאמור נקבע ביום
דגימה מסוים בלבד ביחס לתקופת ריבית כלשהי ואינו משתנה במהלך אותה תקופת
ריבית .יודגש ,כי היות שריבית הבסיס מחושבת לתקופת ריבית כלשהי ייתכן
שציפיות ,כגון אינפלציה ,המגולמות בריבית הבסיס הנדגמת ביום הדגימה בלבד לכל
תקופת הריבית כאמור ,תהינה שונות באופן מהותי מהציפיות כפי שהיו מגולמות
בריבית הבסיס לו היתה נדגמת ברמה יומית לאורך כל תקופת הריבית.

)ה(

ריבית בשיעור משתנה כאשר אם המכרז ייערך על מחיר היחידה ,המרווח מעל או
מתחת לריבית הבסיס יפורט בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ,ואם
מחיר היחידה ייקבע )ללא מכרז( בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלבנטית ,ייקבע
המרווח מעל או מתחת לריבית הבסיס על פי המכרז ,כאשר ריבית הבסיס הינה
תשואת המק"מ לשנה ,כפי שתיקבע בדוח ההצעה האמור  -שיעור הריבית בגין כל
תקופת ריבית ייקבע בהתאם למרווח בשיעור קבוע מעל או מתחת לתשואת מק"מ
לשנה שיקבע במכרז ההצעה לראשונה בדרך של מכרז על המרווח כמפורט בסעיף 2.6
לעיל או מרווח בשיעור קבוע כפי שיקבע בדו"ח הצעת המדף הראשונה בהצעה בדרך
של מכרז על המחיר כמפורט בסעיף  2.7לתשקיף ,כאשר תשואת מק"מ לשנה תחושב
ביום הדגימה ,כממוצע של תשואת מק"מ לשנה במספר ימי מסחר שלפני יום הדגימה,
כפי שייקבע בדו"ח הצעת המדף )למעט בתקופת הריבית הראשונה בה ייקבע שיעור
הריבית בדוח הצעת המדף לפי שיקול דעתה של החברה ,או לחלופין החברה תהא
רשאית לקבוע יום דגימה אחר לצורך תקופת הריבית הראשונה( .החברה תפרסם
בדו"ח מיידי ,תוך ארבעה ) (4ימי מסחר מיום הדגימה ,את שיעור הריבית שייקבע
כאמור )קרי :ריבית הבסיס בתוספת או בהפחתת המרווח ,בכפוף לאמור בסעיף 2.4.1
לעיל( .יודגש ,כי שיעור תשואת מק"מ לשנה כאמור נקבע ביום דגימה מסוים בלבד
ביחס לתקופת ריבית כלשהי ואינו משתנה במהלך אותה תקופת ריבית .יודגש ,כי
היות שריבית הבסיס מחושבת לתקופת ריבית כלשהי )אשר עולה על יום אחד( ,ייתכן
שציפיות ,כגון אינפלציה ,המגולמות בריבית הבסיס הנדגמת ביום הדגימה בלבד לכל
תקופת הריבית כאמור ,תהינה שונות באופן מהותי מהציפיות כפי שהיו מגולמות
בריבית הבסיס לו היתה נדגמת ברמה יומית לאורך כל תקופת הריבית.
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)ו(

ריבית בשיעור משתנה כאשר אם המכרז ייערך על מחיר היחידה המרווח מעל או
מתחת לריבית הבסיס יפורט בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ,ואם
מחיר היחידה ייקבע )ללא מכרז( בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלבנטית ,ייקבע
המרווח מעל או מתחת לריבית הבסיס על פי המכרז ,כאשר ריבית הבסיס הינה
הריבית שנושאת אג"ח ממשלתית בריבית משתנה  -שיעור הריבית בגין כל תקופת
ריבית ייקבע בהתאם למרווח בשיעור קבוע מעל או מתחת לשיעור הריבית שנושאת
אג"ח ממשלתית בריבית משתנה ,כפי שיקבע בדוח ההצעה הראשונה בדרך של מכרז
על שיעור המרווח ,כמפורט בסעיף  2.4לעיל ,או מרווח בשיעור קבוע כפי שיקבע בדוח
הצעת המדף הראשון בהצעה בדרך של מכרז על המחיר ,כמפורט בסעיף  2.5לעיל.
הריבית השנתית בעד כל אחת מתקופות הריבית תיקבע בהתאם לשיעור הריבית
שנושאת ,ביום הדגימה לגבי אג"ח ממשלתית – ריבית משתנה הרלבנטית )למעט
בתקופת הריבית הראשונה בה ייקבע שיעור הריבית בדוח הצעת המדף לפי שיקול
דעתה של החברה ,או לחלופין החברה תהא רשאית לקבוע יום דגימה אחר לצורך
תקופת הריבית הראשונה( .החברה תמסור בדוח מיידי ,לאחר מועד פרסום הריבית
המשתנה על ידי יחידת ניהול החוב הממשלתי בחשב הכללי ,ולכל המאוחר תוך
ארבעה ימי מסחר מיום תחילת כל תקופת ריבית ,את שיעור הריבית שייקבע כאמור
)קרי :ריבית הבסיס בתוספת או בהפחתת המרווח ,בכפוף לאמור בסעיף  2.4.1לעיל(.
מובהר ,כי מועדי תשלום הריבית שיקבעו על ידי החברה בדוח הצעת המדף ,יקבעו
למועד שיהיה לא יאוחר מ 14-ימים לאחר מועדי תשלום הריבית של "אג"ח ממשלתית
– ריבית משתנה" הרלבנטית ואורך תקופות הריבית ,למעט תקופת הריבית הראשונה
)שעשויה להיות קצרה יותר( ,יהיה זהה לאורך תקופות הריבית בגין "אג"ח ממשלתית
– ריבית משתנה" הרלבנטית.

.2.18.4.3

ריבית על קרן אשר צמודה למטבע חוץ
הקרן של אגרות החוב ,אם תהיינה צמודות למטבע חוץ ,תישא ריבית צמודה למטבע חוץ
כאמור ,כאשר הריבית הינה בשיעור קבוע או בשיעור משתנה ,כמפורט להלן:
)א(

ריבית קבועה צמודה למטבע חוץ – ריבית הצמודה למטבע חוץ כאשר הריבית הינה
בשיעור קבוע שייקבע בדוח ההצעה הראשונה של אותה סדרה ו/או במכרז על-פי דוח
ההצעה האמור.

)ב(

ריבית בשיעור משתנה כאשר אם המכרז ייערך על מחיר היחידה המרווח מעל או
מתחת לריבית הבסיס יפורט בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ואם
מחיר היחידה ייקבע )ללא מכרז( בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלבנטית ,ייקבע
המרווח מעל או מתחת לריבית הבסיס על פי המכרז ,כאשר ריבית הבסיס הינה ריבית
הליבור או ריבית היוריבור ,כפי שייקבע בדוח ההצעה האמור – שיעור הריבית בגין כל
תקופת ריבית של אגרות החוב ייקבע בהתאם לשיעור ריבית הבסיס כאמור )ריבית
הליבור או ריבית היוריבור שתפורט בדוח ההצעה האמור( ,לתקופה שתפורט בדוח
ההצעה האמור ,כפי שיצוטט ביום הדגימה )למעט בתקופת הריבית הראשונה בה
ייקבע שיעור הריבית בדוח הצעת המדף לפי שיקול דעתה של החברה ,או לחלופין
החברה תהא רשאית לקבוע יום דגימה אחר לצורך תקופת הריבית הראשונה( .החברה
תפרסם דוח מיידי תוך ארבעה ) (4ימי מסחר מיום הדגימה על שיעור הריבית שייקבע
כאמור )קרי :ריבית הבסיס בתוספת או בהפחתת המרווח ,בכפוף לאמור בסעיף 2.4.1
לעיל( .ריבית בסיס כאמור תהיה ריבית הנהוגה ביחס למטבע אליו תוצמד קרן אגרות
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החוב .יודגש ,כי שיעור ריבית הליבור או ריבית היוריבור כאמור נקבעים ביום דגימה
מסוים בלבד ביחס לתקופת ריבית כלשהי ואינו משתנה במהלך אותה תקופת ריבית.
יודגש ,כי היות שריבית הבסיס מחושבת לתקופת ריבית כלשהי ייתכן שציפיות ,כגון
אינפלציה ,המגולמות בריבית הבסיס הנדגמת ביום הדגימה בלבד לכל תקופת הריבית
כאמור ,תהינה שונות באופן מהותי מהציפיות כפי שהיו מגולמות בריבית הבסיס לו
הייתה נדגמת ברמה יומית לאורך כל תקופת הריבית.

.2.18.4.4

על אף האמור בסעיפים  2.18.4.3-2.18.4.1לעיל ,ניתן יהיה להציע את אגרות החוב מכל סדרה
כאמור ,במסגרת של הצעה לא אחידה ,כאמור בסעיף  2.4.3לעיל ,ובמקרה כאמור שיעור הריבית
או המרווח מעל או מתחת לריבית הבסיס ומחיר היחידה לא ייקבעו במכרז ,אלא יפורטו בדוח
הצעת המדף.

.2.18.4.5

שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית ושיעור
הריבית השנתית על בסיסו הוא נקבע יפורטו בדוח ההצעה הראשונה של אותה סדרה ו/או בדוח
שתפרסם החברה בדבר תוצאות המכרז בקשר לשיעור הריבית ו/או ביחס לאגרות החוב
הנושאות ריבית משתנה בהתאם למועדים הקבועים ביום הדגימה כהגדרתו לעיל ,לפי העניין
)למעט ביחס לריבית המחושבת על בסיס ממוצע משוקלל של שיעורי ריבית הפריים או ריבית
בנק ישראל כאמור לעיל שאז שיעור הריבית לתקופה הריבית הראשונה יפורסם ארבעה ימי
מסחר לפני היום הקובע את הזכאות לקבלת כל אחד מתשלומי הריבית בדו"ח מיידי שהעתק
ממנו יימסר לנאמן לסדרה הרלוונטית כמפורט בסעיפים )2.18.4.2ב() (2ו)2.18.4.2-ג().((2

.2.18.4.6

מובהר ,כי ביחס לאגרות חוב הנושאות ריבית בשיעור משתנה ,צפוי ,כי שיעור הריבית אשר
ישולם בגין כל תקופת ריבית יהיה שיעור ריבית שונה כמפורט לעיל.

.2.18.4.7

שיעור הריבית שייקבע בגין כל סדרה רלוונטית יהיה שיעור שנתי .ככל שתנאי אגרות החוב
יקבעו כי הריבית בגינן תשולם ביותר ממועד אחד בשנה ,תשלום הריבית שישולם בכל מועד
תשלום ריבית יחושב על פי שיעור הריבית השנתית כשהוא מחולק למספר התשלומים בשנה
הקבוע על פי תנאי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית )למעט ביחס לריבית המחושבת על בסיס
ממוצע משוקלל של שיעורי ריבית הפריים או ריבית בנק ישראל כאמור לעיל שאז שיעור הריבית
שישולם בכל מועד תשלום ריבית יחושב כמפורט לעיל( .החברה תקבע בדוח ההצעה הראשון או
בדוח תוצאות ההנפקה ,לפי העניין ,את שיעור הריבית השנתית וכן את שיעורה כשהיא מחולקת
למספר התשלומים בשנה ,במקרה שהריבית תשולם ביותר ממועד אחד.

.2.18.4.8

הריבית בגין אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית תשולם בתשלום אחד או יותר בשנה כפי שיפורט
בדוח ההצעה הראשונה של אותה סדרה בעד תקופת הריבית שהסתיימה במועד התשלום
)"תקופת הריבית"( .תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית תתחיל יום
מסחר אחד לאחר יום המכרז אשר יפורט בדוח ההצעה האמור ותסתיים במועד התשלום
הראשון של הריבית .כל תקופת ריבית נוספת של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ,תתחיל
ביום הראשון שלאחר תום תקופת הריבית הסמוכה לפניה ,ותסתיים בתום תקופת הריבית
)קרי :במועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה( .הריבית עבור תקופת הריבית הראשונה
תחושב לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס של  365ימים בשנה.

.2.18.4.9

התשלום האחרון של הריבית על הקרן של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ישולם ביחד עם
התשלום האחרון על חשבון הקרן של אגרות החוב מאותה סדרה וזאת כנגד מסירת תעודות
אגרות החוב מאותה סדרה לידי החברה.
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 .2.18.5תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב

.2.18.5.1

התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שתוצענה על-פי
תשקיף מדף זה ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים בפנקס לאותה סדרה במועדים
כפי שיפורטו בדוח ההצעה הראשונה של אותה סדרה בהתאם להוראות תקנון הבורסה כפי
שיהיו באותה עת )להלן" :היום הקובע בסדרה הרלוונטית"( ,פרט לתשלום האחרון של הקרן
והריבית שישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים בפנקס ביום התשלום ושיעשה כנגד
מסירת תעודות אגרות החוב מאותה סדרה לידי החברה ביום התשלום ,במשרדה הרשום של
החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה .הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר
מחמישה ) (5ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.

.2.18.5.2

מובהר ,כי מי שאינו רשום בפנקס לסדרה הרלוונטית ביום הקובע בסדרה הרלוונטית ,לא יהיה
זכאי לתשלום הריבית לה זכאים המחזיקים הרשומים בפנקס ביום הקובע.

.2.18.5.3

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים,
יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום ,והיום הקובע
לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

.2.18.5.4

החברה תהא רשאית לקבוע בדוח הצעת מדף הראשון בגין כל סדרת אגרות החוב האם תשולם
ריבית פיגורים בגין איחור בתשלום על חשבון קרן ו/או ריבית )למעט במקרה של קיומן של
נסיבות משהות להון משני מורכב או נסיבות משהות להון שלישוני מורכב ,כמפורט בסעיף
 2.18.11.12להלן( ,ובמקרה שתשולם ריבית כאמור תקבע החברה ,בדוח הצעת המדף ,את
שיעורה ואת המועד בו תפרסם החברה דיווח מיידי בו תודיע על שיעורה ומועד תשלומה של
הריבית הכוללת לאותה תקופה לרבות ריבית פיגורים כאמור .לא קבעה החברה כאמור ,לא
תשולם ריבית פיגורים בגין איחור בתשלום כאמור.

.2.18.5.5

תשלום הקרן והריבית ייעשה כפוף לתנאי ההצמדה כאמור בסעיפים  2.18.3ו 2.18.4 -לתשקיף,
ככל שיהיו.

.2.18.5.6

התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר
שמותיהם יהיו רשומים בפנקס לסדרה הרלוונטית ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה
בעוד מועד ,בהתאם לאמור בסעיף  2.18.5.7להלן .אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו
לזכאים לכך ,מסיבה שאינה תלויה בה ,יחולו הוראות סעיפים  14לשטר הנאמנות.

.2.18.5.7

מחזיק אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים
לאותו מחזיק על-פי אגרות החוב מאותה סדרה כאמור לעיל ,או על שינוי בפרטי החשבון האמור
או בכתובתו ,לפי העניין ,בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה .החברה תהא חייבת לפעול
על-פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי כאמור לאחר חלוף חמישה-עשר ) (15ימי עסקים מיום
שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה.

.2.18.5.8

לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון
הבנק שלו ,ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו
האחרונה הרשומה בפנקס לסדרה הרלוונטית .משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב
לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר ,ובלבד שנפרע עם הצגתו
כהלכה לגביה.
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.2.18.5.9

מכל תשלום בגין אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על-פי
דין.

.2.18.6

העברה ופיצול של אגרות החוב

.2.18.6.1

אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים .כל
העברה של אגרות החוב )למעט העברה המתבצעת באמצעות המסחר בבורסה( תיעשה על פי
כתב העברה הערוך בנוסח המקובל להעברת מניות ,חתום כיאות על ידי הבעלים הרשום או
נציגיו החוקיים ,וכן על ידי מקבל ההעברה או נציגיו החוקיים ,שיימסר לחברה במשרדה
הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על פיו ,וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי
החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.

.2.18.6.2

בכפוף לאמור לעיל ,הוראות פרוצדוראליות הנכללות בתקנון החברה ביחס לאופן העברת מניות
יחול ,בשינויים המתחייבים לפי העניין ,ביחס לאופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן.

.2.18.6.3

אם יחול כל תשלום חובה שהוא ,לרבות תשלומי מיסים והיטלים אחרים ,על כתב ההעברה של
אגרות החוב ,יימסרו לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על ידי מבקש ההעברה.

.2.18.6.4

במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של אגרות החוב שבתעודה זו ,תפוצל תחילה
אגרת החוב על פי הוראות שטר הנאמנות למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך )עד לכמות
סבירה כפי שייקבע על ידי החברה( ,באופן שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום
הקרן הנקוב של תעודת אגרות החוב האמורה.

.2.18.6.5

לאחר קיום כל התנאים האלה תרשם ההעברה בפנקס ,והחברה תהא רשאית לדרוש כי הערה
בדבר ההעברה כאמור תירשם על תעודת אגרת החוב המועברת שתימסר למקבל ההעברה ,וכן
כי תוצא לו במקומה תעודת אגרת חוב חדשה ,ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר
הנאמנות ובתעודת איגרת החוב המועברת ,כך שבכל מקום בו נאמר "מחזיק" יראו כאילו נאמר
הנעבר ,והוא ייחשב כמחזיק לצורכי שטר הנאמנות לסדרה הרלוונטית.

.2.18.6.6

כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה.

 .2.18.7פדיון מוקדם של אגרות החוב מהסדרות ז' עד כ"ו

.2.18.7.1

פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה
במקרה בו תירשמנה אגרות החוב למסחר ויוחלט על-ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר
בה של אגרות החוב שטרם נפרעו מפני ששווי סדרת אגרות חוב פחת מהסכום שנקבע בהנחיות
הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של אגרות חוב תודיע החברה בדוח ההצעה הראשון האם
תבצע פדיון מוקדם או לא תבצע פדיון מוקדם .לא קבעה החברה בדוח ההצעה הראשון האם
תבצע פדיון מוקדם או לא ,לא יבוצע פדיון מוקדם .הודיעה החברה בדוח ההצעה הראשון כי
תבצע פדיון מוקדם ,תפעל החברה כדלקמן:
)א(

תוך  45יום מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר
כאמור ,תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב
לפדותן .ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדו"ח מיידי שישלח לרשות
13500/1503/5299787v1

ב47-

ולבורסה ובשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית ותימסר בכתב לכל
המחזיקים הרשומים באגרות החוב.
)ב(

מועד הפדיון המוקדם ביחס לאגרות החוב ,יחול לא לפני  17יום מתאריך פרסום
ההודעה ולא מאוחר מ 45-יום מהתאריך הנ"ל ,אך לא בתקופה שבין המועד הקובע
לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל.

)ג(

במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב שהמחזיקים בהן ביקשו
לפדותן .תמורת הפדיון לא תפחת מסכום הערך הנקוב של אגרות החוב בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית שנצברו עד ליום התשלום בפועל ,כקבוע בתנאי אגרות החוב
)"הערך המתואם של אגרות החוב"(.

)ד(

קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות
באגרות החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם
כאמור לעיל ,אך אגרות החוב כאמור תמחקנה מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן ,בין
היתר ,השלכות המס הנובעות מכך.

)ה(

פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב
שייפדו כאמור את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

.2.18.7.2

פדיון מוקדם ביוזמת החברה
החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לקבוע בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה
הרלוונטית ,כי החברה תוכל להעמיד את אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית לפדיון מוקדם
ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות ,והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות
תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו ,כפי שיהיו במועד הרלוונטי.
)א(

החברה תקבע בדוח ההצעה הראשונה של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ,את
המועד הראשון האפשרי לפדיון מוקדם.

)ב(

תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.

)ג(

נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית ,או מועד לתשלום פדיון
חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי ,יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום
כאמור.
לענין זה "רבעון" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות :התקופה המתחילה ביום 1
בינואר והמסתיימת ביום  31במרס )כולל( ,התקופה המתחילה ביום  1באפריל
והמסתיימת ביום  30ביוני )כולל( ,התקופה המתחילה ביום  1ביולי והמסתיימת ביום
 30בספטמבר )כולל( ,התקופה המתחילה ביום  1באוקטובר והמסתיימת ביום 31
בדצמבר )כולל(.

)ד(

הסכום המינימאלי של כל פדיון מוקדם ייקבע במסגרת דוח ההצעה של אגרות החוב
מהסדרה הרלוונטית .ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם ,לא יפחת מ 1-מיליון ש"ח.
למרות האמור לעיל ,חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ 1-מיליון ש"ח
ובלבד שתדירות הפדיונות כאמור לא תעלה על פדיון אחד לשנה.
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)ה(

כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם ע"י החברה ,ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב,
פרו-רטה לפי ע.נ .של אגרות החוב המוחזקות.

)ו(

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל,
תפרסם החברה דוח מיידי על כך וכן תשלח העתק של הדוח המיידי לנאמן ,לא פחות
משבעה עשר ) (17ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ) (45ימים לפני מועד הפדיון
המוקדם.

)ז(

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין
אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית לבין מועד תשלום הריבית בפועל .בדוח המיידי
כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית
שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם ,בהתאם לאמור להלן.

)ח(

לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב הרלוונטית אם סכום הפדיון
האחרון יפחת מ 3.2-מיליון ש"ח.

)ט(

במועד פדיון מוקדם חלקי ,ככל שיהיה ,החברה תודיע בדוח מיידי על (1) :שיעור
הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; ) (2שיעור הפדיון החלקי במונחי
הסדרה המקורית; ) (3שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; ) (4שיעור
הריבית שישולם בפדיון החלקי ,מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; ) (5עדכון
שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו ,במונחי הסדרה המקורית; ) (6המועד הקובע
לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה שנים-עשר ) (12ימים
לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.

)י(

הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית במקרה של פדיון מוקדם,
יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים (1) :שווי שוק של יתרת אגרות החוב מהסדרה
הרלוונטית שבמחזור ,אשר ייקבע על פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב
מהסדרה הרלוונטית בשלושים ) (30ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת
הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; ) (2הערך ההתחייבותי של אגרות החוב
מהסדרה הרלוונטית העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור ,דהיינו :קרן בתוספת ריבית
והפרשי הצמדה )ככל שישנם( ,עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; ) (3יתרת תזרים
המזומנים של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית העומדות לפדיון מוקדם )קרן
בתוספת ריבית( כשהיא מהוונת לפי תשואת האג״ח הממשלתי )כהגדרתה להלן(
בתוספת ריבית אשר תקבע בדוח ההצעה הראשונה .היוון אגרות החוב מהסדרה
הרלוונטית העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד
הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב מהסדרה הרלוונטית העומדות לפדיון
מוקדם ,כפי שיקבע בדוח ההצעה הראשונה.
לעניין זה" :תשואת האג״ח הממשלתי" משמעה ,ממוצע התשואה )ברוטו( לפדיון,
בתקופה של שבעה ימי עסקים ,המסתיימת שני ימי עסקים לפני מועד ההודעה על
הפדיון המוקדם ,של שלוש סדרות אגרות חוב ממשלתי ,ושמשך חייהן הממוצע הוא
הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית במועד
הרלוונטי.
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.2.18.7.3

על אף כל האמור בסעיף  2.18.7.2לעיל ,לגבי כתבי התחייבות נדחים אשר תמורתם תוכר על ידי
המפקח על הביטוח כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח תחולנה
ההוראות הבאות לגבי פדיון מוקדם )חלף ההוראות הקבועות בסעיף  2.18.7.2לעיל(:
)א(

החברה תהיה רשאית ,ללא מתן זכות בחירה למחזיקים בכתבי ההתחייבות הנדחים
ו/או לנאמן ,לקבוע בדוח הצעת המדף כי היא תהא רשאית לפדות את כתבי
ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם ,מלא או חלקי ,וזאת בהתקיים התנאים הבאים:
)(1

המועד הראשון לפדיון מוקדם ביחס לכתבי התחייבות נדחים שתמורתם תוכר
כהון משני מורכב יחול לאחר תקופה שלא תפחת מ 5-שנים מהמועד בו הונפקו
לראשונה כתבי ההתחייבות הנדחים מאותה סדרה;

)(2

המועד הראשון לפדיון מוקדם ביחס לכתבי ההתחייבות הנדחים שתמורתם
תוכר כהון שלישוני מורכב יחול לאחר תקופה שלא תפחת מ 3-שנים מהמועד בו
הונפקו לראשונה כתבי ההתחייבות הנדחים מאותה סדרה;

)(3

ככל שיקבע בדוח הצעת המדף ,כי החברה תהא רשאית לפדות את כתבי
ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם ,במועדים אשר ייקבעו בדוח הצעת המדף,
וככל שהחברה לא תנצל את זכותה זו תשולם תוספת ריבית למחזיקי כתבי
ההתחייבות הנדחים על הריבית אותם נושאים כתבי ההתחייבות הנדחים
באותה עת ,בגין יתרת התקופה )ממועד הפדיון המוקדם שלא נוצל כאמור ועד
למועד הפירעון בפועל( ,שתהא בשיעור של עד  50%מהמרווח בין הריבית
שיישאו כתבי ההתחייבות הנדחים במועד הנפקתן לבין ריבית עוגן רלוונטית,
כפי שתפורסם בדו"ח הצעת המדף הראשון )להלן" :מרווח האשראי"( בגין
אותה סדרה שתמורתה תוכר כהון משני מורכב ,או בשיעור של עד  30%ממרווח
האשראי בגין אותה סדרה שתמורתה תוכר כהון שלישוני מורכב ,לפי העניין.
תוספת הריבית האמורה תצוין בדוח הצעת המדף לסדרה הרלוונטית;

)(4

ביחס לכתבי התחייבות נדחים שתמורתם תוכר כהון משני מורכב  -פדיון
מוקדם יתאפשר באחד מאלה (1) :בתנאי שבמקביל לפדיון המוקדם באמצעות
תשלום כמפורט בסעיף )2.18.7.3ד( ,תנפיק החברה מכשיר הון בעל איכות זהה
או עדיפה; ) (2באישורו מראש של המפקח על הביטוח ובתנאים שיקבע .ככלל,
נכון למועד תשקיף זה ,על פי הוראות המפקח על הביטוח ,פדיון מוקדם
יתאפשר במידה שההון העצמי של כלל חברה לביטוח לאחר הפדיון המוקדם
יעלה על  120%מההון העצמי המינימאלי הנדרש ממנה על פי תקנות הפיקוח על
שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( ,התשנ"ח1998-
)להלן" :תקנות ההון"( .יודגש ,כי הוראות המפקח על הביטוח כאמור עשויות
להשתנות מעת לעת.

)(5

ביחס לכתבי התחייבות נדחים שתמורתם תוכר כהון שלישוני מורכב  -פדיון
מוקדם יתאפשר באחד מאלה (1) :בתנאי שבמקביל לפדיון המוקדם באמצעות
תשלום כמפורט בסעיף )2.18.7.3ד( ,תנפיק החברה מכשיר הון בעל איכות זהה
או עדיפה; ) (2במידה שההון העצמי של כלל חברה לביטוח לאחר הפדיון
המוקדם יעלה על  120%מההון העצמי המינימאלי הנדרש ממנה על פי תקנות
ההון; ) (3באישורו מראש של המפקח על הביטוח ובתנאים שיורה.
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)ב(

המועד הראשון בו החברה תהיה רשאית לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון
מוקדם ,ככל שתהא רשאית ובכפוף להתקיימות התנאים האמורים לעיל ,ייקבע בדוח
הצעת המדף לסדרה הרלוונטית .כמו כן ,מועדי הפדיון המוקדם הנוספים האפשריים
לאחר מועד זה ,ככל שיהיו ,ייקבעו בדוח הצעת המדף של הסדרה הרלוונטית ,ובלבד
שכל מועד כאמור יהיה במועד תשלום ריבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים.

)ג(

המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של כתבי ההתחייבות הנדחים או חלק
ממנו ,לפי העניין ,יחול במועד הקובע לזכאות לתשלום ריבית .היות שפדיון מוקדם
יכול לחול רק במועדי תשלום ריבית ,אזי היום הקובע לקבלת הקרן שנפדית בפדיון
מוקדם והיום הקובע לתשלום ריבית ,הינם זהים.

)ד(

במועד שנקבע לביצוע הפדיון המוקדם ,תשלם החברה למחזיקי כתבי ההתחייבות
הנדחים מאותה סדרה ,סכום השווה לערך הנקוב של כתבי ההתחייבות הנדחים
מאותה סדרה הרשום בתעודה או אותו שיעור מן הערך הנקוב האמור אותו החליטה
החברה לפדות בפדיון מוקדם ,בצירוף ריבית והפרשי הצמדה )ככל שישנם( כפי
שהצטברו עד ליום התשלום .ככל שהפדיון המוקדם הינו מלא ,יבוצע התשלום כאמור
כנגד מסירת כתבי ההתחייבות הנדחים מאותה סדרה לחברה.

)ה(

פדיון מוקדם לחלק מיתרת קרן כתבי ההתחייבות הנדחים מסדרה כלשהי ,יבוצע
בשיעור זהה לכל אחד ממחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים מאותה סדרה .מובהר ,כי
ביצוע פדיון מוקדם חלקי של כתבי ההתחייבות הנדחים מסדרה כלשהי לא יגרום
לשינוי במועדי לוח הסילוקין של יתרת כתבי ההתחייבות הנדחים מאותה סדרה.

)ו(

במועד הפדיון המוקדם ,במקרה של פדיון מוקדם חלקי ,יופחת בהתאמה התשלום
העתידי הנותר באופן יחסי ובמקרה של פדיון מוקדם מלא יפקעו כתבי ההתחייבות
הנדחים מאותה סדרה ויהיו חסרי כל תוקף ונפקות .דהיינו :בפדיון מוקדם חלקי,
היתרה הבלתי מסולקת תיפדה במועד תשלום הקרן שנקבע בתנאי כתבי ההתחייבות
הנדחים מהסדרה הרלוונטית .החברה תודיע בדיווח מיידי לפחות  17יום טרם מועד
הפדיון המוקדם ולא יאוחר מ 45-יום טרם מועד הפדיון המוקדם ,על שיעור הפדיון
החלקי במונחי הקרן המקורית ובמונחי היתרה הבלתי מסולקת ,וכן את שיעור הפדיון
החלקי שנותר במונחי הסדרה המקורית .אם היה ניכיון בסדרת כתבי ההתחייבות
הנדחים תתייחס החברה להשלכות המס בדיווח המיידי .בנוסף ,תודיע החברה על
סכום הפדיון המוקדם ,כולל הצמדה )ככל שכתבי ההתחייבות הנדחים יהיו צמודים(
וכן על סכום הפדיון המוקדם לפני ההצמדה כשהוא מחולק לסכום בגין ריבית ולסכום
בגין קרן ועל המועד הקובע לזכאות )במקרה של פדיון חלקי( אשר יהיה  12יום לפני
המועד שנקבע לפדיון מוקדם .במקרה של פדיון מלא ,המועד הקובע הינו יום
התשלום.

)ז(

מודגש ומובהר ,כי הזכות להחליט על פדיון מוקדם ,מלא או חלקי של כתבי
ההתחייבות הנדחים כמפורט לעיל ,תהיה שמורה לחברה בלבד ,בכפוף להוראות הדין
והמפקח על הביטוח ,וכי ההחלטה על פדיון מוקדם כאמור לא תהא בכל נסיבות שהן,
בשיקול דעתם של המחזיקים בכתבי ההתחייבות הנדחים ו/או הנאמן.
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)ח(

נכון למועד תשקיף מדף זה ,החברה לא קבעה סכום מינימאלי לביצוע פדיון מוקדם.
החברה תפרט בדוח הצעת המדף לסדרה הרלוונטית את הסכום המינימאלי לביצוע
פדיון מוקדם.

)ט(

בכל מקרה לא ייעשה פדיון מוקדם של חלק מקרן כתבי ההתחייבות הנדחים ,אלא אם
יתרת הקרן הבלתי מסולקת שתיוותר לאחר הפדיון המוקדם תעלה על  3.2מיליון ש״ח
או סכום אחר כפי שייקבע בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו מעת לעת.

)י(

מובהר ,כי ייתכן שבמועדים האפשריים לביצוע פדיון מוקדם ,מצב השווקים ו/או
מצבה של החברה יאפשר גיוס הון באמצעות אגרות חוב דומות לאלו שהונפקו על פי
תשקיף מדף זה ,בריבית נמוכה מהריבית המשולמת בגין כתבי ההתחייבות הנדחים
שהונפקו ,ולפיכך לחברה תהיה כדאיות כלכלית לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים
בפדיון מוקדם .במצב זה ,עלולים המחזיקים בכתבי ההתחייבות הנדחים שהונפקו על
פי תשקיף מדף זה )להלן :״כתבי ההתחייבות הנדחים המונפקים״( להימצא במצב בו
ההשקעה האלטרנטיבית בנכסים בעלי מאפיינים זהים יהיו בתנאים פחותים מאלו
ששררו בעת הנפקת כתבי ההתחייבות הנדחים המונפקים .כמו כן ,יתכן שבמועדים
האפשריים לפדיון מוקדם ,מצב השווקים יאפשר לחברה גיוס הון באמצעות אגרות
חוב בריבית גבוהה מהריבית המשולמת בגין כתבי ההתחייבות הנדחים המונפקים על
פי תשקיף מדף זה ,ולחברה לא תהיה כדאיות כלכלית לפדות את כתבי ההתחייבות
הנדחים בפדיון מוקדם .במצב זה עלולים המחזיקים בכתבי ההתחייבות הנדחים
המונפקים להימצא במצב בו תנאי ההשקעה בנכסים דומים לכתבי ההתחייבות
הנדחים יהיו עדיפים על אלו המוקנים להם באותה עת על פי כתבי ההתחייבות
הנדחים המונפקים.
כך לדוגמה ,היות שפרמיית הסיכון הגלומה בכתבי ההתחייבות הנדחים נקבעת במועד
ההנפקה ,והינה קבועה לאורך חיי כתבי ההתחייבות הנדחים ,ירידה בפרמיית הסיכון
של החברה עשויה להוות תמריץ כלכלי לחברה לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים
בפדיון מוקדם ,ואילו עלייה בפרמיית הסיכון של החברה עלולה להוות תמריץ לחברה
שלא לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם.

 .2.18.8החלפת תעודת אגרות החוב
במקרה שתעודת אגרות החוב תתבלה ,תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה
חדשה של אגרות החוב ,וזאת באותם תנאים של אגרות החוב מאותה הסדרה ובכפוף להוכחה ,לשיפוי
ולכיסוי ההוצאות הסבירות שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באגרות החוב ,כפי שהחברה
תמצא לנכון ,בתנאי שבמקרה של בלאי ,תעודת אגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה
החדשה .מיסים ,היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה ,ככל שיחולו ,יחולו על
מבקש התעודה האמורה.
 .2.18.9רכישת אגרות חוב על-ידי החברה ו/או על-ידי מחזיק קשור
לעניין רכישת אגרות חוב על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק קשור ראו סעיף  2.19.3להלן.
 .2.18.10הרחבה של סדרות קיימות והנפקה והקצאה של אגרות חוב וניירות ערך נוספים.
לעניין הרחבה של סדרות קיימות והנפקה והקצאה של אגרות חוב וניירות ערך נוספים ראו סעיף  2.19.4להלן.
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 .2.18.11דחיית מועדי פירעון הקרן ו/או הריבית בגין אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( ,אשר תוכרנה כהון משני מורכב
או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח

.2.18.11.1

בסעיף זה:
״נסיבות משהות להון משני מורכב״  -בהתאם להוראות המפקח על הביטוח משמען התקיימות
אחת או יותר מהנסיבות הבאות:
ביחס לדחיית תשלום ריבית:
על פי הדוח הכספי האחרון של כלל חברה לביטוח שפורסם קודם למועד פירעון ריבית ,לכלל
חברה לביטוח אין רווחים ראויים לחלוקה כמשמעותם בחוק החברות;
ביחס לדחיית תשלום קרן ו/או ריבית:
) (1על פי הדוח הכספי האחרון של כלל חברה לביטוח שפורסם טרם מועד פירעון ריבית ו/או
קרן רלוונטי ,סכום ההון העצמי המוכר של כלל חברה לביטוח נמוך מההון העצמי המינימאלי
הנדרש ממנה על פי תקנות ההון ,וכלל חברה לביטוח לא ביצעה השלמת הון נכון למועד פרסום
הדוח )כהגדרת מונח זה בהנחיית המפקח על הביטוח(; ו/או ) (2דירקטוריון כלל חברה לביטוח
הורה על דחיית תשלום ריבית או על דחיית תשלום קרן ,אם ראה כי יש חשש ממשי קרוב
ליכולתה של כלל חברה לביטוח לעמוד בהון העצמי המינימאלי הנדרש ממנה )לפי תקנות ההון(,
או לפרוע במועדן התחייבויות שדרגת הקדימות שלהן גבוהה מזו של אגרות החוב ובלבד
שהתקבל לכך אישור המפקח על הביטוח מראש; ו/או ) (3המפקח על הביטוח הורה על דחיית
ריבית או על דחיית תשלום קרן אם ראה כי יש פגיעה משמעותית בהון העצמי המוכר של כלל
חברה לביטוח או כי קיים חשש ממשי קרוב ליכולתה של כלל חברה לביטוח לעמוד בהון העצמי
המינימלי הנדרש ממנה )לפי תקנות ההון(.
״נסיבות משהות להון שלישוני מורכב״  -בהתאם להוראות המפקח על הביטוח משמען
התקיימות אחת או יותר מהנסיבות הבאות ביחס לדחיית תשלום קרן (1) :על פי הדוח הכספי
האחרון של כלל חברה לביטוח שפורסם טרם מועד פירעון קרן רלוונטי ,ההון העצמי המוכר של
כלל חברה לביטוח נמוך מההון העצמי המינימאלי הנדרש ממנה )על פי תקנות ההון( ,וכלל
חברה לביטוח לא ביצעה השלמת הון נכון למועד פרסום הדוח )כהגדרת מונח זה בהנחיית
המפקח על הביטוח(; ו/או ) (2המפקח על הביטוח הורה על דחיית תשלום קרן אם ראה כי קיים
חשש ממשי קרוב ליכולתה של כלל חברה לביטוח לעמוד בהון העצמי המינימלי הנדרש ממנה
)לפי תקנות ההון(.
נסיבות משהות להון משני מורכב ונסיבות משהות להון שלישוני מורכב ייקראו להלן ביחד:
״נסיבות משהות״.

.2.18.11.2

בגין אגרות החוב אשר תמורתן תוכר כהון משני מורכב של כלל חברה לביטוח ,לא ישולמו
תשלומי קרן ו/או ריבית ,לפי העניין ,אשר במועד הקובע לתשלומם יתקיימו נסיבות משהות
להון משני מורכב ותשלומם יידחה עד למועד בו יתקיימו התנאים המפורטים בסעיף 2.18.11.10
להלן .תשלומי קרן וריבית אשר נדחו כאמור ,ימשיכו לצבור הפרשי הצמדה )ככל שישנם(
וריבית בשיעור הריבית אותה נושאות אגרות החוב באותה עת )אשר תהא הריבית הנקובה בגין
אגרות החוב או הריבית המעודכנת בעקבות אי פדיון מוקדם ,ככל שתהא( כמפורט בסעיף
 2.18.11.12להלן.
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.2.18.11.3

בגין אגרות חוב אשר תמורתן תוכר כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח ,לא ישולם
תשלום קרן ,אשר במועד הקובע לתשלומו יתקיימו נסיבות משהות להון שלישוני מורכב .מובהר
בזאת ,כי גם בהתקיים נסיבות משהות להון שלישוני מורכב ,ישולמו תשלומי ריבית באופן
שוטף עד למועד פירעון הקרן המקורי .החל ממועד דחיית הקרן כאמור ,לא ישולמו תשלומי
ריבית בגין הקרן שנדחתה ,ותשלום הקרן שנדחה והריבית שתיצבר בגין הקרן ממועד הדחייה
כאמור יידחו עד למועד בו יתקיימו התנאים המפורטים בסעיף  2.18.11.11להלן .תשלום קרן
שנדחה ,וכן תשלומי ריבית בגין הקרן שנדחתה כאמור אשר המועד הקובע לתשלומם חל לאחר
מועד תשלום הקרן המקורי ,ימשיכו לצבור הפרשי הצמדה )ככל שישנם( וריבית בשיעור הריבית
אותה נושאות אגרות החוב באותה עת )אשר תהא הריבית הנקובה בגין אגרות החוב או הריבית
המעודכנת בעקבות אי פדיון מוקדם ,ככל שתהא( כמפורט בסעיף  2.18.11.12להלן.

.2.18.11.4

מובהר בזאת ,כי דחיית תשלומי קרן ו/או ריבית ,כמפורט בסעיף  2.18.11זה ובהתאמה לתנאים
המפורטים להלן ,מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי אגרות החוב ,ובהתאם לא יהווה הדבר הפרה
של תנאי כלשהו מתנאי אגרות החוב ו/או שטר הנאמנות של הסדרה הרלוונטית ,וממילא גם לא
יקים כל עילת תביעה או דרישה כלפי החברה מצד הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב מהסדרה
הרלוונטית בגין אי תשלום קרן ו/או ריבית במועדם כקבוע בפרק זה ,וכן לא תידרש כל הסכמה
מוקדמת מצד הנאמן ו/או המחזיקים לדחיית תשלומם של תשלומי הקרן ו/או הריבית כמפורט
בסעיף  2.18.11זה ,בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן ,לרבות הוראות חוק ניירות
ערך .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי בגין דחייה של תשלום קרן ו/או תשלומי ריבית בגין
אגרות החוב ,לפי העניין ,לא תשולם ריבית פיגורים כלשהי ,אך תשלומים שנדחו יצברו הפרשי
הצמדה )ככל שישנם( וריבית כמפורט בסעיף  2.18.11.12להלן .מובהר בזאת ,כי אין באמור
בסעיף  2.18.11זה לעיל כדי למנוע מהנאמן ו/או מהמחזיקים לנקוט כל הליך כנגד החברה
במקרה של אי תשלום המהווה הפרה של תנאי אגרות החוב.

.2.18.11.5

הנהלת החברה תבחן את שאלת התקיימות נסיבות משהות לפחות אחת לרבעון ,במועד אישור
הדוחות הכספיים של כלל חברה לביטוח שחל בסמוך לפני מועד תשלום קרן ו/או ריבית ,לפי
העניין .אם יימצא שהתקיימו נסיבות משהות ,תודיע על כך החברה לנאמן ,ותפרסם זאת בדיווח
מיידי אשר בו יצוינו הנסיבות המשהות אשר התקיימו .החל מהמועד בו נוצרו הנסיבות
המשהות כמפורט לעיל ,יידחה תשלומם של תשלומי הקרן ו/או הריבית ,לפי העניין בגין אגרות
החוב ,שהמועד הקבוע לתשלומם הינו לאחר המועד בו נוצרו הנסיבות המשהות נשוא ההודעה
)להלן :״הודעת הדחייה״( )מובהר ,כי לאור העובדה שבדיקת התקיימות הנסיבות המשהות
נעשית מידי רבעון ,במועד אישור הדוחות הכספיים ,ולאור העובדה כי הריבית יכולה להיות
משולמת בתשלומים רבעוניים ,ייתכן מצב שבו הודעת הדחייה ,תביא ,בנוסף לדחיית תשלומי
ריבית עתידיים ,גם לאי תשלום של ריבית בגין התקופה של עד רבעון אחד שקדמה להודעת
הדחייה( .אם עילת ההשהייה היא בהחלטה שנתקבלה בדירקטוריון כלל חברה לביטוח ,יצורף
להודעה אשר תמסור החברה לנאמן ,אישור חתום על ידי מזכיר/ת כלל חברה לביטוח בדבר
עובדת קבלת ההחלטה ,ואישור חתום כאמור יהווה ראיה מספקת עבור הנאמן כי עילת
ההשהייה נתקבלה כדין .מובהר ,כי אין במסירת האישור לנאמן כדי לגרוע מזכות הנאמן לבחון
האם אכן מתקיימות הנסיבות המשהות .אם עילת ההשהייה היא הוראה שנתקבלה מאת
המפקח על הביטוח ,יצורף להודעה אשר תמסור החברה לנאמן ,העתק הוראת המפקח על
הביטוח ,והעברת ההוראה כאמור תהווה ראיה מספקת עבור הנאמן כי קיימת עילת השהיה
כדין .מובהר ,כי אין במסירת העתק ההוראה לנאמן כדי לגרוע מזכות הנאמן לבחון האם אכן
מתקיימות הנסיבות המשהות.
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.2.18.11.6

במקרה בו ניתנה הודעת דחייה כאמור בסעיף  2.18.11.5לעיל ,אזי שני ימי מסחר מלאים לפחות
לפני מועד הפירעון של קרן ו/או ריבית ,לפי העניין ,בגין אגרות החוב ,תודיע החברה בדיווח
מיידי אם מתקיימות הנסיבות המשהות נשוא הודעת הדחייה ,ותשלום הקרן ו/או הריבית נדחה
כפועל יוצא מכך ,או אם לא מתקיימות הנסיבות המשהות האמורות.

.2.18.11.7

מובהר ומודגש ,כי אם הנסיבות המשהות ייווצרו לראשונה בין המועד הקובע לתשלום ריבית
שוטפת לבין מועד תשלום הריבית ,אזי ישולם תשלום הריבית במועד הקבוע לתשלומו על אף
התקיימות הנסיבות המשהות .ככל שהנסיבות המשהות יווצרו לפני המועד הקובע לפירעון
ריבית ו/או קרן  -יידחה המועד הקובע לתשלומים אלו ,והוא ייקבע מחדש כאמור בסעיפים
)2.18.11.10ד( ו)2.18.11.11 -ד( להלן ,לפי העניין .ביחס לתשלום קרן וריבית במועד הפירעון בגין
אגרות החוב  -אם הנסיבות המשהות ייווצרו לראשונה שני ימי מסחר מלאים או פחות לפני
מועד הפירעון של הקרן והריבית האחרונה בגין אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ,יבוצע
תשלום הקרן והריבית במועד הקבוע לתשלומם ,על אף התקיימות הנסיבות המשהות .ככל
שההודעה בדבר דחיית מועדי הפירעון כאמור תפורסם לאחר המועד הקובע לביצוע התשלומים
הרלוונטיים ,יידחה המועד הקובע לתשלומים אלו ,והוא ייקבע מחדש כאמור בסעיף
)2.18.11.10ד( ו)2.18.11.11 -ד( להלן ,לפי העניין.

.2.18.11.8

הנהלת החברה תבחן את המשך התקיימותן של הנסיבות המשהות עליהן הודיעה בהודעה
הדחייה כאמור ,לפחות אחת לרבעון ,במועד אישור הדוחות הכספיים .החברה תדווח בדיווח
מיידי מידי רבעון על התקיימות הנסיבות המשהות ,כל עוד הן מתקיימות .מיד לאחר שייוודע
לחברה על הפסקת התקיימותן של הנסיבות המשהות ,תודיע על כך החברה לנאמן ותמסור על
כך דיווח מיידי.

.2.18.11.9

כמפורט לעיל ,בגין אגרות החוב אשר תמורתן תוכר על ידי המפקח על הביטוח כהון משני
מורכב עשויים להידחות תשלום קרן ו/או תשלומי ריבית .בגין אגרות החוב אשר תמורתן תוכר
על ידי המפקח על הביטוח כהון שלישוני מורכב עשוי להידחות תשלום קרן בלבד.

.2.18.11.10

דין תשלומי ריבית אשר מועד תשלומם נדחה  -לעניין אגרות חוב )סדרות ז' עד כ"ו( אשר
תוכרנה על ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב:
)א(

ככל שבמועד בו חל תשלום ריבית בסדרה הרלוונטית ,תתקיימנה נסיבות משהות להון
משני מורכב ,כהגדרתן בסעיף  2.18.11.1לעיל ,תשלום הריבית יידחה עד למועד בו
יחדלו להתקיים הנסיבות המשהות להון משני מורכב ,באישור דירקטוריון כלל חברה
לביטוח ובהתאם ולאחר פרסום הדוח הכספי )השנתי או הרבעוני ,לפי העניין( של כלל
חברה לביטוח )ובלבד שנמסרה על כך הודעה למפקח על הביטוח לפחות שבעה ימי
עסקים לפני פירעון תשלום שנדחה והמפקח על הביטוח לא הודיע ,בתוך התקופה
האמורה ,על התנגדותו בשל כך שלא חדלו להתקיים הנסיבות המשהות( ,או עד
לתקופה שלא תפחת משלוש שנים ממועד פירעון הריבית הקבוע במקור ,כפי שתקבע
בדוח ההצעה הראשונה ,לפי המוקדם מביניהם )להלן :״המועד החדש לתשלום
הריבית״( ,וזאת אלא אם אישר המפקח על הביטוח את תשלום הריבית במועד מוקדם
יותר .מובהר ,כי גם במקרה בו יתקיימו במועד החדש לתשלום הריבית נסיבות
משהות להון משני מורכב ,ישולם למחזיקים במועד החדש לתשלום הריבית תשלום
הריבית שנדחה כאמור ולא סולק במועדו .למען הסר ספק ,דירקטוריון החברה
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ודירקטוריון כלל חברה לביטוח יאשרו תשלום ריבית שנדחה אם חדלו להתקיים
הנסיבות המשהות ובכפוף לאי התנגדות המפקח על הביטוח כאמור לעיל.
)ב(

אם הנסיבות המשהות להון משני מורכב יחדלו להתקיים לפני המועד החדש
לתשלום הריבית  -החברה תודיע לנאמן על כך שהנסיבות המשהות להון משני מורכב
חדלו להתקיים מיד לאחר שייוודע לחברה על כך ,וכן תמסור הודעה למפקח על
הביטוח כי חדלו להתקיים הנסיבות המשהות להון משני מורכב .בנוסף ,תמסור
החברה על כך דוח מיידי .החל מהיום בו נודע לחברה על הפסקת התקיימות הנסיבות
המשהות להון משני מורכב ,ובכפוף לאמור בסעיף )2.18.11.10א( לעיל ,יחודש
תשלומם השוטף של תשלומי הריבית שהמועד הקובע לתשלומם חל לאחר המועד בו
ניתנה ההודעה על הפסקת התקיימותן של הנסיבות המשהות להון משני מורכב )להלן:
״הריבית השוטפת״( .כמו-כן ,בסמוך לאחר הפסקת התקיימות הנסיבות המשהות,
ישולמו למחזיקים תשלומי ריבית אשר מועד תשלומם נדחה בצירוף הפרשי הצמדה
)ככל שקרן אגרות החוב והריבית בגינה הינן צמודות( וריבית בגינם )כמפורט בסעיף
 2.18.11.12להלן( )להלן ביחד :״הריבית הצבורה״( ובלבד שבין היתר ,נמסרה על כך
הודעה למפקח על הביטוח לפחות שבעה ימי עסקים לפני פירעון תשלום שנדחה
והמפקח על הביטוח לא הודיע ,בתוך התקופה האמורה ,על התנגדותו בשל כך שלא
חדלו להתקיים הנסיבות המשהות.

)ג(

אם הנסיבות המשהות להון משני מורכב לא יחדלו להתקיים עד המועד החדש
לתשלום ריבית  -אזי תשולם הריבית אשר נדחתה כאמור ,בתוספת הפרשי הצמדה
)ככל שקרן אגרות החוב והריבית בגינה הינן צמודות( וריבית בשיעור הריבית אותה
נושאות אגרות החוב באותה עת )אשר תהא הריבית הנקובה בגין אגרות החוב או
הריבית המעודכנת בעקבות אי פדיון מוקדם ,ככל שתהא כמפורט בסעיף 2.18.11.10
להלן( ,במועד החדש לתשלום הריבית .החברה תמסור דוח לנאמן וכן דיווח מיידי על
מועד תשלום הריבית ,כמפורט בסעיף )2.18.11.10ד( להלן.

)ד(

בדיווח המיידי שתמסור החברה כאמור בסעיפים )2.18.11.10ב( ו)2.18.11.10-ג( לעיל,
יפורט שיעור הריבית הצבורה אשר ישולם למחזיקים בגין אגרות החוב וייקבע יום
קובע חדש ביחס לזכאות לקבלת תשלום הריבית הצבורה ומועד לתשלום הריבית
הצבורה בפועל )להלן :״המועד הקובע החדש לריבית צבורה״( ,כאשר המועד הקובע
החדש לריבית צבורה יחול לא מוקדם מאשר ארבעה ) (4ימי מסחר מיום פרסום
ההודעה על חידוש תשלומי הריבית ולא יאוחר משבעה ) (7ימי מסחר מיום פרסום
ההודעה על חידוש תשלומי הריבית ,ומועד התשלום בפועל יהיה שנים עשר ) (12יום
לאחר המועד הקובע החדש לריבית צבורה שיוגדר כאמור ,ובלבד שהמועד הקובע
החדש לריבית צבורה לא יהיה בין היום הקובע לתשלום הריבית השוטפת לבין מועד
תשלום הריבית השוטפת ,וככל שאגרות החוב הינן צמודות אזי מועד תשלום הריבית
לא יהא בין ה 12-ל 16 -בכל חודש קלנדרי .למען הסר ספק מובהר ,כי תשלום ריבית
צבורה )למעט תשלום במועד החדש לתשלום ריבית( כפוף לאי התנגדותו של המפקח
על הביטוח לביצוע התשלום כמפורט בסעיפים )2.18.11.10א( ו)2.18.11.10 -ב( לעיל.
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.2.18.11.11

דין תשלום קרן אשר מועד תשלומו נדחה  -לעניין אגרות חוב )סדרות ז' עד כ"ו( אשר תמורתן
תוכר על ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב ,לפי העניין:
)א(

במקרה בו במועד פירעון הקרן 5בסדרה הרלוונטית תתקיימנה נסיבות משהות להון
משני מורכב או נסיבות משהות להון שלישוני מורכב ,לפי העניין ,וכהגדרת המונחים
האמורים בסעיף  2.18.11.1לעיל ,פירעון הקרן יידחה עד למועד בו יחדלו להתקיים
הנסיבות המשהות ,באישור דירקטוריון כלל חברה לביטוח ובהתאם ולאחר פרסום
הדוח הכספי )השנתי או הרבעוני ,לפי העניין( של כלל חברה לביטוח )ובלבד שנמסרה
על כך הודעה למפקח על הביטוח לפחות שבעה ימי עסקים לפני פירעון תשלום שנדחה
והמפקח על הביטוח לא הודיע ,בתוך התקופה האמורה ,על התנגדותו( ,או עד לתקופה
שלא תפחת משלוש שנים ממועד פירעון הקרן הקבוע במקור ,כפי שתקבע בדוח
ההצעה הראשונה )להלן" :תקופת דחיית הקרן המרבית"( ,לפי המוקדם מביניהם
)להלן :״המועד החדש לפירעון הקרן״( ,וזאת אלא אם אישר המפקח על הביטוח את
תשלום פירעון הקרן במועד מוקדם יותר .למען הסר ספק מובהר ,כי תשלום קרן
ישולם לכל המאוחר במועד החדש לפירעון קרן וזאת גם אם באותו מועד יתקיימו
נסיבות משהות.

)ב(

אם הנסיבות המשהות יפסיקו להתקיים לפני תום תקופת דחיית הקרן המרבית -
החברה תודיע לנאמן על כך שהנסיבות המשהות חדלו להתקיים ,מיד לאחר שייוודע
לחברה על כך ,תמסור על כך דוח מיידי וכן תמסור הודעה למפקח על הביטוח כי חדלו
להתקיים הנסיבות המשהות .בסמוך לאחר המועד בו ניתנה ההודעה על הפסקת
התקיימותן של הנסיבות המשהות יבוצע פירעון הקרן אשר נדחה כאמור לעיל ,ובלבד
שבין היתר ,נמסרה על כך הודעה למפקח על הביטוח לפחות שבעה ימי עסקים לפני
פירעון תשלום שנדחה והמפקח על הביטוח לא הודיע ,בתוך התקופה האמורה ,על
התנגדותו )להלן :״פירעון הקרן שהושהה״(.

)ג(

אם הנסיבות המשהות לא יפסיקו להתקיים לפני תום תקופת דחיית הקרן המרבית -
אזי ישולם תשלום הקרן אשר נדחה כאמור ,בתוספת הריבית אשר נצברה בגינו
כמפורט בסעיף  2.18.11.12להלן ,במועד החדש לפירעון הקרן .החברה תמסור דוח
מיידי על מועד תשלום הקרן ,כמפורט בסעיף )2.18.11.11ד( להלן.

)ד(

בדיווח המיידי אותו תמסור החברה כאמור בסעיפים )2.18.11.11ב( ו)2.18.11.11-ג(
לעיל ,יפורט המועד הקובע לזכאות לפירעון הקרן שהושהה )להלן :״המועד הקובע
החדש לקרן״( ,וכן מועד ביצוע פירעון הקרן שהושהה ,כאשר המועד הקובע החדש
לקרן לא יחול מוקדם מאשר ארבעה ) (4ימי מסחר מיום פרסום ההודעה על הפסקת
הנסיבות המשהות ,ולא יאוחר משבעה ) (7ימי מסחר מיום פרסום ההודעה על הפסקת
הנסיבות המשהות ,ומועד פירעון הקרן שהושהה בפועל יהיה שנים עשר ) (12יום לאחר
המועד הקובע החדש לקרן וככל שאגרות החוב הינן צמודות אזי מועד תשלום הקרן
לא יהא בין ה 12-ל 16 -בכל חודש קלנדרי .במועד אשר נקבע לביצוע פירעון הקרן
שהושהה תשלם החברה את פירעון הקרן שהושהה בתוספת הפרשי הצמדה )ככל שקרן
אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית הינה צמודה( וריבית בשיעור הריבית אותה נושאות

5

כאמור בתשקיף זה ,בגין אגרות החוב אשר תוכרנה על ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב תשולם
הקרן בתשלום אחד.
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אגרות החוב באותה עת )אשר תהא הריבית הנקובה בגין אגרות החוב או הריבית
המעודכנת בעקבות אי פדיון מוקדם ,ככל שתהא( ,כמפורט בסעיף  2.18.11.12להלן,
כפי שהצטברו עד למועד פירעון הקרן שהושהה .למען הסר ספק מובהר ,כי ביצוע
תשלומים כאמור בסעיף זה )למעט תשלום בתום תקופת דחיית הקרן המרבית(
כפופים לאי התנגדותו של המפקח על הביטוח לביצוע התשלום.
)ה(

החל ממועד דחיית פירעון הקרן לא ישולמו תשלומי ריבית על הקרן שפירעונה נדחה.
הקרן שנדחתה תישא ריבית כמפורט בסעיף  2.18.11.12להלן .להסרת ספק מובהר ,כי
הריבית אשר נצברה בגין דחייה של פירעון קרן )בשיעור האמור בסעיף 2.18.11.12
להלן( ,תשולם בתשלום אחד במועד החדש לפירעון הקרן.

.2.18.11.12

ריבית בגין תשלום קרן ו/או תשלומי ריבית שנדחו
סכום קרן ו/או סכומי ריבית שנדחו כאמור בסעיפים  2.18.11.10-2.18.11.11לעיל ,לא יצברו
ריבית פיגורים ,אלא יצברו הפרשי הצמדה החל ממועד הדחייה ועד ליום התשלום בפועל לפי
היחס בין המדד הידוע במועד התשלום בפועל לבין המדד הידוע במועד הדחייה )ככל שהקרן
המקורית והריבית בגינה הינן צמודות ובהתאם לתנאי ההצמדה שנקבעו לאגרות החוב במקור,
בשנויים המחויבים( ,וכן ריבית החל ממועד הדחייה ועד למועד התשלום בפועל ,בשיעור
הריבית הנקובה או בשיעור הריבית המעודכנת בגין אי פדיון מוקדם של אגרות החוב )כמפורט
בסעיף  2.18.7.3לעיל( ,לפי העניין ,בגין קרן וריבית אגרות החוב .מובהר ,כי במקרה בו אגרות
החוב אינן צמודות אזי תשלומי קרן או ריבית שנדחו יצברו ריבית בלבד  -בשיעור הריבית
הנקובה או בשיעור הריבית המעודכנת בגין אי פדיון מוקדם של אגרות החוב )כמפורט בסעיף
 2.18.7.3לעיל( ,החל ממועד הדחייה ועד ליום התשלום בפועל.
בדיווח מיידי אשר תפרסם החברה כמפורט בסעיף  2.18.11.10ו/או בסעיף  2.18.11.11לעיל,
תפרט החברה את שיעור הריבית אשר יישאו תשלום קרן ו/או תשלומי ריבית שנדחו.

.2.18.11.13

דוגמה לריבית אשר תשולם בשל דחיית תשלומי ריבית בגין אגרות חוב )סדרות ז' עד כ"ו(
שתמורתן הוכרה על ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב:
)א(

דוגמה מספר 1
נניח ,כי החברה הנפיקה ביום  1בנובמבר  2014סדרת אגרות חוב בערך נקוב כולל של
 100מיליון ש״ח .כן נניח את הנתונים הבאים לגבי אגרות החוב כאמור:
שיעור הריבית :בדוח הצעת המדף נקבע כי אגרות החוב נושאות ריבית בשיעור ריבית
הגילון )כפי שיהיה בכל תחילת תקופת ריבית( בתוספת מרווח של  ,1.5%אשר נקבע
בהנפקה )להלן :״ריבית נקובה״(.
תשלומי ריבית :הריבית משולמת מידי שלושה חודשים )להלן :״תקופת הריבית״(
בימים) 1.11 ,1.8 ,1.5 ,1.2 :במקביל למועדים בהם מתעדכנת ריבית הגילון(;
תשלום קרן :הקרן תיפרע בתשלום אחד ביום  1בנובמבר ;2023
הצמדה :קרן אגרות החוב והריבית בגינה אינן צמודות.
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כמו-כן ,נניח כי שיעור ריבית הגילון ביום  1.11.2014הינו  ,4%ביום  1.2.2015הינו
 4.5%וביום  1.5.2015הינו .5%
ביום  30.11.2014הודיעה החברה על התקיימות נסיבות משהות להון משני מורכב ועל
כן יידחו תשלומי הריבית אשר אמורים להשתלם לאחר יום  ;30.11.2014ביום
 13.6.2015חדלו להתקיים הנסיבות המשהות להון משני מורכב והחברה פרסמה דיווח
מיידי על הפסקת התקיימות הנסיבות המשהות להון משני מורכב .בהתאם לכך ,עם
פרסום ההודעה ,יחודשו תשלומי הריבית השוטפים ,אשר המועד הקבוע לתשלומם חל
לאחר מועד פרסום ההודעה האמורה )דהיינו תשלומי הריבית החל מיום .(1.8.2015
כמו-כן ,ובהתאם לאמור לעיל ,תשלומי ריבית אשר היו אמורים להשתלם ביום
 1.2.2015וביום  1.5.2015נדחו ,שכן במועד תשלומם חלו נסיבות משהות להון משני
מורכב .תשלומי הריבית שנדחו ישולמו למחזיקים ביום  1.7.2015ותשלום הריבית
שאמור להשתלם ביום  1.8.2015ישולם במועדו למחזיקי אגרות החוב ,כמפורט להלן:
הריבית אשר היתה אמורה להשתלם ביום ) 1.2.2015להלן :״ריבית פברואר״(:
על פי תנאי אגרות החוב ,ביום  1.2.2015היתה אמורה להשתלם ריבית בשיעור ריבית
הגילון בתחילת תקופת הריבית ) (1.11.2014בתוספת מרווח של  ,1.5%דהיינו 5.5%
לשנה )ובהתאמה 1.375% ,לרבעון( .בדוגמה שלעיל מסתכם סכום זה לסך של כ-
 1,375,000ש״ח .בשל הנסיבות המשהות ,סכום זה ישולם למחזיקים רק ביום
 1.7.2015ועל כן יצבור ריבית בגין תקופת הדחייה ,החל מיום  ,1.2.2015המועד בו
היתה אמורה להיות משולמת ריבית פברואר ולא שולמה ,ועד ליום  ,30.6.2015מועד
תשלומה בפועל ,בשיעור הריבית הנקובה בגין אגרות החוב כמפורט להלן:
בגין התקופה שמיום  1.2.2015ועד יום  - 30.4.2015הריבית אשר יישא הסך האמור
תהא בשיעור ריבית הגילון ליום  (4.5%) 1.2.2015בתוספת המרווח ) ,(1.5%דהיינו6% :
לשנה החל מיום  1.2.2015ועד יום  .30.4.2015בהתאם לאמור ,יישא הסך האמור
ריבית בסך של כ 20,350-ש״ח.
בגין התקופה שמיום  1.5.2015ועד יום  - 30.6.2015הריבית אשר יישא הסך האמור
תהא בשיעור של ריבית הגילון ליום  (5%) 1.5.2015בתוספת המרווח ) ,(1.5%דהיינו
 6.5%לשנה ,החל מיום  1.5.2015ועד יום  ,30.6.2015כלומר ריבית בסך של כ14,987-
ש״ח.
אם כן ,ריבית פברואר שנדחתה תשולם ביום  1ביולי  ,2015וסכומה באותו מועד יעמוד
על כ 1,410,337 -ש״ח.
הריבית אשר היתה אמורה להשתלם ביום ) 1.5.2015להלן :״ריבית מאי״(:
על פי תנאי אגרות החוב ,ביום  1.5.2015היתה אמורה להשתלם ריבית בשיעור ריבית
הגילון בתחילת תקופת הריבית ) (1.2.2015בתוספת מרווח של  ,1.5%דהיינו  6%לשנה
)ובהתאמה 1.5% ,לרבעון( .בדוגמה שלעיל סכום זה מסתכם ל 1,500,000-ש״ח.
בשל הנסיבות המשהות ,סכום זה ישולם למחזיקים רק ביום  1.7.2015ועל כן יצבור
ריבית בגין תקופת הדחייה )החל מיום  ,1.5.2015ועד ליום  ,30.6.2015קרי  -החל
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מהמועד בו היתה אמורה להיות משולמת ריבית מאי ולא שולמה בפועל ,ועד למועד
תשלומה בפועל( ,כמפורט להלן:
הריבית אשר יישא הסך האמור תהא בשיעור של ריבית הגילון ליום (5%) 1.5.2015
בתוספת המרווח ) (1.5%דהיינו סך של  6.5%לשנה ,החל מהמועד בו היתה אמורה
להשתלם הריבית ועד למועד התשלום בפועל .בהתאם לאמור ,יישא הסך האמור
ריבית בסך של כ 16,350-ש"ח.
אם כן ,ריבית מאי שנדחתה תשולם ביום  1ביולי  ,2015וסכומה באותו מועד יעמוד על
כ 1,516,350-ש״ח.
בדוגמא שלעיל ,סך כל הריבית שתשולם בתום תקופת ההשהיה בגין כל תשלומי
הריבית שהושהו תהא בסך של  2,926,687ש״ח ,דהיינו ביום  1ביולי  2015תשולם
ריבית בשיעור של כ 2.93%-מהקרן.
ביחס לתשלום הריבית אשר אמור להשתלם ביום :1.8.2015
מכיוון שההודעה על הפסקת הנסיבות המשהות פורסמה ביום  13ביוני  ,2015אזי
תשלום הריבית אשר אמור להשתלם ביום  1.8.2015ישולם במועדו ויחושב על פי
הריבית הנקובה ובגין התקופה שמיום  1.5.2015עד ל) 31.7.2015-שכן הנסיבות
המשהות להון משני מורכב חדלו להתקיים ביום  .(13.6.2015אם כן ,בגין תקופה זו
תשולם ריבית בשיעור של  6.5%לשנה ,דהיינו סך של  1,625,000ש״ח.
)ב(

דוגמה מספר 2
נניח ,כי החברה הנפיקה בחודש ינואר  2015סדרת אגרות חוב בערך נקוב כולל של 100
מיליון ש״ח .כן נניח את הנתונים הבאים לגבי אגרות החוב כאמור:
שיעור הריבית :בדוח הצעת המדף נקבע כי אגרות החוב נושאות ריבית בשיעור של 5%
)להלן :״ריבית נקובה״(.
תשלומי ריבית :הריבית משולמת מידי שנה ,ביום  1בינואר של כל שנה קלנדרית;
יום קובע לזכאות לריבית ולקרן 20 :בדצמבר של כל שנה קלנדרית.
תשלום קרן :הקרן תיפרע בתשלום אחד ביום  1בינואר ;2025
הצמדה :קרן אגרות החוב והריבית בגינה אינן צמודות.
ביום  1ביוני  2017הודיעה החברה על התקיימות נסיבות משהות להון משני מורכב ועל
כן יידחו תשלומי הריבית אשר אמורים להשתלם לאחר יום  ; 1.6.2017ביום  1ביוני
 2021חדלו להתקיים הנסיבות המשהות להון משני מורכב והחברה פרסמה דיווח
מיידי על הפסקת התקיימות הנסיבות המשהות להון משני מורכב .בהתאם לכך ,עם
פרסום ההודעה יחודשו תשלומי הריבית השוטפים ,אשר המועד הקבוע לתשלומם חל
לאחר מועד פרסום ההודעה האמורה )דהיינו תשלומי הריבית החל מיום  1בינואר
 2022ואילך(.
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כמו-כן ,ובהתאם לאמור לעיל ,תשלומי ריבית אשר היו אמורים להשתלם בימים 1
בינואר  1 ,2018בינואר  1 ,2019בינואר  2020ו 1-בינואר  2021נדחו שכן במועד
תשלומם התקיימו נסיבות משהות.
כאמור לעיל ,תשלום ריבית שנדחה ישולם במועד בו חדלו להתקיים הנסיבות
המשהות )בכפוף לאי התנגדות המפקח על הביטוח( או בתום תקופה שלא תפחת
משלוש שנים ממועד פירעון הריבית הקבוע במקור ,כפי שתקבע בדוח ההצעה
הראשונה ,לפי המוקדם מביניהם .בדוגמה זו נניח ,כי התקופה כאמור נקבעה לשלוש
שנים .בדוגמה זו ,יש להבחין בין תשלום ריבית ינואר  2018אשר נדחה לבין יתר
תשלומי הריבית אשר נדחו.
תשלום ריבית ינואר 2018
ביחס לתשלום ריבית ינואר  ,2018הרי שהנסיבות המשהות חדלו להתקיים לאחר תום
שלוש שנים ממועד פירעון ריבית ינואר  2018הקבוע במקור )דהיינו לאחר חודש ינואר
 ,(2021ועל כן ,בהתאם לאמור בסעיף )2.18.11.10ג( ,תשולם ריבית ינואר  2018בתום
שלוש שנים ממועד פירעון הריבית הקבוע במקור  -כלומר ריבית ינואר  2018תשולם
בחודש ינואר ) 2021על אף שלא חדלו להתקיים הנסיבות המשהות(.
בהתאם לאמור בסעיף )2.18.11.10ג( וסעיף )2.18.11.10ד( לעיל ,בסמוך לפני חודש
ינואר  ,2021תבצע החברה את הפעולות הבאות:
)(1

החברה תודיע לנאמן וכן תמסור דוח מיידי על תשלום ריבית ינואר .2018

)(2

ההודעה האמורה לעיל ,תכלול את המידע הבא (1) :שיעור ריבית ינואר 2018
אשר ישולם למחזיקים )אשר יהיה סכום ריבית ינואר  2018שנדחה שהוא נושא
ריבית בגובה הריבית הנקובה על האג״ח ,קרי  ,5% -החל ממועד הדחייה  -חודש
ינואר  ,2018ועד למועד התשלום בפועל  -חודש ינואר  (2) ; (2021יום קובע
לזכאות לתשלום ריבית ינואר ) 2018אשר יחול לא מוקדם מאשר ארבעה ימי
מסחר מיום פרסום ההודעה האמורה לעיל ולא יאוחר משבעה ימי מסחר מיום
פרסום ההודעה( .מובהר ,כי היום הקובע לזכאות לריבית ינואר  2018לא יהיה
בין היום הקובע לתשלום הריבית השוטפת לבין מועד תשלום הריבית השוטפת
)היינו לא בין  20בדצמבר ל 1-בינואר(; ) (3מועד תשלום ריבית ינואר 2018
למחזיקים )אשר יחול  12יום לאחר היום הקובע האמור לעיל(.

תשלום ריבית ינואר  ,2019ינואר  2020וינואר 2021
ביחס לתשלומי הריבית האמורים לעיל ,הרי שמועד הפסקת התקיימות הנסיבות
המשהות )יוני  (2021חל מוקדם יותר מתום שלוש שנים ממועד פירעון הריבית הקבוע
במקור )ביחס לכל תשלום ריבית מהתשלומים האמורים לעיל( ועל כן תשלומי ריבית
ינואר  ,2019ינואר  2020וינואר  2021ישולמו למחזיקים בסמוך לאחר המועד בו חדלו
להתקיים הנסיבות המשהות )בסמוך לאחר יוני .(2021
בהתאם לאמור בסעיף )2.18.11.10ב( ובסעיף )2.18.11.10ד( לעיל ,עם סיום התקיימות
הנסיבות המשהות ,תבצע החברה את הפעולות הבאות:
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)(1

החברה תודיע לנאמן וכן תמסור דוח מיידי על כך שחדלו להתקיים הנסיבות
המשהות.

)(2

ההודעה האמורה בסעיף לעיל ,תכלול את המידע הבא (1) :שיעור ריבית ינואר
 ,2019ינואר  2020וינואר  2021אשר ישולמו למחזיקים )אשר יהיה סכום
הריבית שנדחה שהוא נושא ריבית בגובה הריבית הנקובה  -קרי ,5% ,החל
ממועד הדחייה )ינואר  ,2019ינואר  ,2020ינואר  ,2021לפי העניין( ועד למועד
התשלום בפועל  -יוני  (2) ;(2021יום קובע לזכאות לתשלום ריבית ינואר ,2019
ינואר  2020ו -ינואר ) 2021אשר יחול לא מוקדם מאשר ארבעה ימי מסחר מיום
פרסום ההודעה האמורה לעיל ,ולא יאוחר משבעה ימי מסחר מיום פרסום
ההודעה( .בדוגמה זו  -ייקבע אותו יום קובע ביחס לתשלום ריבית ינואר ,2019
ינואר  2020וינואר  .2021מובהר ,כי היום הקובע לזכאות לריבית ינואר ,2019
ינואר  2020וינואר  2021לא יהיה בין היום הקובע לתשלום הריבית השוטפת
לבין מועד תשלום הריבית השוטפת )היינו לא בין  20בדצמבר ל 1 -בינואר(; )(3
מועד תשלום ריבית ינואר  ,2019ינואר  2020וינואר  2021למחזיקים )אשר יהא
באותו מועד ויחול  12יום לאחר היום הקובע האמור לעיל(.

)(3

יחודש תשלומם השוטף של תשלומי הריבית אשר המועד הקובע לתשלומם חל
לאחר המועד בו ניתנה הודעה על הפסקת התקיימות הנסיבות המשהות )דהיינו
תשלומי הריבית מחודש ינואר  2022ואילך(.

 .2.18.12מגבלות על כלל חברה לביטוח כל עוד לא נפרעו תשלומים אשר נדחו בגין אגרות חוב )סדרות ז' עד כ"ו( אשר
תמורתן הוכרה כהון משני מורכב או הון שלישוני מורכב
כל עוד לא פרעה החברה תשלומי קרן ו/או ריבית אשר מועד תשלומם נדחה כאמור בסעיף  2.18.11לעיל ,יחול
האמור להלן:

.2.18.12.1

כלל חברה לביטוח לא תבצע כל חלוקה ,לא תפרע כל שטר הון ,כתב התחייבות או הלוואה מאת
בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה בה יש עניין אישי בהם ולא תשלם כל סכום בשל עסקה
אשר אושרה או הטעונה אישור בהתאם להוראות סעיף  (4)270סיפה לחוק החברות )וכל עוד
כלל חברה לביטוח אינה חברה ציבורית – בשל עסקה אשר היתה טעונה אישור בהתאם
להוראות הסעיף האמור אילו כלל חברה לביטוח היתה חברה ציבורית( ,אלא לאחר שנפרעו כל
תשלומי הקרן או הריבית שנדחו כאמור .מובהר כי הוראות סעיף זה לא יחולו על:
)א(

שכר אשר אושר כדין והתקיים בו אחד מאלה (1) :שכר אשר שולם בתנאים המנויים
בסעיף 1ב לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין( ,התש״ס (2) ;2000-שכר
שתנאיו אושרו לפני מועד פרסומה של הנחיית המפקח על הביטוח ובלבד שאינו גבוה
מגמול שנתי וגמול בעד ישיבות שהיה משולם לדירקטור חיצוני במבטח שאינו
דירקטור מומחה ואינו חבר בוועדת השקעות תלויות תשואה ,בהתאם לדרגתו של
המבטח לפי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס-
 2000על פי הסכום הקבוע .לעניין זה ,יובאו בחשבון רק מספר הישיבות המזערי
המחויב על פי דין.

)ב(

פירעון כל שטר הון ,כתב התחייבות או הלוואה מאת בעל השליטה או שלבעל השליטה
יש עניין אישי בהם ,אם אלו בדרגת קדימות גבוהה מזו של החוב שנדחה.
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.2.18.13

מעמדן של אגרות חוב )סדרות ז' עד כ"ו( אשר תוכרנה על ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב או כהון
שלישוני מורכב

.2.18.13.1

אגרות חוב שתמורתן תוכר על ידי המפקח על הביטוח כהון שלישוני מורכב תהיינה )לרבות
יתרת קרן וריבית שלא שולמו ,ריבית צבורה והפרשי שער והצמדה( בעלות מעמד כדלקמן:
)א(

בעלות מעמד שווה לכתבי התחייבות נדחים שהונפקו על ידי כלל חברה לביטוח ו/או
החברה עד ליום  17במרס ) 2014להלן בסעיף  2.18.13זה" :המועד הקובע"(;

)ב(

בעלות מעמד שווה לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון השלישוני של כלל חברה לביטוח
אשר יונפקו על ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה;

)ג(

בעלות מעמד שווה או קודם לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון המשני של כלל חברה
לביטוח אשר יונפקו על ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה החל מהמועד הקובע ,הכל
כפי שיקבע בדו"ח הצעת המדף בו יוצעו לראשונה אגרות החוב שתמורתן תוכר על ידי
המפקח על הביטוח כהון שלישוני מורכב;

)ד(

בעלות מעמד קודם לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון הראשוני של כלל חברה לביטוח
אשר יונפקו על ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה;

)ה(

.2.18.13.2

בעלות מעמד נדחה ליתר התחייבויותיה של כלל חברה לביטוח כלפי נושיה.

אגרות החוב שתמורתן תוכר על ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב תהיינה )לרבות יתרת
קרן וריבית שלא שולמו ,ריבית צבורה והפרשי שער והצמדה( בעלות מעמד כדלקמן:
)א(

בעלות מעמד שווה לכתבי התחייבות נדחים שהונפקו על ידי כלל חברה לביטוח
ו/או החברה עד למועד הקובע;

)ב(

בעלות מעמד שווה לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון המשני של כלל חברה
לביטוח אשר יונפקו על ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה;

)ג(

בעלות מעמד שווה או נחות לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון השלישוני של כלל
חברה לביטוח אשר יונפקו על ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה החל מהמועד
הקובע ,הכל כפי שיקבע בדו"ח הצעת המדף בו יוצעו לראשונה אגרות החוב
שתמורתן תוכר על ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב;

)ד(

בעלות מעמד קודם לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון הראשוני של כלל חברה
לביטוח אשר יונפקו על ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה;

)ה(

בעלות מעמד נדחה ליתר התחייבויותיה של כלל חברה לביטוח כלפי נושיה.

 .2.18.14הכרה באגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( כהון משני מורכב ו/או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח
מובהר ,כי לא תבוצע הנפקה של אגרות חוב שיוכרו כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה
לביטוח ,מבלי לפנות ולקבל את אישור המפקח על הביטוח לפני הנפקתן .לפרטים נוספים ראו סעיף 2.18.1
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לעיל .על-פי הנחיית המפקח על הביטוח על מכשירי הון משני מורכב והון שלישוני מורכב לעמוד בתנאים
הבאים:
התנאים להכרה ב"הון משני מורכב":
מכשיר הון שאושר על ידי המפקח על הביטוח ושמתקיימים לגביו תנאים אלה:

.2.18.14.1

הוא ,לרבות יתרת קרן וריבית שלא שולמו ,ריבית צבורה והפרשי שער והצמדה ,נדחה בפני כל
התחייבויות המבטח ,למעט התחייבויותיו של המבטח כלפי זכויותיהם של נושים על פי רכיבים
ומכשירים הכלולים בהון הראשוני )כהגדרת מונח זה בהנחיית המפקח על הביטוח( של המבטח
ובעל מעמד שווה )פארי פאסו( להתחייבויותיו של המבטח כלפי זכויותיהם של נושים על פי
רכיבים ומכשירים הכלולים בהון המשני המורכב של המבטח;

.2.18.14.2

6

מועד פירעונו הראשון הוא לכל הפחות המאוחר מבין שני אלו:
)א(

 8שנים ממועד הנפקתו;

)ב(

המוקדם מבין שני אלה (1) :תקופה המשקפת ממוצע משוקלל של התקופות לפירעון
התחייבויותיו הביטוחיות שאינן תלויות תשואה נטו )כהגדרת מונח זה בהנחיית
המפקח על הביטוח( בתוספת שנתיים; ) 20 (2שנים.

.2.18.14.3

לפי תנאיו הוא כולל מנגנון ספיגת הפסדים כדלהלן:
)א(

תשלום ריבית ותשלום קרן יידחו מבלי שהדבר יפגע בזכות המבטח לשלם תשלומים
אחרים ברמת קדימות גבוהה יותר ,וזאת בהתקיים ״נסיבות משהות להון משני
מורכב״ כהגדרתן בסעיף  2.18.11.1לעיל.

)ב(

דין תשלומי ריבית וקרן שנדחו ) -א( לא יצברו ריבית פיגורים מכל סוג שהוא;) 7ב(
ישולמו כאשר חדלו להתקיים הנסיבות המשהות ,באישור דירקטוריון המבטח ולאחר
שנמסרה הודעה למפקח על הביטוח לפחות שבעה ימי עסקים לפני מועד התשלום והוא
לא הודיע ,בתוך התקופה האמורה ,על התנגדותו בשל כך שלא חדלו להתקיים
הנסיבות המשהות 8.על אף האמור ,מבטח יהא רשאי לקבוע כי תקופת הדחייה של
ריבית ו/או קרן מכשיר תוגבל ,ובלבד שלא תפחת משלוש שנים.

.2.18.14.4

פדיון מוקדם  -במידה והוא כולל תמריץ לפדיון מוקדם ,יתקיימו לגביו התנאים המפורטים
בסעיף  2.18.7.3לעיל.

.2.18.14.5

הוא הונפק על ידי המבטח או חברת בת של המבטח בבעלותו המלאה.

.2.18.14.6

הוא אינו כולל תנאים העלולים לפגוע ביכולת המבטח להתנהל באופן זהיר ובכלל זה ,הוא אינו
תלוי בעסקה אחרת של המבטח ,אינו כולל התניות פיננסיות ואינו כולל מגבלות על יכולת
המבטח לגייס רכיב הון נוסף.

6
7
8

למרות האמור ניתן לקבוע ,כי לא יידחה בפני הון משני אחר או הון שלישוני.
לעניין זה לא יראו בהמשך תשלום ריבית בגין מימוש תמריץ לפדיון מוקדם כריבית פיגורים.
למען הסר ספק ,הדירקטוריון יאשר תשלום קרן וריבית שנדחו אם חדלו להתקיים הנסיבות המשהות ובכפוף לאי התנגדות
המפקח על הביטוח.
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התנאים להכרה ב״הון שלישוני מורכב״:
מכשיר הון שאושר על ידי המפקח על הביטוח ושמתקיימים בו תנאים אלה:

.2.18.14.7

הוא נדחה בפני כל התחייבויות המבטח ,למעט התחייבויותיו של המבטח כלפי זכויותיהם של
נושים על פי רכיבים ומכשירים הכלולים בהון הראשוני של המבטח ובעל מעמד שווה )פארי
פאסו( להתחייבויותיו של המבטח כלפי זכויותיהם של נושים על פי רכיבים ומכשירים הכלולים
בהון השלישוני של המבטח;

9

.2.18.14.8

מועד פירעונו הראשון אינו מוקדם מ 5 -שנים ממועד הנפקתו;

.2.18.14.9

לפי תנאיו הוא כולל מנגנון ספיגת הפסדים כמפורט להלן:
)א(

לעניין תשלום קרן  -תשלום קרן יידחה מבלי שהדבר יפגע בזכות המבטח לשלם
תשלומים אחרים ברמת קדימות גבוהה יותר ,וזאת בהתקיים נסיבות משהות להון
שלישוני מורכב כהגדרתן בסעיף  2.18.11.1לעיל.

)ב(

דין תשלום קרן שנדחה ) -א( לא יצבור ריבית פיגורים מכל סוג שהוא;) 10ב( ישולם
כאשר חדלו להתקיים הנסיבות המשהות כאמור ,באישור דירקטוריון המבטח לאחר
שנמסרה הודעה למפקח על הביטוח לפחות שבעה ימי עסקים לפני מועד התשלום והוא
לא הודיע ,בתוך התקופה האמורה ,על התנגדותו .על אף האמור מבטח יהא רשאי
לקבוע כי תקופת הדחייה של קרן המכשיר תוגבל ,ובלבד שלא תפחת משלוש שנים.

.2.18.14.10

פדיון מוקדם  -במידה והוא כולל תמריץ לפדיון מוקדם ,יתקיימו לגביו התנאים המפורטים
בסעיף  2.18.7.3לעיל.

.2.18.14.11

הוא הונפק על ידי המבטח או חברת בת של המבטח בבעלותו המלאה.

.2.18.14.12

הוא אינו כולל תנאים העלולים לפגוע ביכולת המבטח להתנהל באופן זהיר ובכלל זה ,הוא אינו
תלוי בעסקה אחרת של המבטח ,אינו כולל התניות פיננסיות ואינו כולל מגבלות על יכולת
המבטח לגייס רכיב הון נוסף.

 .2.18.15תוקפן של ההוראות הנוגעות לאגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( ,אשר תמורתן תוכר כהון משני מורכב או כהון
שלישוני מורכב:

.2.18.15.1

ההוראות הנוגעות למי מסדרות אגרות החוב ,אשר תוכרנה כהון משני מורכב או כהון שלישוני
מורכב ,יחולו על אגרות החוב האמורות במשך כל תקופת אגרות החוב )עד למועד פירעונן
הסופי( כפי שייקבע בדוח הצעת המדף ויחולו על כלל אגרות החוב מאותה סדרה או סדרות.

.2.18.15.2

בסמוך לפני פרסום דוח הצעת המדף לסדרה הרלוונטית מתוך סדרות אגרות החוב ,תפנה כלל
חברה לביטוח למפקח על הביטוח ותבקש ממנו להכיר בהתחייבויות כלל חברה לביטוח על-פי
אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ,כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב ,לפי העניין.

9
10

למרות האמור ניתן לקבוע ,כי לא יידחה בפני הון משני אחר או הון שלישוני.
לעניין זה לא יראו בהמשך תשלום ריבית בגין מימוש תמריץ לפדיון מוקדם כריבית פיגורים.
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.2.18.15.3

אין בהכרה בהתחייבויות כלל חברה לביטוח על-פי אגרות החוב בגדר הון משני מורכב או הון
שלישוני מורכב כאמור לעיל ,כדי להשפיע בכל דרך שהיא על תנאיהן של אגרות החוב ,אשר
תוצענה על-פי תשקיף מדף זה ,או על הזכויות הנלוות להן ,בכפוף למפורט בסעיפים ,2.18.7.3
 2.18.11ו 2.18.13-2.18.16 -להלן.

 .2.18.16הבטחת אגרות החוב ובטחונות

.2.18.16.1

אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

.2.18.16.2

לפרטים בדבר הסכם בין החברה לכלל חברה לביטוח ,הכולל התחייבויותיה של כלל חברה
לביטוח באשר לניירות הערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה ,ראו סעיף  5.3לתשקיף זה.

.2.18.16.3

הנאמן אינו מחווה דעתו ,באופן מפורש או משתמע ,באשר ליכולתה של החברה לעמוד
בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב .אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על פי כל דין
ו/או שטר הנאמנות ,לרבות אין בה כדי לגרוע מחובתו של הנאמן )ככל שחובה כזו חלה על
הנאמן על פי כל דין( לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך התשקיף ואילך ככל שיש בהם
כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב.

.2.18.16.4

החברה וכלל חברה לביטוח תהיינה רשאיות לשעבד את רכושן ,כולו או מקצתו ,ככל ששעבוד
כאמור אינו אסור על פי הוראות הדין ,בכל שיעבוד )לרבות שיעבוד שוטף( ובכל דרך שהיא,
לטובת צד שלישי כלשהו ,ללא כל צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב.

.2.18.16.5

החברה וכלל חברה לביטוח תהיינה רשאיות למכור ,להחכיר ,להמחות ,למסור או להעביר בכל
דרך אחרת את רכושן ,כולו או חלקו ,בכל דרך שהיא ,לטובת צד שלישי כלשהו ,ללא צורך
בהסכמה כלשהי של הנאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב.

 .2.18.17התחייבות לפרסום דוחות כלל חברה לביטוח במסגרת דיווחים מיידיים
החל ממועד פרסום תשקיף מדף זה לציבור וכל עוד אגרות החוב של החברה יוחזקו בידי הציבור ,תפרסם
החברה ,במסגרת דיווחים מיידיים ,את דוחותיה התקופתיים והרבעוניים של כלל חברה לביטוח ,במועדים
שנקבעו לפרסום דוחות תקופתיים ודוחות רבעוניים בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל  ,1970 -אך לא יאוחר ממועד פרסומם על ידי כלל חברה לביטוח וכן דיווחים מיידיים על אירועים
מהותיים בכלל חברה לביטוח.

.2.19

שטר הנאמנות בגין אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( הכלולות בתשקיף מדף זה
להלן יובאו הפניות לסעיפי ההוראות העיקריות של שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרות ז' – כ"ו( הכלולות בתשקיף
זה .התיאור שלהלן אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של שטר הנאמנות האמור .עותק משטר הנאמנות מצורף ב-
"נספח שטר הנאמנות" הנלווה לפרק זה כנספח א' .הוראות שטר הנאמנות יחולו ,לפי העניין ,על כל אחת מסדרות
אגרות החוב הכלולות בתשקיף זה ואשר ייתכן ויוצעו על פי דוח הצעת המדף.
 .2.19.1הנאמן
הנאמן )או כל נאמן אחר כפי שייבחר במועד פרסום דוח הצעת המדף ויפורט בדוח ההצעה( ,משמש כנאמן
לבעלי אגרות החוב על פי תשקיף זה ועל פי דו"ח ההצעה בהתאם לשטר הנאמנות .הנאמן הינו חברה פרטית
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מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות ואשר מטרתה העיקרית הינה עיסוק בנאמנות ופעולות
נוספות המבוצעות בדרך כלל על ידי חברה לנאמנות.
הנאמן הצהיר בשטר הנאמנות כי מתקיימים בו כל תנאי הכשירות הדרושים לנאמן לתעודות התחייבות על
פי חוק ניירות ערך וכל דין אחר וכי הוא הסכים לחתום על שטר הנאמנות ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות
החוב נשוא תשקיף זה.
בעת הצעה ראשונה של אגרות החוב על פי דוחות הצעת מדף ,יבחנו החברה והנאמן ,כל אחד בנפרד ,אם
מתעורר חשש לניגוד עניינים כתוצאה מכהונת נאמן אחד למספר סדרות של אגרות חוב ,וישקלו ,כל אחד
בנפרד ,את הצורך בהחלפת הנאמן לאגרות החוב ,לגבי כל אגרות החוב או חלקן ,אם וככל שיתעורר חשש
לניגוד עניינים .יובהר ,במקרה שיתעורר חשש כאמור ,תידרש החלפת הנאמן על ידי החברה ו/או על ידי
הנאמן.
 .2.19.2בטחונות ותנאי הנפקה
שטר הנאמנות המצורף אינו כולל בטוחות או שעבודים כלשהם.
 .2.19.3רכישת אגרות חוב על ידי התאגיד ו/או מחזיק קשור

.2.19.3.1

החברה שומרת לעצמה ,בכפיפות לכל הוראה שבדין ,את הזכות לרכוש בכל עת ובכל מחיר
שיראה לה ,אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית ,שיהיו במחזור מעת לעת ,מבלי לפגוע בחובת
הפרעון המוטלת עליה .החברה תודיע בדוח מיידי על כל מקרה של רכישה כאמור על ידי
החברה .אגרות חוב שנרכשו על ידי החברה תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה והחברה לא
תהא רשאית להנפיקן מחדש .במקרה בו אגרות החוב תירכשנה במסגרת המסחר בבורסה,
החברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת תעודות אגרות החוב .במקרה של רכישה על
ידי החברה של אגרות החוב ,כאמור לעיל ,תפקענה אגרות החוב כאמור באופן אוטומטי והן
תתבטלנה ותימחקנה מהמסחר והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש .אין באמור לעיל
בכדי לפגוע בזכות החברה לפדות בפדיון מוקדם את אגרות החוב )כאמור בסעיף  2.18.7.2ו-
 2.18.7.3לעיל(.

.2.19.3.2

כל חברה בת של החברה ו/או חברה בשליטתה ו/או בעל השליטה בחברה )במישרין או בעקיפין(
בן משפחתו של בעל השליטה ו/או תאגיד בשליטת אחד מהם )למעט החברה לגביה יחול האמור
בסעיף  2.19.3.1לעיל( )להלן" :מחזיק קשור"( יהיו רשאים לרכוש ו/או למכור בכל עת ומעת
לעת ,לרבות בדרך של הנפקה על ידי החברה ,אגרות חוב מסדרת אגרות החוב .אגרות החוב
אשר תוחזקנה כאמור על ידי מחזיק קשור תיחשבנה כנכס של התאגיד הקשור ,הן לא תמחקנה
מהמסחר בבורסה ותהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב של החברה )בכפוף להוראות
שטר הנאמנות ואיגרת החוב(.

.2.19.3.3

רכישה של אגרות חוב על ידי החברה או על ידי כלל חברה לביטוח תחשב כפדיון מוקדם ועל כן
יהא עליה לעמוד בתנאי הפדיון המוקדם האמורים בסעיף  2.18.7.3לעיל.

.2.19.3.4

אין באמור בסעיף זה ,כשלעצמו ,כדי לחייב את החברה או את מחזיקי אגרות החוב לרכוש
אגרות חוב או למכור את אגרות החוב שבידיהם.
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 .2.19.4הנפקת אגרות חוב נוספות
החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכפוף להוראות הדין והמפקח על הביטוח ,בכל עת )בין בהצעה
פרטית ובין בהצעה לציבור( ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי להידרש להסכמת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות
החוב ,אגרות חוב מסוג שונה או סדרות נוספות של אגרות חוב )להלן" :הסדרות הנוספות"( או ניירות ערך
אחרים ,באותם תנאי פדיון ,ריבית ,הצמדה ,דרגת פרעון במקרה של פירוק ותנאים אחרים ,כפי שהחברה
תמצא לנכון ,ובין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב ,שווים להם או נחותים מהם ,וזאת מבלי לפגוע
בחובת הפרעון המוטלת עליה.
למען הסר ספק יובהר ,כי הנפקת אגרות חוב נוספות מהסדרות האמורות בשטר הנאמנות תיעשה במסגרת
שטר הנאמנות והוראות שטר הנאמנות יחולו עליהן ,וכי אגרות החוב הקיימות מאותה סדרה ואגרות חוב
הנוספות מאותה סדרה )ממועד הוצאתן( יהוו סדרה אחת לכל דבר וענין .החברה תפנה לבורסה בבקשה
לרשום למסחר את אגרות החוב הנוספות כאמור ,לכשיוצעו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות אגרות חוב נוספות מסדרה קיימת בדרך של הגדלת סדרה של
איזו מהסדרות האמורות בשטר הנאמנות בשיעור נכיון שונה משיעור הנכיון של אגרות החוב מאותה סדרה
שתהיינה במחזור באותו מועד .היה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות חוב מסדרה כלשהי בשל הגדלת
הסדרה יהיה שונה משיעור הניכיון של אגרות החוב מאותה סדרה הקיימות במחזור באותה עת ,תפנה
החברה ,לפני הגדלת הסדרה הרלוונטית ,לרשות המסים על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס
במקור מדמי הניכיון בגין אגרות החוב האמורות ,ייקבע לאגרות החוב האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי
נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה סדרה ,ככל שיהיו .במקרה של קבלת אישור כאמור,
החברה תחשב לפני מועד הגדלת הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב מהסדרה
האמורה ,ותפרסם בדיווח מיידי לפני הגדלת הסדרה כאמור את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה
וינוכה מס במועדי הפירעון של אגרות החוב מאותה סדרה לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם
להוראות הדין .במידה ולא יתקבל אישור כאמור ,החברה תודיע בדיווח מיידי ,לפני הנפקת אגרות חוב
כתוצאה מהגדלת הסדרה ,על אי קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהא שיעור הניכיון
הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה הרלבנטית .חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פרעון אגרות החוב מאותה
סדרה ,בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור .לפיכך ,ייתכנו מקרים בהם תנכה החברה מס במקור בגין דמי
ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק אגרות חוב מאותה סדרה טרם הגדלת הסדרה.
במקרה זה ,נישום שהחזיק את אגרות החוב לפני הגדלת הסדרה ועד לפרעון אגרות החוב ,יהיה זכאי להגיש
דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר של המס שנוכה מדמי הניכיון ,ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין.
 .2.19.5לפירוט בדבר עניינים נוספים המוסדרים בשטר הנאמנות ראו:

מספר הסעיף בשטר

הנושא
מבוא פרשנות והגדרות

סעיף  1לשטר הנאמנות

כללי

סעיף  2לשטר הנאמנות

הנפקת אגרות חוב ,לרבות הנפקת ניירות ערך נוספים והגדלת סדרה סעיף  3לשטר הנאמנות
רכישת אגרות חוב על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק קשור

סעיף  4לשטר הנאמנות

הכרה בתמורת אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( כהון משני מורכב או סעיף  5לשטר הנאמנות
כהון שלישוני מורכב ודחיית תשלומי קרן ו/או ריבית
התחייבויות החברה

סעיף  6לשטר הנאמנות

בטחונות

סעיף  7לשטר הנאמנות
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מספר הסעיף בשטר

הנושא
דרגת עדיפות של אגרות החוב )סדרה ז' עד כ"ו(

סעיף  8לשטר הנאמנות

זכות להעמדה לפירעון מיידי

סעיף  9לשטר הנאמנות

תביעות והליכים בידי הנאמן

סעיף  10לשטר הנאמנות

נאמנות על התקבולים

סעיף  11לשטר הנאמנות

סמכות לדרוש מימון

סעיף  12לשטר הנאמנות

סמכות לעכב חלוקת כספים

סעיף  13לשטר הנאמנות

הודעה על חלוקה ,הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה סעיף  14לשטר הנאמנות
והפקדה אצל הנאמן
קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב ומאת הנאמן

סעיף  15לשטר הנאמנות

הצגת אגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי

סעיף  16לשטר הנאמנות

השקעת כספים

סעיף  17לשטר הנאמנות

התחייבות החברה כלפי הנאמן

סעיף  18לשטר הנאמנות

התחייבויות נוספות

סעיף  19לשטר הנאמנות

דיווח על ידי הנאמן

סעיף  20לשטר הנאמנות

שכר נאמן

סעיף  21לשטר הנאמנות

סמכויות מיוחדות

סעיף  22לשטר הנאמנות

סמכות הנאמן להעסיק שלוחים

סעיף  23לשטר הנאמנות

שיפוי לנאמן

סעיף  24לשטר הנאמנות

הודעות

סעיף  25לשטר הנאמנות

ויתור ,פשרה ו/או שינויים בתנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות

סעיף  26לשטר הנאמנות

מרשם מחזיקי אגרות החוב

סעיף  27לשטר הנאמנות

תעודת ופיצול תעודות

סעיף  28לשטר הנאמנות

מינוי נאמן חדש ופקיעת כהונתו של נאמן

סעיף  29לשטר הנאמנות

דיווח לנאמן

סעיף  30לשטר הנאמנות

תחולת חוק ניירות ערך

סעיף  31לשטר הנאמנות

אסיפות מחזיקי אגרות החוב

סעיף  32לשטר הנאמנות

כללי

סעיף  33לשטר הנאמנות

מענים

סעיף  34לשטר הנאמנות

דין חל וסמכות שיפוט

סעיף  35לשטר הנאמנות

הסמכה לדיווח במגנ"א

סעיף  36לשטר הנאמנות

אסיפות מחזיקי אגרות החוב

התוספת השנייה לשטר הנאמנות

הכרה באגרות החוב )סדרה ז' עד כ"ו( כהון משני מורכב או כהון סעיף  2לתנאים הרשומים מעבר לדף
שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח
סעיף  3לתנאים הרשומים מעבר לדף

אגרות החוב )סדרה ז' עד כ"ו(

קרן אגרות החוב )סדרה ז' עד כ"ו( הכלולות בתשקיף המדף ובסיסי סעיף  4לתנאים הרשומים מעבר לדף
הצמדת הקרן
הריבית

סעיף  5לתנאים הרשומים מעבר לדף

תשלומי הקרן והריבית

סעיף  6לתנאים הרשומים מעבר לדף

מועדים

סעיף  7לתנאים הרשומים מעבר לדף

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה

סעיף  8לתנאים הרשומים מעבר לדף

העברה ופיצול של אגרות החוב

סעיף  9לתנאים הרשומים מעבר לדף
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מספר הסעיף בשטר

הנושא
פיצול תעודות אגרות החוב

סעיף  10לתנאים הרשומים מעבר לדף

פדיון מוקדם המסחר ביוזמת הבורסה

סעיף  11.1לתנאים הרשומים מעבר לדף

פדיון מוקדם ביוזמת החברה

סעיף  11.2לתנאים הרשומים מעבר לדף

רכישת אגרות חוב על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק קשור

סעיף  12לתנאים הרשומים מעבר לדף

מגבלות על חלוקת דיבידנד ו/או רכישה עצמית של מניות

סעיף  13לתנאים הרשומים מעבר לדף

דחיית מועדי פירעון הקרן ו/או הריבית בגין אגרות החוב )סדרה ז' סעיף  14לתנאים הרשומים מעבר לדף
עד כ"ו( ,אשר תוכרנה כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב של
כלל חברה לביטוח
דין תשלומי ריבית אשר מועד תשלומם נדחה – לעניין אגרות חוב סעיף  15לתנאים הרשומים מעבר לדף
)סדרה ז' עד כ"ו( אשר תוכרנה על ידי המפקח על הביטוח כהון משני
מורכב
דין תשלום קרן אשר מועד תשלומו נדחה – לעניין אגרות חוב )סדרה סעיף  16לתנאים הרשומים מעבר לדף
ז' עד כ"ו( אשר תמורתן תוכר על ידי המפקח על הביטוח כהון משני
מורכב או כהון שלישוני מורכב
רבית בגין תשלום קרן ו/או תשלומי ריבית שנדחו

סעיף  17לתנאים הרשומים מעבר לדף

מגבלות על כלל חברה לביטוח כל עוד לא נפרעו תשלומים אשר נדחו סעיף  19לתנאים הרשומים מעבר לדף
בגין אגרות חוב )סדרה ז' עד כ"ו( ,אשר תמורתן הוכרה כהון משני
מורכב או כהון שלישוני מורכב
מעמדן של אגרות חוב )סדרה ז' עד כ"ו( אשר תוכרנה על ידי המפקח סעיף  20לתנאים הרשומים מעבר לדף
על הביטוח כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב
הכרה באגרות החוב )סדרה ז' עד כ"ו( כהון משני מורכב ו/או כהון סעיף  21לתנאים הרשומים מעבר לדף
שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח
תוקפן של הוראות הנוגעות לאגרות החוב )סדרה ז' עד כ"ו( ,אשר סעיף  22לתנאים הרשומים מעבר לדף
תמורתן תוכר כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב

.2.20

הוראות כלליות

סעיף  23לתנאים הרשומים מעבר לדף

ויתור ,פשרה ו/או שינויים בתנאי אגרות החוב

סעיף  24לתנאים הרשומים מעבר לדף

אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב

סעיף  25לתנאים הרשומים מעבר לדף

קבלות כהוכחה

סעיף  26לתנאים הרשומים מעבר לדף

החלפת תעודת אגרות החוב

סעיף  27לתנאים הרשומים מעבר לדף

הודעות

סעיף  28לתנאים הרשומים מעבר לדף

משקיעים מסווגים ומשקיעים מוסדיים
 .2.20.1התחייבות משקיעים מסווגים בהצעה אחידה

.2.20.1.1

החברה עשויה להתקשר בהתקשרות מוקדמת ,ביחס לחלק מהיחידות שיוצעו לציבור ,עם
משקיעים מסווגים ,לפיה תקבל החברה התחייבות מהמשקיעים המסווגים להגשת הזמנות
ביחס לניירות הערך אשר יהיה בכוונתה להציע במסגרת דוח הצעה בכמויות ובתנאים כפי
שיפורטו בדוח הצעת המדף.

.2.20.1.2

"משקיע מסווג" – משקיע המנוי בסעיף 15א)ב() (1או ) (2לחוק ניירות ערך ,כפי שיהיה במועד
דוח הצעת המדף הרלוונטי.
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.2.20.1.3

קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים תיעשה על-פי הוראות תקנות ההצעה.

.2.20.1.4

התמורה שתשולם על-ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות חברי הבורסה,
ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת החתימות ,עד שעה  12:30בצהרים ,ותופקד
על-ידו בחשבון הנאמנות.

.2.20.1.5

בהתאם לתקנות אופן ההצעה ,משקיעים מסווגים ,אשר התחייבו במסגרת התחייבות מוקדמת
להגיש הזמנה לרכישת ניירות ערך המוצעים על-פי דוח הצעת מדף כאמור בסעיף 2.20.1.1
לתשקיף ,רשאים ביום המכרז להעלות את המחיר ליחידה או להפחית את שיעור הריבית ,לפי
העניין ,לעומת המחיר ליחידה או שיעור הריבית ,לפי העניין ,שננקבו בהתחייבותם המוקדמת.

.2.20.1.6

משקיעים מסווגים יהיו רשאים להזמין במועד המכרז כמות יחידות העולה על זו הנקובה
בהתחייבותם המוקדמת לרכישת יחידות ,ואולם יחידות עודפות שיוזמנו כאמור לא ייחשבו
כהזמנות משקיעים מסווגים לעניין דוח הצעת המדף ,אלא כהזמנות שהוגשו על-ידי הציבור.

.2.20.1.7

משקיעים מסווגים יהיו רשאים למכור את ניירות הערך הכלולים ביחידות שיוקצו להם החל
ממועד רישומם בבורסה ולא יחולו עליהם הוראות חסימה.

 .2.20.2עמלות למשקיעים מסווגים
למשקיעים המסווגים שיתקשרו עם החברה בהתקשרות מוקדמת כאמור בסעיף זה ,עשויה החברה לשלם
עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור שיפורט בדוח הצעת המדף .שיעור העמלה שישולם יהיה סביר ,מקובל
וזהה לכל המשקיעים המסווגים.
 .2.20.3הקצאה למשקיעים מוסדיים בהצעה לא אחידה

.2.20.3.1

החברה עשויה להציע את כלל היחידות הנקובות בדוח הצעת המדף ,בדרך שאינה הצעה אחידה,
כמפורט בסעיף  11לתקנות אופן ההצעה.

.2.20.3.2

הרוכשים יהיו רשאים למכור את ניירות הערך הכלולים ביחידות שיוקצו להם החל ממועד
רישומם למסחר בבורסה ולא יחולו עליהם הוראות חסימה.

 .2.20.4הפצה
בכפוף להוראות כל דין ,בגין הצעת ניירות ערך על-פי תשקיף זה ,תהא החברה רשאית לשלם עמלות הפצה,
למי שישמש כמפיץ ,בשיעור ועל-פי יתר התנאים כפי שיפורטו בדוח ההצעה.
 .2.20.5חיתום
אם הצעת ניירות הערך )ככל שיוצעו על פי תשקיף מדף זה( תהא מובטחת בחיתום ,תפרט החברה במסגרת
דוח הצעת המדף את עיקרי הסכם החיתום ,לרבות זהות החתמים ועמלות החיתום.

.2.21

מיסוי בגין ניירות הערך הכלולים בתשקיף זה
ביום  25ביולי  2005התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(147התשס"ה .2005 -התיקון משנה באופן
ניכר את הוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( ,התשכ"א) 1961 -להלן" :הפקודה"( ,הנוגעת למיסוי ניירות ערך
הנסחרים בבורסה .כמו כן ,במועד פרסום התשקיף טרם התפרסמו כל התקנות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות
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התיקון .בנוסף ,ביום  29בדצמבר  2008אישרה הכנסת את תיקון  169לפקודה )להלן" :תיקון  ,("169אשר פורסם
ברשומות ביום  31בדצמבר ) 2008ונכנס לתוקף ביום  1בינואר  ,(2009וחולל שינויים נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך,
וביום  23ביולי  2009התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009
ו ,(2010-התשס״ט ,2009-אשר כלל תיקון מס'  171לפקודה )להלן :״תיקון 171״( .ביום  5בדצמבר  2011אישרה הכנסת
את תיקון  187לפקודה ,אשר פורסם ברשומות ביום  6בדצמבר  ,2011במסגרתו אומצו חלק מהמלצות ועדת טרכטנברג
במסגרת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( ,התשע"ב – ) 2011להלן" :תיקון  .("187ביום  5באוגוסט  2013פורסם
ה חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים ) תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו , ( 2014 -התשע " ג
–  ) 2013להלן  " :חוק ההסדרים "( ונכנס לתוקף ביום  1באוגוסט  2013והוא חל על הכנסה שהופקה או
נצמחה ביום זה ואילך )כל התיקונים גם יחד יכונו לעניין סעיף זה להלן" :התיקון"(.
התיקון משנה באופן ניכר את הוראות הפקודה הנוגעות למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה .בנוסף ,במועד פרסום
התשקיף לא קיימת פרקטיקה מקובלת לגבי חלק מהוראות התיקון וכן לא קיימת פסיקה המפרשת את הוראות המס
החדשות בתיקון .כמקובל בעת קבלת החלטות בנוגע להשקעות כספים ,יש לשקול את השלכות המס הקשורות
בהשקעה בניירות הערך המוצעים בתשקיף המדף .ההוראות הכלולות בתשקיף המדף בדבר מיסוי ניירות הערך
המוצעים בו אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בתשקיף המדף ,ואינן באות במקום
יעוץ מקצועי ,בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע .יובהר ,כי ככל שיוצעו ניירות ערך על-פי
תשקיף המדף לעובדי החברה ,השלכות המס המפורטות להלן עשויות להשתנות ,בהתאם לניירות הערך שיוצעו
ותנאיהם.
לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור על-פי תשקיף המדף )לרבות אגרות החוב שתנבענה
ממימוש כתבי האופציה )סדרות  1עד  ,((3הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:
 .2.21.1רווח הון ממכירה ומפדיון ניירות הערך המוצעים
בהתאם לסעיף  91לפקודה ,רווח הון ריאלי ממכירה )להלן" :מכירה הינה לרבות פדיון"( ניירות ערך על-ידי
יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  121לפקודה ,אך בשיעור שלא
יעלה על עשרים וחמישה אחוזים ) ,(25%ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת.
זאת ,למעט לגבי מכירת ניירות ערך על-ידי יחיד שהינו ״בעל מניות מהותי״ בחברה ־ קרי ,המחזיק ,במישרין
או בעקיפין ,לבדו או יחד עם אחר 11,בעשרה אחוזים ) (10%לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה 12בחברה
 במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב 12-החודשים שקדמו למכירה כאמור ,אשר שיעור המס לגבירווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על שלושים אחוזים ).(30%
על אף האמור לעיל ,רווח הון בידי יחיד במכירת אגרת חוב שאינה צמודה) 13או שאינם נקובים במטבע חוץ או
שערכם אינו צמוד למטבע חוץ( ,יחויבו במס בשיעור שלא יעלה על חמישה עשר אחוזים ) ,(15%או של עשרים
אחוזים ) (20%לעניין בעל מניות מהותי ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ראלי.
כמו כן ,לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך ,יחויב רווח ההון ממכירת
ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים ) ,(30%עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית
ריאלית לפי סעיפים 101א)א() (9ו101-א)ב( לפקודה .שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד,
שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ״עסק״ ,בהתאם להוראות סעיף  (1)2לפקודה שאז,
יחוייב היחיד במס השולי כקבוע בסעיף  121לפקודה ובסעיף 121ב לפקודה בגין הרווח הנומינאלי שינבע לו
ממכירת ניירות הערך.

11
12
13

כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
כהגדרת מונח זה בסעיף  91לפקודה.
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בחישוב רווח ההון בידי יחיד בלבד ממכירת ניירות ערך הנקובים במטבע חוץ או שערכם צמוד למטבע חוץ,
יראו לצורך חישוב הסכום האינפלציוני את שער המטבע כמדד.
חבר בני אדם תושב ישראל ,אשר ההכנסה ממכירת ניירות ערך אינה מהווה הכנסה מעסק לפי סעיף (1)2
לפקודה בידיו ,יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך לפי שיעור מס החברות 26.5%) ,בשנת
.(2014
במכירת אגרות חוב שמקורן בכתבי אופציה יראו כמחיר המקורי של אגרות חוב אלה )לצורך חישוב רווח
ההון ממכירתן( את המחיר המקורי של כתבי האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם )אם
שולם( בעד מימושם לאגרות חוב .כמו כן ,לצורכי מס יראו את יום הרכישה של אגרות החוב כאמור כיום
הרכישה של כתבי האופציה .מימוש כתבי האופציה לאגרות חוב אינו מהווה אירוע מס.
קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  (2)9לפקודה ,פטורים ממס בגין רווחי הון
ממכירת ניירות ערך כאמור .על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל
על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ״עסק״״ או ״משלח יד״ בידיו ,אלא אם כן נקבע
מפורשות אחרת .לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד ,תחויב ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 121
לפקודה .בחישוב הכנסותיה ורווחיה של קרן נאמנות חייבת לא יותרו בניכוי הוצאות ריבית או הפרשי
הצמדה.
על-פי עמדת רשות המיסים ,כפי שידועה לחברה במועד התשקיף ,ככל שנייר הערך נקוב במטבע חוץ או
שערכו צמוד למטבע חוץ ובחישוב רווח ההון נלקח שער המטבע כמדד ובתקופה שממועד הרכישה ועד מועד
המכירה ירד שער החליפין של מטבע החוץ ואותו נייר ערך נמכר בהפסד ,ינוטרל מההפסד סכום בגובה
ההפסד שנוצר מירידת שער החליפין.
בהתאם לסעיף  92לפקודה ,הפסדי הון בשנת המס ,שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים בשנת המס
ושאילו היו רווחי הון היו חייבים במס בידי מקבלם ,יקוזזו כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין )שוטפים או
מועברים משנות מס קודמות( לרבות רווח ממכירת נייר ערך ,נסחר או שאינו נסחר ,ישראלי או זר ,וכן ,כנגד
ריבית ודיבידנד ,ששולמו באותה שנת מס שבה נמכר נייר הערך שממנו נבע הפסד הון ,בגין אותו נייר ערך או
בגין ניירות ערך אחרים )בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או דיבידנד בגין ניירות הערך האחרים לא עולה
על שיעור המס הקבוע בסעיף )126א( לפקודה ) 26.5%בשנת  .((2014קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז
הפסד ההון כנגד רווח הון ריאלי/שבח ריאלי או הכנסות מריבית או מדיבידנד כאמור )ביחס של  (1:1וכנגד
רווח הון אינפלציוני חייב במס/שבח אינפלציוני חייב במס )ביחס של .(1:3.5
לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים ,בהתאם לסעיפי 243- 164
לפקודה והוראות תקנת מס הכנסה מכוחם )ניכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך,
במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית( ,התשס״ג  ,2002 -חייב )כהגדרת מונח זה בתקנות
האמורות( המשלם למוכר תמורה במכירת ניירות הערך ,ינכה מס בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים )(25%
מרווח ההון הריאלי ,ובנייר ערך שאינו צמוד למדד 14בשיעור של חמישה עשר אחוזים ) (15%מרווח ההון
כאשר המוכר הינו יחיד ,ובשיעור מס חברות ) 26.5%בשנת  (2014מרווח ההון הראלי כאשר המוכר הינו חבר
בני אדם .זאת ,כפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי
המנכה במקור לבצע .כמו כן ,לא ינוכה מס במקור לקופות גמל ,קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים
מניכוי מס במקור לפי הדין .אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי ,יחולו
הוראות סעיף )91ד( לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על-ידי המוכר בגין מכירה
כאמור.
14
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ככל שניירות הערך המוצעים על-פי תשקיף המדף יימחקו ממסחר בבורסה ,שיעור הניכוי במקור שינוכה בעת
מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה שלושים אחוזים ) (30%מהתמורה ,כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה
המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר של ניכוי מס במקור )לרבות פטור מניכוי מס במקור(.
ככלל ,תושב חוץ )יחיד או חברה( ,כמשמעותו בפקודה ,פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים
בבורסה מכוח סעיף )97ב (2לפקודה ,אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל )פרט לחריגים שנקבעו
ואשר אינם רלוונטים לעניין ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה( .בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה,
פטור ממס כאמור ,לא יחול לגבי חבר-בני-אדם תושב חוץ ,אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו  ,או
הנהנים  ,או הזכאים ל 25% -או יותר מההכנסות או מהרווחים של ו  ,במישרין או בעקיפין  .במקרה
שפטור ממס כאמור אינו חל ,יחולו שיעורי המס  ,שצוינו לעיל ביחס ליחיד ולחבר בני אדם תושבי
ישראל  ,אך בכפוף להוראות אמנת המס )אם קיימת( בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ ועל פי
אישור ניכוי מס במקור מרשות המסים  .כמו-כן ,לא ינוכה מס במקור על-ידי תאגיד בנקאי או חבר
בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים מסוימים.
 .2.21.2שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מאגרות חוב
בהתאם לסעיף 125ג)ב( לפקודה ,יחיד יהא חייב במס בשיעור שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים ) (25%על
ריבית או דמי ניכיון ,שמקורם באיגרות חוב הצמודות במלואן למלוא שיעור עליית המדד או שער החליפין של
מטבע חוץ ,ויראו את הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת.
בהתאם להוראות סעיף  (13)9לפקודה ,הפרשי הצמדה )לרבות הפרשי שער( שנצמחו בגין קרן אגרות החוב,
שקיבל יחיד ,יהיו פטורים ממס בידיו ,בהתקיים התנאים הבאים (1) :הפרשי ההצמדה אינם הפרשי הצמדה
חלקיים ,כהגדרתם בתקנות; ) (2היחיד לא תבע ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה בשל ניירות הערך;
) (3הפרשי ההצמדה אינה הכנסה מעסק לפי סעיף  (1)2לפקודה ואינם רשומים בפנקסי חשבונותיו או חייבים
ברישום כאמור .הפרשי הצמדה שנצמחו על הריבית ,מהווים ,לצורכי מס ,ריבית.
בהתאם לסעיף 125ג)ג( לפקודה ,יחיד יהא חייב בשיעור מס של חמישה עשר אחוזים ) (15%על ריבית )לרבות
הפרשי הצמדה חלקיים כהגדרתם בסעיף )3ה (6לפקודה( או דמי ניכיון ,שמקורם באגרת חוב או נייר ערך
מסחרי שאינם צמודים במלואם למלוא שיעור עליית המדד או שער החליפין של מטבע חוץ.
שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתקיים ,בין היתר ,אחד מהתנאים הבאים (1) :הריבית היא הכנסה מ״עסק״
או ״משלח יד״ לפי סעיף  (1)2לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום
כאמור; ) (2היחיד תבע בניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב; ) (3היחיד הוא "בעל מניות
מהותי" 15בחברה המשלמת את הריבית; ) (4היחיד עובד בחבר בני האדם ששילם את הריבית ,או שהוא נותן
לו שירותים או מוכר לו מוצרים ,או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עימו ,אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של
פקיד השומה ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין חבר
בני האדם; ) (5מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר בתקנות באישור ועדת הכספים של הכנסת )נכון למועד
תשקיף זה טרם נקבעו תנאים כאמור( .במקרים אלו יחול מס שולי בהתאם לסעיף  121לפקודה.
שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הניכיון של חבר בני אדם תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם
שהוראות סעיף  (2)9לפקודה חלות בקביעת הכנסתו ,למעט לעניין סעיף )3ח( לפקודה לגבי ריבית שנצברה,
הינו שיעור מס החברות ,אשר עומד על ) (26.5%בשנת המס .2014
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כהגדרתו בסעיף  88לפקודה.
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תושב חוץ 16פטור ממס על הכנסה מריבית ,מדמי ניכיון או מהפרשי הצמדה בשל אגרת חוב הנסחרת בבורסה
בישראל ,שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל ובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל.
לעניין זה  " ,תושב חוץ " – מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית  ,דמי הניכיון או הפרשי
ההצמדה  ,לפי העניין  ,למעט אחד מאלה  ( 1 ) :ב על מניות מהותי כהגדרתו בסעיף  88לפקודה  ,בחבר
בני האדם המנפיק ; )  ( 2ק רוב כהגדרתו בפסקה )  ( 3להגדרה " קרוב " שבסעיף  88לפקודה  ,של חבר
בני האדם המנפיק ; )  ( 3מ י שעובד בחבר בני האדם המנפיק  ,נותן לו שירותים  ,מוכר לו מוצרים  ,או
שיש לו יחסים מיוחדי ם אחרים עמו  ,אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור
הריבית או דמי הניכיון  ,לפי העניין  ,נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין
תושב החוץ לבין חבר בני האדם המנפיק  .ככל שלא יחול הפטור כאמור לעיל ,שיעור המס שיחול על
הכנסות ריבית בידי תושבי חוץ )יחיד וחבר בני-אדם( שמקורן בניירות הערך יחויב בהתאם להוראות
הפקודה ,כמפורט לעיל לגבי הכנסות כאמור בידי תושב ישראל ,בכפוף להוראותיהן של אמנות למניעת כפל
מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ.
קרן נאמנות פטורה ,וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  (2)9לפקודה ,פטורים ממס בגין הכנסת
ריבית או דמי ניכיון כאמור ,כפוף להוראות סעיף )3ח( לפקודה בדבר ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת
החזקתו של אחר .על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת מריבית או דמי ניכיון יחול שיעור המס החל על
הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ״עסק״ או מ״משלח יד״ ,אלא אם נקבע אחרת.
בפדיון איגרת חוב ,יראו את הפרשי ההצמדה בגין הקרן כחלק מהתמורה ויחולו הוראות הפקודה הנוגעות
לחישוב רווח ההון ,כמפורט לעיל.
בהתאם לתקנות הניכוי ,שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית )כהגדרתה בתקנות הנ״ל( 17המשולמת על
אגרות חוב הצמודות במלואן למלוא שיעור עליית מדד המחירים לצרכן או למטבע חוץ ,הינו עשרים וחמישה
אחוזים ) (25%לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית ,וחמישה עשר אחוזים )(15%
לגבי ריבית על אגרת חוב שאינה צמודה במלואה למלוא שיעור עליית המדד או שער החליפין של מטבע חוץ
לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית .שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית
כאמור לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית ,או עובד או נותן לה שירותים או
מוכר לה מוצרים יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המרבי לפי סעיף  121לפקודה  -ולגבי חבר בני אדם
בהתאם לשיעור מס החברות ,אשר עומד על עשרים וששה וחצי אחוזים ) ,(26.5%נכון לשנת .2014
קופות גמל ,קרנות נאמנות וגופים נוספים המנויים בתוספת לתקנות ניכוי מריבית ,פטורים מניכוי מס
במקור.
שיעור המס שינוכה במקור לגבי תושב חוץ ,ככל שאינו פטור ממס כאמור לעיל ,כפוף להוראות האמנות
למניעת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל.
לפי עמדת רשות המסים בישראל ,כפי שידועה לחברה במועד התשקיף כאשר קרן אגרות חוב צמודה לשער
חליפין של מטבע חוץ או ערכה נקוב במטבע חוץ ובמועד הפדיון שער החליפין של מטבע החוץ נמוך משער
החליפין שהיה במועד הרכישה ,אך בהתאם לתנאי אגרות החוב חלה הגנה מפני ירידת שער החליפין ,כך
ששער התשלום לצורך הפדיון גבוה משער החליפין באותו מועד ,יראו את ההפרשים בשל שינוי שער החליפין
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תושב חוץ  -מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית ,דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה ,לפי העניין ,למעט אחד מאלה (1) :בעל
מניות מהותי בחבר בני האדם המנפיק; ) (2קרוב ,כהגדרת מונח זה בפסקה  3להגדרת קרוב בסעיף  88לפקודה ,של חבר בני
האדם המנפיק; ) (3מי שעובד בחבר בני האדם המנפיק ,נותן לו שירותים ,מוכר לו מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים עימו אלא
אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית או דמי הניכיון נקבעו בתום לב ומבלי שהושפעו מקיומם של היחסים
כאמור ; ) (4חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל ,בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה.
ריבית  -ריבית ,הפרשי הצמדה שאינם פטורים על-פי כל דין ,לרבות הפרשי הצמדה חלקיים ,כהגדרתם בסעיף  (13)9לפקודה
ודמי ניכיון.
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בגין הקרן כהכנסה החייבת בניכוי מס במקור .יתכן שעמדה זו תיושם על-ידי רשות המסים גם כאשר
במסגרת תנאי אגרות החוב חלה הגנה מפני ירידת של מדד המחירים לצרכן ,ככל שאלו הנן צמודות למדד זה.
חברי הבורסה ינכו במקור מתשלומי הריבית שישולמו על-ידה למחזיקי אגרות החוב את תשלומי המס אותם
הם חייבים לנכות במקור ,למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור כאמור בהתאם לדין .במועדי פירעון
קרן איגרות החוב ינכו חברי הבורסה מס במקור בגין דמי הניכיון.
בתקנה  4לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה ,מלווה מדינה או יחידה
בקרן נאמנות( ,התשס״ג ,2002-נקבע כי בפדיון של אגרת חוב הנסחרת בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון,
יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי הניכיון ,אם התקיימו כל אלה (1) :רווח ההון במכירת איגרת
החוב אינו פטור ממס; ) (2במועד הפדיון נוצר הפסד הון; ו  (3) -הפדיון אינו בידי בעל שליטה או בידי מי
שהחזיק באיגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה ,והכול עד גובה הפסד ההון .דמי הניכיון שרואים אותם
כתמורה לפי הוראות אלה ,לא יחשבו כהכנסה לפי סעיף  (4)2לפקודה.
 .2.21.3אופן חישוב הניכיון לצרכי ניכוי מס במקור בגין אגרות חוב
בהתאם להוראות סעיף  (4)2לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( ,התשכ"א ,1961-רואים בדמי הניכיון בגין
אגרות החוב ריבית החייבת במס ,ולגביה יחולו כללי ניכוי מס במקור במועד הפדיון .ככלל שיעור הניכיון
ייקבע כהפרש בין הערך ההתחייבותי של אגרות החוב לבין התמורה שתתקבל ככל שהפרש זה הינו חיובי.
ככל ויונפקו ביחידות אג"ח בלבד ,שיעור הניכיון יפורט בדו"ח ההצעה או בדו"ח על תוצאות ההנפקה ,לפי
העניין.
אם החברה תנפיק ניירות ערך המוצעים על-פי תשקיף מדף זה ביחידות הכוללות אגרות חוב )מסדרה אחת או
ממספר סדרות( וכתבי אופציה תשייך החברה את תמורת ההנפקה ,במאזן החברה ,לכלל ניירות הערך
שיוצעו ,ככל שיוצעו ,על פי שווים היחסי ,אשר ייקבע על פי שוויו )בהתאם למחיר הנעילה בבורסה( של כל
אחד מניירות הערך שיוצעו בתום יום המסחר הראשון באותם ניירות ערך .זאת ,על פי עמדת רשות המיסים
כפי שהיא ידועה לחברה נכון למועד תשקיף זה .בהיעדר הוראה אחרת מרשויות המס ,הניכיון שייווצר בגין
כל אחת מסדרות אגרות החוב שיוצעו על פי תשקיף זה ,במידה ויווצר ,ייקבע על פי ההפרש שבין הערך
ההתחייבותי של אגרות החוב לבין התמורה שיוחסה לאגרות החוב ,כאמור לעיל ,ובלבד שההפרש הוא חיובי.
החברה תגיש דוח מיידי לא יאוחר מיום המסחר השני לאחר הרישום למסחר של ניירות הערך ,על שיעור
הניכיון שנוצר בגין סדרת אגרות החוב הרלבנטית .במקרה שעל פי דרישת רשות מוסמכת תידרש החברה
לייחס ערך אחר לניירות הערך שייכללו ביחידות שיוצעו על פי תשקיף זה ,תגיש החברה דוח מיידי על דרישה
כאמור.
במועדי פרעון קרן אגרות החוב ,ינכו חברי הבורסה מס במקור בגין דמי הניכיון ,אם יהיו ,כמפורט לעיל.
במקרה בו תנפיק החברה אגרות חוב נוספות במסגרת הגדלת סדרה ,בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון
שיקבע/שנקבע על ניירות הערך המונפקים על פי תשקיף זה ,או ללא ניכיון ,תפנה החברה לפני הגדלת הסדרה
לרשות המיסים על מנת לקבל את אישורה להסדר ,לפיו ייקבע לאגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שיעור
ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה סדרה ,ככל שיהיו .בכפוף להוראות
ההסדר שייקבע על ידי רשות המיסים ,החברה תחשב לפני הגדלת הסדרה )ולאחר שייקבע שיעור הניכיון בגין
הגדלת הסדרה( את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ותפרסם בדיווח מיידי
לפני הגדלת הסדרה )ולאחר שייקבע שיעור הניכיון בגין הגדלת הסדרה( את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד
לכל הסדרה וחברי הבורסה ינכו מס במועדי הפדיון של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית לפי שיעור הניכיון
המשוקלל כאמור ,והכל בהתאם להוראות הדין ולהוראות ההסדר שיקבע על ידי רשות המיסים .במקרה
כאמור יחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון .אם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המסים,
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ינוכה מס במקור מדמי הניכיון לגבי כל סדרת אגרות חוב הרלוונטיות בהתאם לשיעור הניכיון הגבוה יותר
שנוצר בגין סדרה זו .במקרה זה תגיש החברה דיווח מיידי לאחר הרחבת הסדרה בו תודיע את שיעור הניכיון
שנקבע לגבי כל הסדרה כאמור ויחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון .בעת פדיון הסדרה
הרלוונטית ,ינוכה מס במקור בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור.
יובהר ,כי בכל מקרה של הרחבת סדרות אגרות החוב ,מכל סיבה שהיא ,היה ושיעור הניכיון שייקבע במסגרת
הנפקת אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ,יהיה גבוה משיעור הניכיון של הסדרה ערב הגדלת הסדרה ,ייתכנו
מקרים בהם חברי הבורסה ינכו מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק
בתעודות ההתחייבות מהסדרה טרם הגדלת הסדרה ,וזאת בין אם התקבל אישור מרשות המיסים לקביעת
שיעור ניכיון אחיד לסדרה ובין אם לאו .נישום שהחזיק את אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית לפני הגדלת
הסדרה ועד לפירעון אגרות החוב המוחזקות על ידיו ,יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר
של המס שנוכה מדמי הניכיון ,ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על-פי דין .ראו גם סעיף  2.19.4לעיל.
 .2.21.4שיעור הניכיון לצרכי ניכוי מס במקור שיקבע בשל מימוש כתבי אופציה לאגרות חוב
ככל ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות חוב מסדרה מסוימת שתנבענה ממימוש כתבי האופציה יהיה שונה
משיעור הניכיון שנקבע לסדרת אגרות חוב זו ,תפנה החברה לרשות המיסים לפני הנפקת כתבי האופציה על
מנת לקבל את אישורה כי לענין ניכוי המס במקור מהניכיון בגין סדרת אגרות החוב הרלבנטית ,יקבע לאגרות
החוב מהסדרה שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים )לרבות היעדר ניכיון,
ככל שרלבנטי( ,של אגרות חוב שהונפקו )"שיעור הניכיון המשוקלל"( .במקרה של קבלת אישור כאמור,
החברה תחשב את שיעור הניכיון המשוקלל עבור כל אגרות החוב מהסדרה ,ומייד לאחר מועד פקיעת כתבי
האופציה הרלבנטיים תגיש החברה דוח מיידי בו תודיע את שיעור הניכיון המשוקלל לכל סדרה וחברי
הבורסה ינכו מס במועדי הפדיון של אגרות החוב מהסדרה לפי שיעור הניכיון המשוקלל ובהתאם להוראות
הדין .במקרה כאמור יחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון .במקרה בו לא יתקבל אישור
כאמור מרשות המיסים ,ינכו חברי הבורסה מס במקור מדמי הניכיון לגבי כל סדרת אגרות החוב ,בהתאם
לשיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין סדרה זו .במקרה זה תגיש החברה דיווח מיידי לאחר מועד פקיעת
כתבי האופציה ,בו תודיע את שיעור הניכיון שנקבע לגבי כל הסדרה .חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פדיון
הסדרה ,בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור.
התיאור לעיל משקף את תמצית הוראות הדין המתוארות בו כפי שהינן למועד תשקיף המדף ,ואלה עשויות
להשתנות עד למועד הצעתם בפועל של ניירות הערך האמורים על פי דוחות הצעת מדף .יש להדגיש ,כי
האמור לעיל אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק .התיאור הכללי לעיל אינו מהווה
תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים ,בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע .מומלץ לכל
המבקש לרכוש ניירות ערך על-פי תשקיף המדף ודוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוחו ,לפנות לייעוץ מקצועי
על-מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

13500/1503/5299787v1

ב77-

פרק  - 3הון המניות של החברה
 .3.1הון המניות של החברה לתאריך  20במאי 2014
סוג המניות
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ כ"א

הון רשום

הון מונפק ונפרע

הון מונפק ונפרע
בדילול מלא

 100,000מניות

 1,000מניות

 1,000מניות

 .3.2שינויים בהון
 .3.2.1שינויים בהון הרשום
ההון הרשום של החברה נכון ליום  20במאי  2014הינו  100,000ש"ח המחולק ל 100,000-מניות רגילות בנות 1
ש"ח ע.נ .כל אחת .לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה ממועד הקמתה של החברה בחודש נובמבר 2005
ועד למועד תשקיף זה.
 .3.2.2שינויים בהון המונפק
ההון המונפק והנפרע של החברה ליום  20במאי  2014הינו  1,000ש"ח המחולק ל 1,000-מניות רגילות בנות 1
ש"ח ע.נ .כל אחת ,אשר הוקצו לכלל חברה לביטוח עם הקמת החברה .הון המניות המונפק של החברה נפרע
במלואו .למעט ההקצאה האמורה ועד למועד תשקיף זה לא חל כל שינוי בהון המניות של החברה.
 .3.2.3החזקות בעלי עניין
להלן פרטים ,למיטב ידיעת החברה ,בדבר החזקות בעלי העניין בחברה ,נכון ליום  20במאי :2014
מחזיק

 %בהון
כמות ניירות
סוג ניירות הערך ובהצבעה
הערך

כלל חברה לביטוח*
אפסילון ניהול קרנות נאמנות ) (1991בע"מ**
אפסילון ניהול קרנות נאמנות ) (1991בע"מ**
*

1,000
372,713
119,379

מניה רגילה
כללביט אג"ח ג'
כללביט אג"ח ו'

100
0
0

 %בהון
ובהצבעה
בדילול מלא
100
0
0

לפרטים בדבר בעלי העניין בכלל חברה לביטוח ראו סעיף  3.4להלן.

** אפסילון ניהול קרנות נאמנות ) (1991בע"מ )להלן" :אפסילון קרנות נאמנות"( הינה חברה בבעלות מלאה
של אפסילון בית השקעות בע"מ ,חברה בת של כור תעשיות בע"מ )להלן" :כור תעשיות"( ,חברה בת בבעלות
מלאה של השקעות דיסקונט בע"מ ,חברה בת של אי די בי חברה לפתוח בע"מ )להלן" :אי די בי פתוח"( .אי
די בי פתוח מחזיקה במישרין ובאמצעות נאמן בכ 55%-מזכויות ההצבעה בכלל החזקות .לאור החזקותיהן
של קרנות נאמנות המנוהלות על ידי אפסילון קרנות נאמנות בניירות ערך של החברה ,נחשבת אפסילון קרנות
נאמנות ,למען הזהירות ,כבעלת ענין בחברה.
 .3.3השקעות בעלי המניות בהון החברה בשלוש השנים האחרונות
כאמור בסעיף  3.2.2לעיל ,למעט הקצאת כל הונה המונפק והנפרע של החברה לכלל חברה לבטוח במועד הקמתה של
החברה ,בחודש נובמבר  ,2005לא חל כל שינוי בהון המניות של החברה ולא בוצעו כל עסקאות במניותיה.
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 .3.4בעלי השליטה בחברה
 .3.4.1החברה הינה בבעלותה המלאה ) (100%של כלל חברה לביטוח .כלל חברה לביטוח הינה בבעלות ובשליטתה
) (99.98%של כלל החזקות ,שהינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה.
אי די בי פתוח ,חברה ציבורית אשר ניירות ערך שלה רשומים למסחר בבורסה ואשר מידע לגביה מתפרסם
לציבור מחזיקה בכ 55%-מזכויות ההצבעה בכלל החזקות )כ 53%-בדילול מלא(.
אחזקת אי די בי פתוח במניות כלל החזקות הינה במישרין ) (4%ובאמצעות נאמן ) ,(51%מר משה טרי )להלן:
"הנאמן"( אשר מונה כנאמן ל 51%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה של כלל החזקות ,המוחזקות
על-ידי אי די בי פתוח )להלן" :אמצעי השליטה"( .מינוי הנאמן בוצע ביום  21באוגוסט  2013בהתאם לדרישת
המפקח על הביטוח .מינוי הנאמן נעשה לצורך הפעלת הסמכויות הנתונות מכוח אמצעי השליטה בהתאם
להוראות כתב נאמנות ובמטרה לנתק את כלל החזקות והגופים המוסדיים בקבוצת כלל מכל השפעה
אפשרית של מאבקי השליטה בקבוצת אי די בי .לעניין עסקה שנחתמה למכירת החזקותיה של אי די בי פתוח
בכלל החזקות ,ראו באור  1לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2013וליום  31במרס ,2014
המובאים בפרק  9לתשקיף.
למיטב ידיעת החברה ,נכון ליום  31בדצמבר  ,2013אי די בי פתוח הייתה בבעלות מלאה של אי די בי חברה
לאחזקות בע"מ )להלן" :אי די בי אחזקות"( ,חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה ,כאשר השליטה
באי די בי אחזקות ובאמצעותה באי די בי פתוח הייתה בידי ה"ה נוחי דנקנר ושלי ברגמן ,אברהם לבנת
ויצחק ורות מנור .ביום  7במאי  ,2014החל הליך השלמת הסדר הנושים באי די בי אחזקות וכתוצאה מכך
ניטלה השליטה באי די בי אחזקות מבעלי השליטה הקודמים האמורים ואידיבי אחזקות חדלה להיות בעלת
עניין באידיבי פתוח .למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד פרסום התשקיף אידיבי פתוח נשלטת )בעקיפין( על-
ידי אדוארדו אלשטיין ומרדכי בן משה ,לפרטים נוספים ראו באור )1א())(2א( לדוחות הכספיים של החברה
ליום  31בדצמבר  2013וליום  31במרס  ,2014המובאים בפרק  9לתשקיף.
 .3.4.2לפרטים בעניין החזקה של בנק הפועלים בע"מ במניות של כלל החזקות ראו ביאור  1לדוחות הכספיים של
החברה ליום  31בדצמבר  ,2013המובאים בפרק  9לתשקיף.
 .3.4.3לפרטים נוספים בדבר שינויים צפויים בשליטה בכלל החזקות ,ראו ביאור  1לדוחות הכספיים של החברה
ליום  31בדצמבר  2013וליום  31במרס  ,2014המובאים בפרק  9לתשקיף.
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פרק  – 4הזכויות הנלוות למניות החברה
התיאור שלהלן הינו תיאור תמציתי של הוראות מסוימות מתוך תקנון החברה ,נכון למועד תשקיף זה .תיאור מפורט נמצא
בתקנון ההתאגדות של החברה הניתן לעיון באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ,אשר כתובתו היא:
 .www.magna.isa.gov.ilהנוסח המובא להלן הינו תמציתי ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון ההתאגדות
של החברה ,כאמור.

.4.1

חברה פרטית מוגבלת
 .4.1.1החברה היא חברה פרטית שאחריות כל אחד מבעלי מניותיה מוגבלת לסכום הערך הנקוב של המניות אותן
נטל או רכש מן החברה.

.4.1.2

החברה לא תציע לציבור את מניותיה.

 .4.1.3מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה על חמישים מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה,
ואף לאחר שהופסקה עבודתם ,הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה .לעניין סעיף זה ,שניים או יותר שיש
להם יחד מניה או מניות בחברה ,יראו אותם כבעל מניה אחד.

.4.2

הון החברה
 .4.2.1הון המניות הרשום של החברה הוא  100,000ש"ח ,מחולק ל 100,000-מניות רגילות ,בנות  1ש"ח ערך נקוב כל
אחת.
 .4.2.2המניות הרגילות תקנינה לבעליהן זכויות כדלקמן:

.4.2.2.1

זכות שווה להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה ,בין אסיפות רגילות ובין אסיפות
מיוחדות ,וכל אחת מהמניות בחברה תזכה את בעליה ,הנוכח באסיפה ומשתתף בהצבעה,
בעצמו ,באמצעות שליח או באמצעות כתב ,לקול אחד;

.4.2.2.2

זכות שווה להשתתף בחלוקת דיבידנדים ,בין במזומן ובין במניות הטבה ,בחלוקת נכסים או
בכל חלוקה אחרת ,לפי יחס ערכן הנקוב של המניות המוחזקות על ידם;

.4.2.2.3

זכות שווה להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה לפי יחס ערכן הנקוב של המניות
המוחזקות על ידם.

.4.3

מניות
 .4.3.1החברה רשאית להנפיק מניות וניירות ערך אחרים בזכות קדימה ,בזכות נדחית ,בזכות פדיון או בכל זכות
מיוחדת אחרת ,או בהגבלות לעניין חלוקת דיבידנדים ,זכות הצבעה ,החזרת הון מניות או לעניינים אחרים,
הכל כפי שיקבע הדירקטוריון במועד ההנפקה.
 .4.3.2בכפיפות להוראות תקנון החברה יהיו המניות וניירות הערך של החברה בפיקוחם של הדירקטורים והם יהיו
רשאים להקצותם ,להעניק זכות ברירה לרכישתם ולהקנותם בדרך אחרת ,בכל עת ולכל אדם לרבות תאגיד
)להלן שניהם ביחד" :אדם"( על -פי הסייגים והתנאים אשר ימצאו לראוי באותה עת ,בין בערכן הנקוב ובין
למעלה מערכן הנקוב ,ובין )בכפיפה להוראות החוק( בניכיון מערכן הנקוב ,כל זאת עד גבול הון המניות
הרשום של החברה.
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 .4.3.3החברה תהיה רשאית לראות את הבעלים הרשום של כל מניה כבעליה המוחלט ,ולא תהיה חייבת להכיר
באדם כלשהו כמחזיק במניה בנאמנות ,וכן לא תהא חייבת להכיר בזכות המבוססת על דיני היושר )(Equity
או בזכות מותנית או בזכות לעתיד או בזכות חלקית במניה או בזכות או אינטרס אחר כלשהו בקשר למניה,
פרט לזכויות המוקנות לבעליה הרשום של המניה.
 .4.4מניות פדיון
החברה רשאית ,בכפוף להוראות החוק ,להנפיק מניות וניירות ערך הניתנים לפדיון ולפדותם ,הכל בתנאים כפי שייקבע
הדירקטוריון במועד הנפקתם.
 .4.5תעודות מניה
 .4.5.1בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה זכאי לקבל מהחברה תעודה המעידה על בעלותו במניה.
על אף האמור לעיל ,יהיה דירקטוריון החברה רשאי להוציא תעודות אחדות ,כל אחת לגבי כמות מסוימת של
מניות.
 .4.5.2במקרה של מניה בבעלות משותפת של שניים או יותר ,לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת
לכל המחזיקים המשותפים יחדיו ומסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים המשותפים תחשב כמסירה לכולם.
 .4.5.3תעודת מניה שהושחתה ,הושמדה ,או אבדה ,ניתן לחדשה ,והחברה תוציא תעודה חדשה במקום זו
שהושחתה ,הושמדה ,או אבדה כאמור ,בתנאי שיתמלאו התנאים לעניין ראיות ושיפוי נזק ,כפי שייקבעו על-
ידי דירקטוריון החברה לפי שיקול דעתו.
 .4.6שותפות במניות
 .4.6.1מקום ששני אנשים או יותר רשומים במרשם בעלי המניות כבעלים של מניה בשותפות ,רשאי כל אחד מהם
לתת קבלות מחייבות עבור כל דיבידנד או כספים אחרים בקשר לאותה מניה.
 .4.6.2בעלים במשותף במניה זכאי להעביר את זכותו בשותפות בכפוף להוראות תקנון החברה.
 .4.7שטרי מניות
 .4.7.1החברה רשאית להוציא שטר מניה במקום מניה על שם ,ולפיכך רשאי הדירקטוריון ,לפי שיקול דעתו הבלעדי
ועל יסוד בקשה בכתב של בעל מניות רשום ,להוציא על מניות משולמות במלואן שטר מניות חתום בחותם
החברה ,המעיד שהמוכ״ז זכאי למניות המפורשות בשטר ,ויכול שיקבעו ,על-ידי תלושים או בדרך אחרת,
הסדר לתשלום הדיבידנדים או כספים אחרים על המניות הנקובות בשטר; לבקשה יצורפו ראיות כפי שקבעו
הדירקטורים להוכחת זהותו של החותם עליה ,תעודות המניות אם ישנן ,מס הבולים הדרוש לשטר המניות
וסכום האגרה כפי שקבע הדירקטוריון.
 .4.7.2שטר מניות מקנה לאוחזו זכות למניות המפורשות בו והעברתן של המניות היא במסירת השטר ,ותקנות
החברה בדבר העברתן של מניות לא יחולו על מניות הכלולות בשטר מניות.
 .4.7.3אוחז כדין בשטר מניות ,המחזיר אותו לחברה לשם ביטולו והפיכתו למניה רשומה על שם ,זכאי ,בתשלום
האגרה שקבע הדירקטוריון ,ששמו ירשם במרשם בעלי המניות ,תוך ציון מספר המניות הרשומות על שמו.
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 .4.7.4בעל שטר מניות לא יוכל מכוח זה לדרוש ,או להצטרף לדרישה ,לכינוסה של אסיפה של החברה או להיות
נוכח ולהצביע בה ,או להשתמש בכל זכות אחרת הקיימת לבעל מניות באסיפות החברה ,ולא יהיה זכאי לקבל
הודעות מהחברה; אולם ,מכל בחינה אחרת יהיו לו כל הזכויות כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות
כבעל המניות הכלולות בשטר.
 .4.7.5בעל שטר מניות רשאי להפקיד את השטר במשרד החברה ,וכל עוד הוא מופקד שם תהיה למפקיד הזכות
לדרוש ,או להצטרף לדרישה ,לכינוסה של אסיפה של החברה ,להיות נוכח בה ולהצביע ולהשתמש בשאר
זכויות של בעל מניות בכל אסיפה המתכנסת כעבור חמישה ימים לאחר ההפקדה ,כאילו היה שמו רשום
במרשם בעלי המניות כבעל המניות הכלולות בשטר המניות; לא יוכר כמפקיד השטר אלא אדם אחד; החברה
חייבת להחזיר את השטר למפקיד אם ביקש זאת בכתב ,לא יאוחר מחלוף חמישה ימים ממועד דרישתו.
 .4.7.6הדירקטוריון רשאי לקבוע כללים בדבר התנאים שעל-פיהם יוצא שטר מניות חדש ,אם השטר או המקורי
הושחת ,הושמד ,או אבד.
 .4.8העברת מניות
 .4.8.1מניות החברה ניתנות להעברה בכפוף לאמור בסעיף זה.
 .4.8.2כל העברת מניות בחברה טעונה אישור הדירקטוריון שיהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לאשר או לסרב
לאשר העברה כאמור.
 .4.8.3העברת המניות תעשה בכתב והיא לא תירשם אלא אם נתקיים אחד מאלה:

.4.8.3.1

נמסר לחברה שטר העברה של המניה בחתימתם של המעביר ושל הנעבר ובחתימת עד/ים
המאמת/ים את חתימותיהם;

.4.8.3.2

נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם;

.4.8.3.3

הוכח לחברה ,כי נתקיימו תנאים שבדין להסבת הזכות במניה.

 .4.8.4בכפוף להוראות תקנון החברה ,מי שזכאי לקבל מניות בחברה לפי דין ,לרבות מבצע צוואה ,מנהל עיזבון,
מפרק ונאמן בפשיטת רגל ,יהא זכאי להירשם כבעל המניות הללו לאחר שיביא בפני הדירקטוריון צו ירושה,
או צו קיום צוואה ,או צו מינוי מנהל עיזבון ,או כל הוכחות אחרות ,המספיקות לדעת הדירקטוריון ,אשר
יעידו כי לו הזכות להופיע כבעל מניות לפי תקנון החברה או שיעידו על זכות הקניין שלו במניות הללו.
 .4.8.5מבלי לפגוע בכל הגבלה אחרת על העברת מניות הכלולות בתקנון החברה ,רשאי הדירקטוריון לסרב לרשום
כל העברת מניות שטרם נפרעו במלואן ,וכן רשאי הוא לסרב לרשום כל העברה של מניות שעליהן יש לחברה
זכות עיכבון .הדירקטוריון רשאי ,כמו -כן ,לסגור את ספרי ההעברה ופנקס החברים במשך אותם פרקי זמן
שייראו בעיניהם ובלבד שלא יעלו בסך הכל על  30יום בשנה.
 .4.8.6יראו העברת זכות של אחד מבין בעלים משותפים במניות החברה לאחר ,שאינו נמנה על אחד מהבעלים
במשותף ,כהצעה להעביר מניות בכמות השווה לחלקו של אותו שותף בבעלות המשותפת.
 .4.8.7מקבל העברה יחשב כבעל המניות ביחס למניות המועברות מרגע רישום שמו במרשם בעלי המניות.
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 .4.9שינויים בהון
 .4.9.1האסיפה הכללית רשאית להגדיל את הון המניות הרשום של החברה בסכום שיחולק למניות בשיעורים
ובסוגים כפי שיקבע בהחלטה.
 .4.9.2האסיפה הכללית רשאית לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה ,ובלבד שאין התחייבות של החברה ,לרבות
התחייבות מותנית ,להקצות את המניות.
 .4.9.3האסיפה הכללית רשאית להפחית את הון המניות שלה כל קרן לפדיון מניותיה וכן כל חשבון של פרמיות
שנתקבלו על מניות בכל דרך ובכפוף להוראות כל דין.
 .4.9.4האסיפה הכללית רשאית ,בכפוף להוראות כל דין:

.4.9.4.1

לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה ,או כל חלק ממנו ,למניות בנות ערך נקוב גדול מסכום
ערכן הנקוב של המניות הקיימות.

.4.9.4.2

לחלק על ידי חלוקה מחדש של מניותיה הקיימות ,כולן או מקצתן ,את הון מניותיה ,כולו או
מקצתו ,למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מן הערך הנקוב של המניות הקיימות.

 .4.10זכאות להשתתף בהקצאות עתידיות
כלל הונה המונפק של החברה סוג אחד של מניות ,יוצעו לכל בעל מניה מניות בשיעור חלקו בהון המניות המונפק;
הדירקטוריון רשאי להציע לאדם אחר את המניות שבעל המניה סירב לרוכשן או לא נענה להצעה לרוכשן עד המועד
האחרון שנקבע לכך בהצעה.
 .4.11שינוי זכויות של סוגי מניות
 .4.11.1כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות ובכפוף להוראות כל דין ,ניתן לשנות זכויות סוג מניות כלשהו,
לאחר קבלת החלטה של האסיפה הכללית של החברה ,ובאישור החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית של בעלי
המניות מאותו סוג או הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מאותו סוג .הוראות תקנון החברה בדבר אסיפות
כלליות יחולו ,בשינויים המחויבים ,על אסיפה כללית של בעלי הסוג.
 .4.11.2מלבד אם נקבע אחרת בתנאי הנפקת מניות מסוג מסוים ,הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג זה לא
תחשבנה כאילו שונו או נפגעו על -ידי יצירתן או הקצאתן של מניות נוספות בדרגה שווה עמן ,המקנות
לבעליהן זכויות זהות.
 .4.12שינוי תקנון
שינוי הוראות תקנון החברה יעשה בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה.
 .4.13כינוס אסיפות כלליות
 .4.13.1החברה אינה חייבת לקיים אסיפות כלליות שנתיות ,אלא ככל שהדבר נחוץ למינוי רואה חשבון מבקר ו/או
לפי דרישה של אחד או יותר מבעלי המניות או הדירקטורים בחברה .אסיפות כלליות אלה תקראנה "אסיפות
שנתיות" .יתר האסיפות של החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות".
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 .4.13.2סדר היום באסיפה הכללית יקבע בידי הדירקטוריון ויכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש כינוסה של אסיפה
מיוחדת ו/או נושא שביקש בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה
הכללית ,לכלול בסדר היום של אסיפה כללית ,ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
 .4.13.3הדירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן חייב הוא לכנס אסיפה כללית מיוחדת לדרישת
אחד מאלה:

.4.13.3.1

דירקטור אחד;

.4.13.3.2

בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות
ההצבעה בחברה;

.4.13.3.3

בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

 .4.13.4דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת ,יזמנה בתוך עשרים ואחד ) (21ימים מיום שהוגשה לו דרישת
הכינוס ,למועד שיקבע בהזמנה לפי סעיף  4.13.5להלן ובכפוף לכל דין.
 .4.13.5הזמנה לאסיפה כללית תימסר לכל מי שזכאי להשתתף בה ,לא יאוחר משבעה ) (7ימים לפני המועד לכינוסה,
ובלבד שלא תימסר למעלה מארבעים וחמישה ) (45ימים לפני מועד כינוסה .כלל סדר יומה של האסיפה
הכללית דיון בדו"חות כספיים שלגביהם ביצע רואה החשבון המבקר של החברה פעולות ביקורת ,תימסר
לרואה החשבון המבקר הודעה על כינוס האסיפה והוא יהיה רשאי להשתתף בה.
בהזמנה לאסיפה הכללית יצוינו המועד והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של
הנושאים לדיון .היתה על סדר יומה של האסיפה הצעה לשינוי התקנון יפורט נוסח השינוי המוצע.
 .4.13.6למרות האמור בסעיף  4.13.5לעיל ניתן לזמן אסיפה כללית בהודעה מוקדמת קצרה משבעה ) (7ימים ואף ללא
הודעה ,אם הסכימו פה אחד כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה לזימונה כאמור.
 .4.13.7השמטה או טעות מקרית במסירת הודעה על אסיפה לאחד מבעלי המניות הזכאים לקבל הודעה כזאת ,או אי
קבלת הודעה על ידי אחד מבעלי המניות האלה לא תפסול שום החלטה שתתקבל באסיפה כזו.
 .4.14מניין חוקי באסיפה הכללית
 .4.14.1אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית ,אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון .מניין חוקי הוא
נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם ) 25%עשרים וחמישה אחוזים( לפחות מזכויות ההצבעה )כולל
נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה( ,תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
 .4.14.2לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי ,תידחה האסיפה
לשבוע ) (7ימים ,לאותו יום ,לאותה שעה ולאותו מקום ,או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או
בהודעה על האסיפה .באסיפה נדחית כאמור לא יידון אלא נושא שהיה על סדר של האסיפה שנדחתה.
 .4.14.3האמור בסעיפים  4.14.1ו 4.14.2 -לעיל אינו חל במידה ולחברה בעל מניה אחד.
 .4.14.4אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה ,הדיון או קבלת ההחלטה בנושא שפורט
בסדר היום ,למועד אחר ולמקום שתקבע; באסיפה נדחית לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא
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נתקבלה לגביו החלטה .נדחתה אסיפה כללית כאמור למועד העולה על עשרים ואחד ימים ,יינתנו הודעות
לאסיפה הנדחית כאמור בסעיף  4.13.5לעיל .נדחתה אסיפה כללית בלי לשנות את סדר יומה ,למועד שאינו
עולה על עשרים ואחד ימים ,יינתנו הודעות והזמנות לגבי המועד החדש ,מוקדם ככל האפשר ,ולא יאוחר
משבעים ושתיים שעות קודם האסיפה הכללית וההודעות וההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיף  4.13.5לעיל,
בשינויים המחויבים.
 .4.14.5לא נכח באסיפה הנדחית מכוח סעיפים  4.14.2או  4.14.4לעיל מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד
שנקבע לה ,תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.
 .4.15הדיון באסיפות הכלליות
 .4.15.1החברה רשאית לקבל החלטה באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד
על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית.
 .4.15.2החברה רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ,כך שכל בעלי המניות
המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.
 .4.15.3בכל אסיפה כללית ייבחר יושב ראש לאותה אסיפה .בחירת יושב ראש האסיפה תיעשה בתחילת הדיון
באסיפה ,שייפתח על ידי יושב ראש הדירקטוריון ,או על ידי דירקטור שהדירקטוריון הסמיך לעניין זה.
 .4.16הצבעה באסיפה הכללית
 .4.16.1בעל מניה בחברה רשאי יהיה להצביע באסיפות הכלליות בעצמו ,או באמצעות שלוח ,או בכתב כמפורט בסעיף
זה.
 .4.16.2בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הם בעלי המניות במועד שייקבע על ידי
הדירקטוריון בהחלטה לזמן אסיפה כללית ,ואם לא נקבע מועד כזה על-ידי הדירקטוריון  -מי שהינו בעל
מניות במועד האסיפה.
 .4.16.3בכל הצבעה יהיו לכל בעל מניות מספר קולות בהתאם למספר המניות שבבעלותו.
 .4.16.4במקום ששני אנשים או יותר הינם בעלים משותפים במניה ,הרי בהצבעה על כל עניין יתקבל רק קולו של
האיש ששמו רשום ראשונה במרשם בעלי המניות כבעלים של אותה מניה ,בין בעצמו ובין על ידי שליח ,והוא
הזכאי למסור לחברה את כתבי הצבעתו.
 .4.16.5החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב רגיל אלא אם נקבע רוב אחר בחוק החברות או בתקנון החברה.
 .4.16.6בעלי המניות בחברה רשאים להצביע בכתב ,בכל עניין שעל סדר יומה של אסיפה כללית )לרבות אסיפת סוג(,
ובלבד שהדירקטוריון לא שלל ,בהחלטתו לזמן את האסיפה הכללית ,את האפשרות להצביע בכתב באותו
עניין.
 .4.16.7הצבעה בכתב הינה מכתב חתום על-ידי בעל המניות ,אשר יימסר לחברה כמפורט בסעיף  4.16.8להלן ואשר בו
יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי כל עניין מהעניינים שעל סדר היום של האסיפה הכללית.
 .4.16.8בעל מניה ימסור לחברה את הכתב שבו ציין את אופן הצבעתו כאמור ,לא יאוחר מן המועד שנקבע לצורך כך
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על ידי הדירקטוריון בהודעת כינוס האסיפה ובהיעדר קביעה על ידי הדירקטוריון כאמור ,עד למועד תחילת
האסיפה )לרבות האסיפה הנדחית(.
 .4.16.9תאגיד יצביע באמצעות נציגיו שימונו על-ידי מסמך שיחתם כדין על ידי התאגיד.
 .4.16.10מינויו של שליח יהיה בכתב המופנה לחברה בחתימת הממנה .נוסח כתב המינוי יהיה בנוסח הקבוע בתקנון
החברה או בנוסח דומה אחר.
 .4.16.11הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הפך פסול דין ,התפרק ,פשט
את הרגל ,או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן ,אלא אם כן נתקבלה הודעה
בכתב במשרד הרשום של החברה לפני האסיפה כי בעל המניה מת ,הפך פסול דין ,התפרק ,פשט את הרגל ,או
ביטל את כתב המנוי או העביר את המניה כאמור.
 .4.16.12כתב המינוי של שליח וייפוי כוח או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרד הרשום של החברה לפחות
ארבעים ושמונה ) (48שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך
להצביע לפיו.
 .4.16.13אם בעל מניה הינו פסול דין רשאי הוא להצביע על-ידי חבר נאמניו ,מקבל נכסיו ,אפוטרופסו הטבעי או
אפוטרופוס חוקי אחר והללו רשאים להצביע בעצמם או על ידי שליח או באמצעות כתב.
 .4.17דיבידנד ומניות הטבה
 .4.17.1החלטת החברה על חלוקת דיבידנד ו/או חלוקת מניות הטבה תתקבל בדירקטוריון החברה.
 .4.17.2בעלי המניות הזכאים לדיבידנד ולמניות הטבה הם בעלי המניות במועד ההחלטה על הדיבידנד או מניות
ההטבה ,או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד אחר בהחלטה על חלוקת הדיבידנד.
 .4.17.3בכפוף לזכויות בעלי מניות בעלות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד ,כל הדיבידנדים ישולמו לבעלי המניות
באופן יחסי לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של מניותיהם מבלי להתחשב בפרמיה
ששולמה על המניות .סכום שנפרע על חשבון מניה ,אשר טרם נדרש תשלומו וטרם הגיע זמן פירעונו ואשר
עליו משלמת החברה ריבית לבעל המניה ,לא יחשב לצורך תקנה זו כסכום שנפרע על -חשבון המניה.
 .4.17.4היו בהון החברה מניות שלהן ערכים נקובים שונים ,יחולקו דיבידנד או מניות הטבה באופן יחסי לערכה
הנקוב של כל מניה ,והכל בכפוף לזכויות בעלי מניות בעלות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד ,או למניות
הטבה.
 .4.17.5בכל מקרה שהחברה תנפיק מניות הטבה במועד בו קיימים ניירות ערך שהונפקו על-ידי החברה המקנים
למחזיקים בהם זכויות להמירם במניות של החברה ,או שהחברה קבלה מלוות הניתנים להמרה במניות
החברה )זכויות ההמרה כאמור יכונו להלן" :הזכויות"( רשאי הדירקטוריון )במקרה שהזכויות או כל חלק
מהן לא יותאמו בדרך אחרת בהתאם לתנאי הנפקתן( להעביר לקרן מיוחדת )שתכונה בכל כינוי עליו יחליט
הדירקטוריון ושתכונה להלן "הקרן המיוחדת"( סכום שיהיה שווה לסכום הנקוב של הון המניות אשר
הזכאים לזכויות )כולן או חלקן( היו מקבלים אגב הנפקת מניות ההטבה ,אילו היו מנצלים את זכויותיהם
לפני התאריך הקובע לצורך קביעת הזכאות למניות ההטבה ,ובמקרה של חלוקה שנייה או נוספת של מניות
הטבה  -כולל זכאות הנובעת מכל חלוקה קודמת של מניות הטבה .אם לאחר ביצוע כל העברה לקרן
המיוחדת ,יפקעו הזכויות או תגיע לסיומה התקופה לניצולן מבלי שזכויות אלה נוצלו ,אזי ישוחרר מהקרן
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המיוחדת כל סכום שהועבר אליה בגין הזכויות הבלתי מנוצלות האמורות ,והחברה תוכל לטפל בסכום
שישוחרר כאמור בכל דרך שהיתה זכאית לטפל בו אלמלא העברתו לקרן המיוחדת.
 .4.17.6לשם ביצוע כל החלטה לפי הוראות סעיף זה ,רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר
בנוגע לחלוקת הדיבידנד ו/או מניות ההטבה ,ובכלל זה לקבוע את השווי של נכסים מסוימים לצורך החלוקה
האמורה ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לחברים על סמך השווי שנקבע כך ,לקבוע הוראות ביחס
לשברי מניות או ביחס לאי -תשלום של סכומים קטנים מ 100 -ש"ח.
 .4.17.7החברה לא תשלם ריבית על דיבידנד.
 .4.18פירוק
בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים ,בהתחשב בזכויות שהוקנו לסוג מניות כלשהו המונפק באותה עת ,בין מחזיקי
המניות בשיעור יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של המניות.
 .4.19מכירה כפויה של מניות
מי שזכאי למניות בחברה לפי דין ,לרבות מבצע צוואה ,מנהל עזבון ,מפרק ונאמן בפשיטת רגל ,יהיה חייב להציע
לחברה או לבעלי המניות האחרים ,לרכוש את המניות שהוא זכאי להן ,בתמורה לשוויין ההוגן ,כפי שיוסכם בין
הצדדים ,ובהעדר הסכמה  -כפי שיכריע בית משפט לבקשת החברה או לבקשת בעלי מניות אחרים ,בכפוף להוראות
התקנון ולהוראות חוק החברות .לא הוסכם על שוויין ההוגן של המניות ולא הוגשה בקשה לבית המשפט ,יירשמו
המניות על שם הזכאי להן ,בתום תשעים ) (90ימים ממועד ההצעה של הזכאי למניות.

.4.20

דוחות כספיים
 .4.20.1מיום משלוח ההודעה על קיום האסיפה השנתית ועד מועד האסיפה השנתית יעמדו לרשות בעלי המניות
הרשומים במרשם בעלי המניות העתקים של הדו״חות הכספיים של החברה )הנדרשים לפי כל דין ולפי כללי
חשבונאות מקובלים( )להלן :״דו״חות כספיים״( ,באופן שכל בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות יוכל
לפנות לחברה ולקבל העתק מהדו״חות הכספיים באם יחפוץ בכך.
 .4.20.2במידה ולא נערכה אסיפה שנתית ,תשלח החברה לבעלי מניותיה הרשומים במרשם בעלי המניות ,פעם בשנה,
את הדו״חות הכספיים לא יאוחר מן המועד האחרון שבו היה עליה לקיים אסיפה שנתית.
 .4.20.3מקום שאין לחברה פעילות ולציבור אין עניין בה ,תהא האסיפה הכללית רשאית לקבוע ,בכפוף לכל דין ,כי
החברה לא תערוך דו״חות כספיים לתקופה כאמור.
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פרק  - 5תמורת ההנפקה ויעודה
.5.1

תמורת ההנפקה
במועד תשקיף זה ,החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ולפיכך לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות פרסום
התשקיף .הוצאות פרסום תשקיף מדף זה הינן כ 230 -אלפי ש"ח.
כלל חברה לביטוח התחייבה לשאת בכל הוצאות ההנפקה )לרבות הוצאות ניהול ,ריכוז ייעוץ ,הפצה ועמלות
למשקיעים מוסדיים ומסווגים ,ככל שיהיו במועד דו"ח הצעת המדף( ,בדרך של השבה לחברה של כל הוצאות ההנפקה.

.5.2

יעוד תמורת ההנפקה בגין ניירות ערך שיוצעו על-פי תשקיף המדף
במקרה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה ועל פי דו"חות הצעת מדף ,תמורת ההנפקה שתתקבל
מהנפקות אלה ,בהתאם להסכם מיום  16במאי  2006כפי שתוקן בחודש יולי  2010ובחודש מרס  2014בין החברה לבין
כלל חברה לביטוח )להלן" :הסכם כלל חברה לביטוח" או "ההסכם"( ,תופקד במלואה בכלל חברה לביטוח ,והיא
תיועד לשימוש כלל חברה לביטוח על פי שיקול דעתה ובאחריותה .למיטב ידיעת החברה ,כלל חברה לביטוח עשויה
להשתמש בתמורת ההנפקה שתופקד אצלה ,כאמור לעיל ,לצורך עיבוי ההון המשני ו/או לצורך ההון השלישוני של כלל
חברה לביטוח .היה וייקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על פי דו"ח הצעת מדף ,הוא יפורט בדו"ח הצעת המדף
כאמור.

.5.3

הסכם כלל חברה לביטוח
להלן יובאו עיקר ההוראות הקבועות בהסכם כלל חברה לביטוח ,כהגדרתו לעיל:
 .5.3.1הפקדת תמורת הנפקת תעודות ההתחייבות בכלל חברה לביטוח
על פי הוראות ההסכם ,תמורת ההנפקות של תעודות התחייבות אותן תבצע החברה ,מעת לעת )להלן בסעיף
זה" :תעודות ההתחייבות"( ,תופקד במלואה בכלל חברה לביטוח בפיקדון ו/או פיקדונות נדחים ,בתנאי
פירעון וריבית זהים לתנאי תעודות ההתחייבות ,כפי שיפורטו בשטר הנאמנות שייחתם בין החברה לבין
הנאמן על תעודות ההתחייבות )להלן בסעיף זה" :שטר הנאמנות" ו"הנאמן" ,בהתאמה(.
על פי הוראות ההסכם טרם תיקונו ביום  17במרס  ,2014כמפורט להלן ,הפיקדון ו/או הפיקדונות האמורים
יהיו בדרגה שווה לכתבי התחייבות נדחים שהנפיקה ו/או תנפיק כלל חברה לביטוח ,ונדחים מפני כל
התחייבויותיה האחרות של כלל חברה לביטוח כלפי נושיה.
תמורת הנפקת תעודות ההתחייבות תשמש את כלל חברה לביטוח על פי שיקול דעתה ובאחריותה ,וכלל
חברה לביטוח תנהג בה בהתאם להוראות אישור המפקח על הביטוח.
 .5.3.2התחייבות כלפי הנאמן
על פי הוראות ההסכם ,כלל חברה לביטוח תתחייב כלפי הנאמן למלא אחר תנאי התשלום של תעודות
ההתחייבות ,כפי שיפורטו בשטר הנאמנות ,לרבות תשלום הקרן ,ההצמדה והריבית על פי תנאי תעודות
ההתחייבות ועל התחייבות זו יחולו ההוראות שלהלן:

.5.3.2.1

ביצוע תשלום כלשהו על ידי כלל חברה לביטוח לבעלי תעודות ההתחייבות ייחשב כסילוק סכום
מקביל מתוך פיקדון החברה בכלל חברה לביטוח המתייחס לאותה סדרת אגרות חוב;
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.5.3.2.2

בכל מקרה בו ייפדו כתבי ההתחייבות ,כולם או מקצתם ,בפדיון מוקדם ,בין מחמת שפדיון
מוקדם יידרש מכח הנחיות הבורסה ובין מכח כל הסדר או הסכם שבו תתקשר החברה עם
מחזיקי כתבי ההתחייבות ,לרבות מקרים בהם תפדה החברה חלק מכתבי ההתחייבות ,יהיו
החברה או הנאמן רשאים לדרוש מכלל חברה לביטוח פירעון מוקדם של סכום מקביל ויחסי של
קרן ,הפרשי הצמדה וריבית ,מתוך הפיקדונות שהופקדו על ידי החברה בכלל חברה לביטוח
כאמור לעיל;

.5.3.2.3

על פי הוראות ההסכם טרם תיקונו ביום  17במרס  ,2014כמפורט להלן ,התחייבותה האמורה
של כלל חברה לביטוח למלא אחר תנאי התשלום של תעודות ההתחייבות ,הינה בעלת מעמד
שווה לכתבי התחייבות נדחים שהנפיקה ו/או תנפיק כלל חברה לביטוח ונדחה ליתר
התחייבויותיה של כלל חברה לביטוח כלפי נושיה;

.5.3.2.4

ההתחייבות האמורה של כלל חברה לביטוח ,למלא אחר תנאי התשלום של תעודות
ההתחייבות ,לא תהא ניתנת לביטול או לשינוי ,מאחר שיהיו תלויות בה זכויות צדדים
שלישיים ,דהיינו :מחזיקי תעודות ההתחייבות.

.5.3.3

החזר הוצאות ונשיאה בהוצאות
כלל חברה לביטוח תישא בכל הוצאותיה של החברה ,לרבות:

.5.3.3.1

הוצאות הנפקת כתבי ההתחייבות ,לרבות תשלומים לחתמים ,יועצים ,הוצאות ניהול ,ייעוץ,
הפצה ,עמלות למוסדיים ,שכ"ט רואי חשבון ,עורכי דין וכיו"ב;

.5.3.3.2

כל הוצאות התפעול השוטף של החברה ,לרבות הוצאות הביטוח של החברה )כולל הוצאות בגין
ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה( וכן החזר הוצאות שיפוי לדירקטורים ,אם וככל
שתהיינה כאלה ,בהתאם לכתבי שיפוי שהוצאו ו/או שיוצאו לדירקטורים ונושאי משרה של
החברה ,בסכום של עד מיליון ש"ח.

 .5.3.4ביום  17במרס  ,2014תוקנו הוראות ההסכם כדלקמן:

.5.3.4.1

כלל הוראות ההסכם ,בקשר עם תעודות ההתחייבות ,כמפורט לעיל ,לרבות אך לא רק ,החזר
הוצאות ונשיאה בהוצאות החברה בקשר עם הנפקת תעודות ההתחייבות וחובות כלל חברה
לביטוח כלפי מחזיקי תעודות ההתחייבות ,יחולו גם על כתבי אופציה המירים לתעודות
התחייבות )להלן" :כתבי אופציה"( ועל תעודות התחייבות אשר תנבענה ממימוש של כתבי
אופציה אשר יונפקו על ידי החברה ,ככל שיונפקו ולפי העניין ,מעת לעת ,ובהתאמה כלפי
מחזיקי תעודות התחייבות אשר תנבענה ממימוש של כתבי אופציה ,ויראו את ההסכם כאילו
נחתם כלפי כל תעודות התחייבות וכתבי אופציה אשר יונפקו מעת לעת על ידי החברה ,ככל
שיונפקו ,וכן כלפי תעודות התחייבות אשר תנבענה ממימוש של כתבי אופציה כאמור ,ככל
שימומשו.

.5.3.4.2

הוראות ההסכם הקובעות ,כי הפיקדונות שיופקדו בכלל חברה לביטוח מתמורת ההנפקות יהיו
בדרגה שווה לכתבי התחייבות נדחים שהנפיקה ו/או תנפיק כלל חברה לביטוח ונדחים מפני כל
התחייבויותיה האחרות של כלל חברה לביטוח לנושיה ,כמפורט בסעיף  5.3.1לעיל ,והוראות
ההסכם לפיהן התחייבותה של כלל חברה לביטוח למלא אחר תנאי התשלום של תעודות
ההתחייבות הינה בעלת מעמד שווה לכתבי התחייבות נדחים שהנפיקה ו/או תנפיק כלל חברה

ה2-

לביטוח ונדחית ליתר התחייבויותיה של כלל חברה לביטוח לנושיה ,כמפורט בסעיף 5.3.2.3
לעיל ,תוקנו החל מיום  17במרס ) 2014להלן" :מועד התיקון הנוסף"( כדלקמן:
)א(

הפקדונות שיופקדו בכלל חברה לביטוח מתמורת הנפקות של כתבי התחייבות שיונפקו
לאחר מועד התיקון הנוסף ,ואשר יחשבו כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח,
והתחייבותה של כלל חברה לביטוח למלא אחר תנאיהן של תעודות ההתחייבות
האמורות ,יהיו בעלי מעמד כדלהלן (1) :בעלי מעמד שווה לכתבי התחייבות נדחים
שהונפקו על ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה עד למועד התיקון הנוסף; ) (2בעלי
מעמד שווה לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון השלישוני של כלל חברה לביטוח אשר
יונפקו על ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה; ) (3בעלי מעמד שווה או קודם לרכיבים
ומכשירים שיכללו בהון המשני של כלל חברה לביטוח אשר יונפקו על ידי כלל חברה
לביטוח ו/או החברה החל ממועד התיקון הנוסף ,הכל כפי שיקבע בתנאי הנפקת כתבי
ההתחייבות האמורים )שיוכרו כהון שלישוני מורכב(; ) (4בעלי מעמד קודם לרכיבים
ומכשירים שיכללו בהון הראשוני של כלל חברה לביטוח אשר יונפקו על ידי כלל חברה
לביטוח ו/או החברה; ) (5בעלי מעמד נדחה ליתר התחייבויותיה של כלל חברה לביטוח
כלפי נושיה.

)ב(

הפקדונות שיופקדו בכלל חברה לביטוח מתמורת הנפקות של כתבי התחייבות שיונפקו
לאחר מועד התיקון הנוסף ,ואשר יחשבו כהון משני מורכב של כלל חברה לביטוח,
והתחייבותה של כלל חברה לביטוח למלא אחר תנאיהן של תעודות ההתחייבות
האמורות ,יהיו בעלי מעמד כדלהלן (1) :בעלי מעמד שווה לכתבי התחייבות נדחים
שהונפקו על ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה עד למועד התיקון הנוסף; ) (2בעלי
מעמד שווה לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון המשני של כלל חברה לביטוח אשר
יונפקו על ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה; ) (3בעלי מעמד שווה או נחות לרכיבים
ומכשירים שיכללו בהון השלישוני של כלל חברה לביטוח אשר יונפקו על ידי כלל חברה
לביטוח ו/או החברה החל ממועד התיקון הנוסף ,הכל כפי שיקבע בתנאי הנפקת כתבי
ההתחייבות האמורים )שיוכרו כהון משני מורכב(; ) (4בעלי מעמד קודם לרכיבים
ומכשירים שיכללו בהון הראשוני של כלל חברה לביטוח אשר יונפקו על ידי כלל חברה
לביטוח ו/או החברה; ) (5בעלי מעמד נדחה ליתר התחייבויותיה של כלל חברה לביטוח
כלפי נושיה.

.5.3.4.3

פרט לאמור לעיל ,לא בוצע כל שינוי ביתר הוראות ההסכם כפי שתואר בסעיפים 5.3.3 – 5.3.1
לעיל.

 .5.3.5תקופת ההסכם
ההסכם יעמוד בתוקפו ,החל מהמועד בו תנפיק החברה תעודות התחייבות ,וכל עוד יוחזקו תעודות
התחייבות כאמור בידי הציבור.

ה3-

פרק  – 6תיאור עסקי הקבוצה ופעילותה
.6.1

לפרטים אודות פעילות החברה )כללביט מימון בע"מ( ותיאור התפתחות עסקיה ראו פרק א' )פרק תיאור עסקי
התאגיד( בדוח התקופתי של החברה לשנת  2013אשר פרסמה החברה ביום  18במרס ) 2014מספר אסמכתא2014-01- :
) (016404להלן" :הדו"ח התקופתי"( ,הנכלל בפרק  6זה על דרך ההפניה בהתאם לתקנה )44א (1ותקנה 6ב לתקנות
ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה( ,התשכ"ט) 1969-להלן" :תקנות פרטי תשקיף"( .בנוסף,
להלן יובא פירוט של כל האירועים המהותיים שאירעו לאחר פרסום הדו"ח התקופתי ,כפי שדווחו על ידי החברה
במערכת המגנ"א ואף הם נכללים בפרק  6זה על דרך ההפניה בהתאם לתקנה )44א (1ותקנה 6ב לתקנות פרטי תשקיף:

נושא הדוח

מועד פרסום
הדוח

מספר אסמכתא

 17במרס 2014

2014-01-016320

דיווח על מצבת ההתחייבויות של החברה ליום  31.12.13לפי מועדי
פירעון

 18במרס 2014

2014-01-016404

דוח תקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2013

 19במרס 2014

2014-01-018051

דיווח מיידי על הגשת טיוטה ראשונה של תשקיף מדף ללא גיוס מיידי

 1באפריל 2014

2014-01-034101

דיווח מיידי על מצבת הנהלה ונושאי משרה

 7באפריל 2014

2014-01-040269

דיווח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה ליום  31במרס
2014

 7באפריל 2014

2014-01-041334

דיווח מיידי משלים על מצבת הנהלה ונושאי משרה

 11במאי 2014

2014-01-060009

דיווח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה ליום 30
באפריל 2014

 21במאי 2014

2014-01-068853

דוח רבעון ראשון לשנת 2014

 21במאי 2014

2014-01-068886

דיווח על מצבת התחייבויות של החברה ליום  31.3.14לפי מועדי פירעון

 21במאי 2014

2014-01-069672

מינוי נושא משרה  -חשב  -כהן טל

 21במאי 2014

2014-01-069684

מינוי נושא משרה  -סמנכ"ל כספים  -זלמן מלאך רונית

 21במאי 2014

2014-01-069687

מינוי יו"ר דירקטוריון  -כהן איזי

 21במאי 2014

2014-01-069699

מינוי מנכ"ל ודירקטור  -ארנסט משה

 21במאי 2014

2014-01-069708

חדל לכהן כדירקטור  -קמי בוקריס

 21במאי 2014

2014-01-069714

חדל לכהן כדירקטור  -טל כהן

 21במאי 2014

2014-01-069723

חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון  -רונית זלמן מלאך

 21במאי 2014

2014-01-069735

הנהלה ונושאי משרה  -מצבת ליום 21.5.14

 26במאי 2014

2014-01-073332

דיווח מיידי על שינוי בפרטי תאגיד

ו1-

.6.2

דו"ח הדירקטוריון למצב עסקי החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2013ולרבעון שהסתיים ביום  31במרס
2014
להלן יובא דו"ח הדירקטוריון למצב עסקי החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2013ולרבעון שהסתיים ביום 31
במרס .2014

ו2-

דין וחשבון הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל –  ,1970מוגש בזאת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2013

פרק א' -הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד ,תוצאות פעילותיו ,הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו
 .1תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית
לפרטים ראה סעיפים  1ו 8 -בפרק תיאור עסקי החברה וכן סעיף  3להלן.
 .2שינויים בסביבה המקרו כלכלית של החברה בשנת הדוח
פעילותה הנוכחית של החברה מושפעת מפעילותה העסקית של כלל ביטוח ומהגורמים המשפיעים עליה .תוצאותיה
ופעילותה של כלל ביטוח מושפעות במידה רבה משווקי ההון ,המצב הכלכלי ,הפוליטי והביטחוני בארץ ובעולם ,אשר משליך
על הכנסותיה מהשקעות ,על מכירותיה בתחומים השונים ,על היקף תביעות הביטוח ועל עלויות שונות הכרוכות בתפעולה.
להלן התייחסות להתפתחויות מרכזיות בסביבה המקרו כלכלית שהינן בעלות השפעה על פעילות כלל ביטוח.
שנת  2013התאפיינה במגמה חיובית במרבית שווקי ההון בארץ ובעולם על רקע המשך מדיניות מוניטארית מרחיבה
ותוכניות הרחבה כמותית המאפיינת בנקים מרכזיים ברחבי העולם ,עודפי נזילות גדולים בשווקים הפיננסיים והיעדר
אלטרנטיבות השקעה .השפעת ההתפתחויות בשווקים על תוצאות כלל ביטוח באה לידי ביטוי בעיקר בעלייה בשווי נכסים
פיננסיים המוחזקים כנגד ההון וההתחייבויות הביטוחיות ,בגידול בהכנסות מהשקעות בכלל ביטוח ובגביית דמי ניהול
משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים.
 .2.1התפתחות במשק ובתעסוקה בישראל
צמיחה
תחזית הצמיחה המעודכנת של בנק ישראל לשנת  2014מסתכמת בכ ,3.3%-ובניכוי השפעת הפקת הגז ממאגר תמר
הצמיחה ל 2014-צפויה להיות כ .2.9%-כמו כן על פי התחזית ,בשנת  2015המשק המקומי צפוי לצמוח בכ.3.2%-
נתוני תעסוקה
שיעור האבטלה בחודש דצמבר  2013ירד לרמה של כ 5.8%-לעומת כ 6.9%-בחודש דצמבר אשתקד .בשנים האחרונות חלה
עלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה של בני  15ומעלה ,כאשר בשנת  2013עמד על כ 63.7%-לעומת כ 63.6%-בשנת
 2012וכ 61.9%-בסוף שנת  .2007השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש נובמבר  2013עמד על סך של כ 8,941-ש"ח ,עלייה של
כ 1.7%-לעומת חודש נובמבר אשתקד .לשיעורי התעסוקה ורמות השכר ישנה השפעה בעיקר על היקף הפרמיות בתחום
חיסכון ארוך טווח ועשויה להיות להם השפעה אף על היקפי התביעות.
 .2.2האינפלציה בישראל
להלן נתונים בדבר השינוי במדד המחירים לצרכן )באחוזים(:
באחוזים
מדד
מדד "בגין"
מדד ידוע

שיעורי שינוי במדד המחירים לצרכן
רבעון רביעי
שנתי
2012
2013
2012
2013
)(0.47
0.00
1.63
1.79
)(0.66
)(0.09
1.44
1.89
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 .2.3היקף גיוס החוב של החברות
להיקפי הגיוסים יש השפעה ישירה על היצע נכסי חוב מקומיים להשקעה .צמצום בהיצע זה ,ורמת תשואות נמוכה
המאפיינת את נכסי החוב בשוק המקומי ,משפיעים על הרכב נכסי התיקים שכלל ביטוח מנהלת ותשואותיהם,
ובהתאם על הכנסות כלל ביטוח מהשקעות.
בשנת  2013חלה ירידה בהיקפי הגיוס של החברות בהשוואה לשנת  .2012להלן נתונים על היקפי הגיוסים )במיליארדי
ש"ח(.
שנתי
2013
36.6

במיליארדי ש"ח
היקף גיוס החוב של החברות לתקופה

2012
40.0

רבעון רביעי
2012
2013
9.0
9.2

 .2.4התפתחות במשק הישראלי
ריבית מוניטרית
ברבעון הרביעי של שנת  2013ירדה ריבית בנק ישראל ב 0.25%-לרמה של  .1.00%המדיניות המוניטרית המרחיבה
שהחלה ב 2008-כצעד תגובה של הבנקים המרכזיים למשבר האשראי העולמי ,הושרשה בשנים האחרונות במרבית
הכלכלות כמדיניות שתומכת בהתאוששות ובצמיחה כלכלית .קיימת אי ודאות לגבי התקופה בה שערי הריבית יישארו
נמוכים ,תקופה אשר עשויה להימשך עד אשר הפעילות הכלכלית ושוקי התעסוקה יתייצבו בשיעורים משביעי רצון.
במהלך חודש דצמבר  2013הודיע הבנק המרכזי בארה"ב על תחילתו של מהלך ה ,Tapering-תוכנית לצמצום רכישות
האג"ח של ה .FED-בהודעה ,הדגיש הבנק המרכזי כי הריבית לטווח קצר תיוותר ברמתה האפסית לאורך זמן גם לאחר
שהאבטלה בארה"ב תרד מתחת ל.6.5%-
סביבת הריבית הנמוכה הינה בעלת השפעה מהותית על התוצאות העסקיות של כלל ביטוח ועלולה לגרום לקושי
בהשגת התשואה הדרושה על נכסי החברה ללא העלאה של רמת הסיכון .בנוסף ,עשויה להיות לכך השלכה על התשואה
שתושג על נכסי התיקים בכלל ביטוח.
שיעורי הריבית במדינות רבות בעולם ממשיכים להימצא ברמות שפל היסטוריות )באחוזים(:
באחוזים
מדינה
ארה"ב
גוש האירו
בריטניה
יפן

שנתי
2013
0-0.25
0.50
0.50

2012
0-0.25
1.00
0.50

0.10

0.10

רבעון רביעי
2012
2013
0-0.25
0-0.25
1.00
0.50
0.50
0.50
0.10

0.10

 .2.5התפתחויות בשוק ההון בישראל ובחו"ל
מדדי שוק ההון
בשנת  2013התאפיין שוק האג"ח בעליות שערים אשר הושפעו בעיקר ממגמה חיובית בשווקי המניות והאג"ח בארה"ב
ואירופה ,המשך מדיניות מוניטארית מרחיבה של הבנקים המרכזיים בעולם והפחתות ריבית בנק ישראל .גם בשוק
המניות המקומי נרשמה מגמה חיובית.
לתשואות בשוק ההון השפעה על כלל ביטוח גם לאור העובדה שהכנסות מדמי ניהול בקופות ביטוח ,קרנות פנסיה
וקופות גמל תלויות ,ביו היתר ,בתשואה הריאלית שהושגה בקופה ו/או ביתרת הנכסים הצבורים.
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להלן נתוני השינוי במדדי מניות ואג"ח עיקריים בישראל ובחו"ל בשנת  2013לעומת שנת ) 2012באחוזים(
באחוזים
מדד
ת"א 25
ת"א 100
יתר
מניות כללי

באחוזים
מדד
דאו ג'ונס
נאסד"ק
ני קיי
טוקיו
קאק פריז
פוטסי
לונדון
דאקס
פרנקפורט
MSCI
WORLD

שיעורי שינוי במדדי מניות בישראל
רבעון רביעי
שנתי
2012
2013
2012
2013
)(0.31
5.09
9.21 12.13
)(0.52
5.70
7.21 15.12
10.34
5.71
6.43 40.18
0.42
5.27
4.60 15.35

מדד
כללי
צמוד מדד
שקלי
קונצרני

שיעורי שינוי במדדי אג"ח בישראל
רבעון רביעי
שנתי
2012
2013
2012
2013
3.55
1.48
8.76
5.44
3.16
1.60
9.35
2.99
2.71
1.29
7.02
4.04
4.79
1.79
10.26
9.47

שיעורי שינוי במדדי מניות בחו"ל
במונחי ₪
במונחי מטבע מקומי
שנתי
רבעון רביעי
שנתי
2012
2013
2012
2013
2012
2013
4. 8
17.6
)(2.5
9.6
7.3
26.5
13.2
28.6
)(3.1
10.7
15.9
38.3
8.1
19.6
17.2
12.7
22.9
56.7

רבעון רביעי
2012
2013
)(6.9
7.5
)(7.5
8.7
0.8
2.8

18.0
14.4

15.2
5.8

3.7
4.44

8.5
2.7

14.7
8.9

14.8
8.4

3.9
5.1

5.4
)(2.3

25.5

29.1

11.1

5.5

21.9

28.6

11.3

2.5

24.1

13.2

7.6

2.1

15.4

10.6

5.6

)(2.6

שערי חליפין
להלן התפתחות השינויים שערי חליפין של השקל מול המטבעות העיקריים בעולם מתחילת שנה )באחוזים(
באחוזים
מטבע
דולר ארה"ב
אירו
ליש"ט
יין יפני

שנתי
2013
)(7.02
)(2.82
)(4.88
)(23.69

2012
)(2.30
)(0.35
2.46
)(12.11

רבעון רביעי
2012
2013
)(4.58
)(1.87
)(2.85
0.18
)(4.87
0.62
)(13.99
)(8.79
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 .3מצב כספי
ליום  31בדצמבר
במליוני ש"ח

2013

2012

סך כל ההתחייבויות

2,081

1,936

שיעור השינוי %

7.5

מההתחייבויות:
תעודות התחייבות וחלויות שוטפות*

2,037

1,893

7.6

* תמורת הנפקתן של תעודות ההתחייבות הופקדה בכלל ביטוח כפיקדונות .לפרטים נוספים ראה באור  5לדוחות הכספים.

הגידול בסך ההתחייבויות נובע משינוי מדד )ראה סעיף  6.1להלן בדבר דו"ח בסיסי הצמדה( וכן מהרחבת תעודת
התחייבות סדרה ג' בסך של כ 145-מיליון ש"ח ע.נ ,.ראה באור )8א()..(3
 .4תוצאות הפעילות
על פי הסכם כלל ביטוח ,כאמור בבאור  12לדוח הכספי ,ההוצאות השוטפות של החברה מכוסות על ידי כלל ביטוח .כמו כן,
החברה מפקידה את סכומי ההנפקה בפקדונות נדחים אצל כלל ביטוח ,כאמור .לפיכך ,לחברה אין רווח או הפסד בגין
פעילותה .לפרטים ראה דוח רווח והפסד בדוחות הכספיים.
 .5נזילות ומקורות מימון
לפרטים ראה סעיף  10לפרק  - 1תיאור עסקי התאגיד.

פרק ב' -חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
 .6פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
האחראית לניהול סיכוני השוק בחברה הינה גב' הילה קונפורטי ,במסגרת תפקידה כמנהלת הסיכונים של כלל ביטוח .היות
וכל הסכומים מתמורת תעודות ההתחייבות שהונפקו על ידי החברה מופקדים בכלל ביטוח בתנאים זהים לתנאי תעודות
ההתחייבות כאמור ,אין החברה חשופה לסיכוני שוק מהותיים ,כפי שניתן לראות בדוח בסיסי ההצמדה ובמבחני הרגישות
להלן ,והיא לא נדרשת לנקוט באסטרטגיות הגנה מפני חשיפה לסיכוני שוק.
 .6.1דו"ח בסיסי הצמדה
להלן דוח בסיסי הצמדה ליום  31בדצמבר ) 2013אלפי ש"ח(:

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה )לרבות ריבית לקבל בגין פקדונות נדחים(
פקדונות נדחים )לרבות חלויות שוטפות(
סה"כ נכסים
חברה אם שוטף
זכאים ויתרות זכות )לרבות ריבית לשלם בגין תעודות התחייבות (
תעודות התחייבות )לרבות חלויות שוטפות (
סה"כ התחייבויות
נכסים בניכוי התחייבויות

צמוד למדד
המחירים לצרכן
26,182
1,304,009
1,330,191
26,182
1,304,009
1,330,191
-

לא צמוד
6
17,718
733,451
751,175
13
17,710
733,451
751,174
1

סה"כ
6
43,900
2,037,460
2,081,366
13
43,892
2,037,460
2,081,365
1
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להלן דוח בסיסי הצמדה ליום  31בדצמבר ) 2012אלפי ש"ח(:

מזומנים ושווי מזומנים
חברה אם שוטף
חייבים ויתרות חובה )לרבות ריבית לקבל בגין פקדונות נדחים(
פקדונות נדחים )לרבות חלויות שוטפות(
סה"כ נכסים
זכאים ויתרות זכות )לרבות ריבית לשלם בגין תעודות התחייבות (
תעודות התחייבות )לרבות חלויות שוטפות (
סה"כ התחייבויות
נכסים בניכוי התחייבויות

צמוד למדד
המחירים לצרכן
24,514
1,160,702
1,185,216
24,514
1,160,702
1,185,216
-

לא צמוד
6
203
17,700
732,429
750,338
17,908
732,429
750,337
1

סה"כ
6
203
42,214
1,893,131
1,935,554
42,422
1,893,131
1,935,553
1

 .6.2מבחני רגישות
החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון עיקריים בפעילותה :ריבית שקלית ,ריבית צמודה ומרווחי אשראי.
בביצוע מבחנים אלה ,השווי ההוגן של הפיקדונות הנדחים נגזר מהשווי ההוגן של תעודות ההתחייבות הסחירות.
בהתאם לאמור לעיל לעניין זהות הפרמטרים בין הנכסים להתחייבויות ,מבחני הרגישות מעידים שרגישות החברה
לגורמי הסיכון האמורים היא אפסית.

פרק ג'  -היבטי ממשל תאגידי
 .7מיומנות חשבונאית ופיננסית
בהתאם להוראות סעיף )92א() (12לחוק החברות ,דירקטוריון החברה קבע ,כי המספר המזערי של דירקטורים הנדרשים
להיות בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הינו שניים .בחברה  3דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית ,הממלאים
תפקידים שונים באגף הכספים בקבוצת כלל .שלושת הדירקטורים כאמור הם בעלי מיומנות גבוהה והבנה בנושאים
עסקיים ,חשבונאיים ,בקרה פנימית ודוחות כספיים ,באופן המאפשר להם להבין לעומקם את הדוחות הכספיים ולהעלות
לסדר היום סוגיות ושאלות באשר לדיווח הכספי .לפרטים בדבר השכלתם וניסיונם של הדירקטורים האמורים ראה תקנה
 26בפרק  - 4פרטים נוספים להלן.
 .8גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בחברה
האורגן המופקד על בקרת העל בחברה הינו דירקטוריון החברה ,לפרטים בדבר חברי דירקטוריון החברה ראה פרק - 4
פרטים נוספים להלן .הדוחות הכספיים של החברה נמסרים לחברי הדירקטוריון ,למבקר הפנימי של קבוצת כלל ,המשמש
גם כמבקר הפנימי של החברה ,ולמנהלת הסיכונים של קבוצת כלל ,המשמשת גם כמנהלת הסיכונים של החברה ,מספר
ימים לפני מועד אישורם .כל חברי הדירקטוריון הם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .לאחר השלמת תהליך בדיקתם,
כאמור לעיל ,מועברים הדוחות הכספיים לאישור דירקטוריון החברה .ככל שהדבר נדרש ,בדירקטוריון החברה נידונות
סוגיות שעלו במהלך הביקורת של רו"ח המבקרים ונבחן אם הדוחות הכספיים מייצגים נאמנה את מצבה הכספי של
החברה .הליך אישור זה נגזר מהיותה של החברה תאגיד מדווח שאינו חברה ציבורית וכן מאופי פעילותה של החברה,
המצומצם לתחומי גיוס מקורות מימון עבור כלל ביטוח.
כל הדירקטורים המכהנים בחברה השתתפו בישיבת דירקטוריון החברה מיום  12במרס  2014במסגרתה נדונו הדוחות
הכספיים של החברה ובישיבת הדירקטוריון מיום  17במרס  ,2014במסגרתה אושרו הדו"חות הכספיים של החברה ליום 31
בדצמבר .2013
לדוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ראה פרק  5המצורף לדוח זה.
 .9תגמולים לנושאי משרה
הדירקטורים ומנכ"ל החברה )המכהנת גם כיו"ר הדירקטוריון( מועסקים על ידי כלל ביטוח ,והשכר המשולם להם על ידי
כלל ביטוח הינו בגין העסקתם בכלל ביטוח ,ובחברות הבת שלה ,כולל החברה ,כאשר היקף העסקתם בחברה הינו זניח
ביחס להיקף העסקתם בכלל ביטוח וביתר חברות הבת של כלל ביטוח .יובהר ,כי לחברה אין כל הוצאות שכר בגין
הדירקטורים והמנכ"ל של החברה וכי לדירקטורים ולמנכ"ל של החברה לא מיוחס רכיב שכר מסוים בגין העסקתם
בחברה .לפרטים בדבר פטור ,ביטוח ושיפוי נושאי משרה בחברה ראו סעיף  19לחלק ד' לדוח זה )פרטים נוספים על
התאגיד(.
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 .10דירקטורים בלתי תלויים
נכון למועד הדוח ,לא אימצה החברה בתקנונה הוראה בדבר דירקטורים בלתי תלויים.
 .11שכר רואה חשבון מבקר
בשנת  2013כיהן משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה) .להלן" :רואי החשבון
המבקרים"(.
להלן פירוט בדבר התשלומים אשר שולמו לרואי החשבון המבקרים של החברה .יצוין ,כי מעבר לשכר ושירותים בגין
שירותי ביקורת ,לרבות ביקורת לצורך מתן חוות דעת על הבקרה הפנימית לדיווח כספי ,שירותים הקשורים לביקורת
ושירותי מס ,לא ניתנו שירותים אחרים על ידי רואי החשבון המבקרים.

שכר ושעות עבודה בגין שירותי ביקורת,
שירותים הקשורים לביקורת ושירותי מס

בגין שנת 2013
שכר בש"ח
47,000
)בתוספת מע"מ(

שעות עבודה
כ 197 -שעות

בגין שנת 2012
שכר בש"ח*
80,000
)בתוספת מע"מ(

שעות עבודה*
כ 365 -שעות

* מתוך הסכום האמור ,סך של כ 10,000-ש"ח שולמו למשרד סומך חייקין עבור  35שעות ביקורת בגין הרבעון ראשון לשנת .2012

פרק ד'  -הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה
 .12אומדנים חשבונאיים קריטיים
בקביעת ערכם של הנתונים בדוחות הכספיים ,החברה לא השתמשה באומדנים חשבונאיים קריטיים ,המתבססים על
הנחות הכרוכות באי וודאות משמעותית במיוחד או ששינוי סביר בהם עשוי להיות בעל השפעה מהותית במיוחד על הצגת
המצב הפיננסי ותוצאות הפעילות.
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פרק ה'  -גילוי ייעודי למחזיקי תעודות ההתחייבות
החברה הנפיקה לציבור תעודות התחייבות מסדרות א' ,ב' ג' ו -ו' .כל הסדרות הינן מהותיות לחברה.
להלן יובאו פרטים בדבר תעודות ההתחייבות כאמור:
 .13תעודות התחייבות )סדרה א'(
הסדרה ומועד ההנפקה

תעודות התחייבות )סדרה א'( שהונפקו בחודש מאי  2006ונרשמו למסחר בהתאם
לתשקיף החברה מיום  17במאי 2006
מאי 2006

סך כל השווי הנקוב במועד ההנפקה
השווי הנקוב ליום 31.12.2013

 400,000,000ש"ח
 290,920,000ש"ח

שווי נקוב משוערך ליום 31.12.2013
סכום הריבית שנצברה ליום 31.12.2013
השווי כפי שנרשם בדוחות הכספיים
ליום ) 31.12.2013לרבות חלויות
שוטפות ובניכוי הוצאות הנפקה נדחות(
השווי הבורסאי ליום 31.12.2013
)באלפי ש"ח( )לרבות חלויות שוטפות(

 346,449אלפי ש"ח
 9,882אלפי ש"ח
 345,122אלפי ש"ח

מועד ההנפקה

סוג הריבית ושיעורה
מועדי תשלומי הקרן
מועדי תשלומי הריבית
בסיס ההצמדה ותנאיה
האם תעודות ההתחייבות ניתנות
להמרה

זכות לפדיון מוקדם או המרה כפויה

נכסים משועבדים
שונות

 408,452אלפי ש"ח
ריבית שקלית קבועה בשיעור של  4.89%צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין
חודש אפריל 2006
 11תשלומים שנתיים שווים ביום  1ביוני בכל אחת מהשנים  2011ועד ) 2021כולל(
 15תשלומים שנתיים שווים ביום  1ביוני של כל שנה קלנדרית החל משנת  2007ועד
 2021כולל
קרן וריבית צמודות למדד המחירים לצרכן בגין חודש אפריל 2006
לא
תעודות ההתחייבות )סדרה א'( יעמדו לפדיון מוקדם באם יוחלט על ידי הבורסה על
מחיקה מהרישום למסחר של תעודות התחייבות שעדיין במחזור עקב כך ששווי
החזקות הציבור בתעודות ההתחייבות פחת מהסכום שנקבע בהנחיית הבורסה בדבר
מחיקה מהמסחר.
אין
כלל ביטוח התחייבה כלפי הנאמן למלא אחר תנאי התשלום של תעודות
ההתחייבות.
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דירוג תעודות ההתחייבות )סדרה א'(
שם החברה המדרגת
דירוג ביום ההנפקה

דירוגים מאז מועד ההנפקה ועד הדירוג
הנוכחי

דירוג נוכחי

) Standard and Poor's Maalotלהלן" :מעלות"( ומידרוג בע"מ )להלן" :מידרוג"(
) AAדירוג מאת מעלות מיום  29בדצמבר ) Aa2 ,(2005דירוג מאת מידרוג מיום 21
בדצמבר (2005
 – 16.11.2008אישור מדרוג לדירוג  Aa2עם הורדת אופק הדירוג לשלילי.
 – 17.6.2009 ,1.3.2009 ,20.11.2008אישור מעלות לדירוג  ilAAעם תחזית דירוג
יציבה.
 - 9.8.2009אישור מעלות לדירוג  ilAAוהורדת תחזית הדירוג לשלילית.
 - 23.12.2008אישור מעלות לדירוג  ilAAוהעלאת תחזית הדירוג ליציבה.
 – 19.9.2010אישור מדרוג לדירוג  Aa2עם העלאת אופק הדירוג ליציב.
 – 23.1.2012 ,29.11.2011 ,6.10.2011 ,23.12.2010אישור מעלות לדירוג  ilAAעם
תחזית דירוג יציבה.
 - 25.9.2011אישור מדרוג לדירוג  Aa2עם אופק דירוג יציב.
 - 17.5.2012אישור מעלות לדירוג  ilAAעם הורדת תחזית הדירוג לשלילית.
 - 18.7.2012אישור מעלות לדירוג  ilAAעם תחזית הדירוג לשלילית.
 - 12.7.2012אישור מדרוג לדירוג  Aa2עם אופק דירוג יציב.
 - 13.9.2012אישור מדרוג לדירוג  Aa2עם אופק דירוג יציב.
 - 2.10.2012הורדת מעלות לדירוג  ilAA-עם תחזית דירוג שלילית.
 - 25.10.2012אישור מדרוג לדירוג  Aa2עם הורדת אופק הדירוג לשלילי.
 - 9.1.2013אישור מעלות לדירוג  ilAA-עם תחזית דירוג שלילית.
 - 28.1.2013אישור מעלות לדירוג  ilAA-עם העלאת תחזית הדירוג ליציב.
 – 13.5.2013אישור מדרוג לדירוג  Aa2עם אופק דירוג שלילי.
 – 20.6.2013אישור מעלות לדירוג  ,ilAA-הכנסה ל Credit Watch -עם השלכות
מתפתחות.
 – 15.7.2013אישור מעלות לדירוג מיום .20.6.2013
 – 14.11.2013אישור מעלות לדירוג  ,ilAA-ב Credit Watch -עם השלכות
מתפתחות.
 - 13.3.2014אישור מעלות לדירוג  ,ilAA-ב Credit Watch -עם השלכות
מתפתחות.
דירוג מעלות ilAA- :ב Credit Watch -עם השלכות מתפתחות .דירוג מידרוג:
 Aa2עם אופק דירוג שלילי.

הנאמן בגין תעודות ההתחייבות )סדרה א'( הינו הרמטיק נאמנות ) (1975בע"מ .שם האחראים על תעודות ההתחייבות הינם:
עו"ד דן אבנון ומירב עופר-אורן ,טלפון ,03-5274867 :פקס ,03-5274867 :אי מייל ,hermetic@hermetic.co.il :כתובת
למשלוח דואר :רחוב הירקון  113תל-אביב.
נכון ליום  31בדצמבר  2013וכן נכון למועד דוח זה ,החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות לתעודות
ההתחייבות )סדרה א'( ,לא התקיימו תנאים כלשהם המקימים עילה להעמדת תעודות ההתחייבות )סדרה א'( לפירעון מיידי
והחברה לא קיבלה הודעה מהנאמן לתעודות ההתחייבות )סדרה א'( בדבר אי עמידתה בתנאים ובהתחייבויות שלפי שטר
הנאמנות הנ"ל.
עיקרי שטר הנאמנות אשר נחתם בין החברה לבין הנאמן לסדרה א' מתאריך  18בדצמבר  2008מפורטים בתשקיף החברה מיום
 17במאי  ,2006ונוסחו המלא של שטר הנאמנות מצוי במשרדה הרשום של החברה וניתן לעניין בו ,בתיאום מראש ,בכל יום
עסקים בשעות העבודה הרגילות.
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 .14תעודות התחייבות )סדרה ב'(
הסדרה ומועד ההנפקה
מועד ההנפקה
סך כל השווי הנקוב במועד ההנפקה
השווי הנקוב ליום 31.12.2013
שווי נקוב משוערך ליום 31.12.2013
סכום הריבית שנצברה ליום 31.12.2013
השווי כפי שנרשם בדוחות הכספיים
ליום ) 31.12.2013בניכוי הוצאות הנפקה
נדחות(
השווי הבורסאי ליום 31.12.2013
)באלפי ש"ח(
סוג הריבית ושיעורה
מועדי תשלומי הקרן
מועדי תשלומי הריבית
בסיס ההצמדה ותנאיה
האם תעודות ההתחייבות ניתנות
להמרה
זכות לפדיון מוקדם או המרה כפויה
נכסים משועבדים
שונות

תעודות התחייבות )סדרה ב'( שהונפקו בחודש יוני  2009ונרשמו למסחר בהתאם
לתשקיף החברה מיום  26בנובמבר 2008
יוני 2009
 100,000,000ש"ח
 100,000,000ש"ח
 111,726אלפי ש"ח
 3,260אלפי ש"ח
 111,266אלפי ש"ח

 132,620אלפי ש"ח
ריבית שקלית בשיעור של  5.2%צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש
אפריל 2009
 3תשלומים שנתיים שווים ביום  9ביוני בכל אחת מהשנים  2016ועד ) 2018כולל(
 9תשלומים שנתיים שווים ביום  9ביוני של כל שנה קלנדרית החל משנת  2010ועד
 2018כולל
קרן וריבית צמודות למדד המחירים לצרכן בגין חודש אפריל 2009
לא
אין
אין
כלל ביטוח התחייבה כלפי הנאמן למלא אחר תנאי התשלום של תעודות
ההתחייבות.

דירוג תעודות ההתחייבות )סדרה ב'(
שם החברות המדרגות
דירוג ביום ההנפקה
דירוג נוכחי

מידרוג
 Aa2עם אופק שלילי )על ידי מידרוג מחודש מאי (2009
 Aa2עם אופק דירוג שלילי.

דירוגים נוספים מאז מועד ההנפקה ועד
לתאריך הדירוג הנוכחי

 - 19.9.2009אישור מדרוג לדירוג  Aa2והעלאת אופק הדירוג ליציב.
 - 19.9.2010אישור מדרוג לדירוג  Aa2עם העלאת אופק הדירוג ליציב.
 - 25.9.2011אישור מדרוג לדירוג  Aa2עם אופק דירוג יציב.
 - 12.7.2012אישור מדרוג לדירוג  Aa2עם אופק דירוג יציב.
 - 13.9.2012אישור מדרוג לדירוג  Aa2עם אופק דירוג יציב.
 - 25.10.2012אישור מדרוג לדירוג  Aa2עם הורדת אופק הדירוג לשלילי.
 – 13.5.2013אישור מדרוג לדירוג  Aa2עם אופק דירוג שלילי.

הנאמן בגין תעודות ההתחייבות )סדרה ב'( הינו זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ .שם האחראי על תעודות ההתחייבות הינו:
רמי סבטי ,טלפון ,03-6380632 :פקס ,03-6374344 :אי מייל ,ramis@mtrust.co.il :כתובת למשלוח דואר :דרך מנחם בגין
 ,48תל-אביב.
נכון ליום  31בדצמבר  2013וכן נכון למועד דוח זה ,החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות לתעודות
ההתחייבות )סדרה ב'( ,לא התקיימו תנאים כלשהם המקימים עילה להעמדת תעודות ההתחייבות )סדרה ב'( לפירעון מיידי
והחברה לא קיבלה הודעה מהנאמן לתעודות ההתחייבות )סדרה ב'( בדבר אי עמידתה בתנאים ובהתחייבויות שלפי שטר
הנאמנות הנ"ל.
עיקרי שטר הנאמנות אשר נחתם בין החברה לבין הנאמן לסדרה ב' בתאריך  25בנובמבר  2008מופיעים בתשקיף החברה מיום
 26בנובמבר  2008כפי שתוקן בימים  12ו 13 -ביולי  ,2010ונוסחו המלא של שטר הנאמנות מצוי במשרדה הרשום של החברה
וניתן לעיין בו ,בתיאום מראש ,בכל יום עסקים בשעות העבודה הרגילות.
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 .15תעודות התחייבות סדרה ג'
הסדרה ומועד ההנפקה

מועד הנפקה
סך כל השווי הנקוב
במועד ההנפקה
השווי הנקוב ליום
31.12.2013
שווי נקוב משוערך ליום
31.12.2013
סכום הריבית שנצברה
ליום 31.12.2013
השווי כפי שנרשם בדוחות
הכספיים ליום
31.12.2013

שווי בורסאי ליום
) 31.12.2013באלפי ש"ח(
סוג ריבית ושיעור הריבית
מועדי תשלום הקרן
מועדי תשלום הריבית

תעודות התחייבות
הנוספות )סדרה ג'(
הונפקו בחודש יוני
2011
יוני 2011
 191,713,000ש"ח

תעודות התחייבות
הנוספות )סדרה ג'(
הונפקו בחודש דצמבר
2012
דצמבר 2012
 154,514,000ש"ח

תעודות התחייבות
הנוספות )סדרה
ג'( הונפקו בחודש
מאי 2013
מאי 2013
 144,657,305ש"ח

תעודות התחייבות
)סדרה ג'( הונפקו
בחודש יולי 2010

 283,817,000ש"ח

 191,713,000ש"ח

 154,514,000ש"ח

 144,657,305ש"ח

 305,721אלפי ש"ח

 206,509אלפי ש"ח

 166,439אלפי ש"ח

 155,821אלפי ש"ח

 4,777אלפי ש"ח

 3,227אלפי ש"ח

 2,601אלפי ש"ח

 2,435אלפי ש"ח

 303,242אלפי ש"ח ,
נטו לאחר ניכוי
יתרת הוצאות
הנפקה נדחות בסך
של  2,479אלפי ש"ח.

 199,280אלפי ש"ח ,נטו
לאחר ניכוי יתרת
הוצאות הנפקה נדחות
בסך של  585אלפי ש"ח
ובניכוי יתרת הוצאות
הפחתת ניכיון בסך של
 6,644אלפי ש"ח.

 174,892אלפי ש"ח ,נטו
לאחר ניכוי יתרת
הוצאות הנפקה נדחות
בסך של  571אלפי ש"ח
ובתוספת יתרת הפחתת
פרמיה בסך של 9,024
אלפי ש"ח .

 342,425אלפי ש"ח

 231,302אלפי ש"ח

 186,421אלפי ש"ח

 164,110אלפי
ש"ח ,נטו לאחר
ניכוי יתרת
הוצאות הנפקה
נדחות בסך של
 675אלפי ש"ח
ובתוספת יתרת
הפחתת פרמיה
בסך של 8,964
אלפי ש"ח .
 174,529אלפי ש"ח

יולי 2010
 283,817,000ש"ח

ריבית שנתית קבועה בשיעור של .3.75%
 1באוגוסט  ,2024אלא אם כן עשתה החברה שימוש בזכותה לפרוע את תעודות ההתחייבות
בפדיון מוקדם
הריבית תשולם מידי שנה ,בשני תשלומים חצי שנתיים ,בימים  1בפברואר ו 1-באוגוסט של כל
שנה קלנדרית ,בין השנים ) 2011-2024עד חודש אוגוסט .(2024

בסיס ההצמדה ותנאיה

תעודות ההתחייבות )קרן וריבית( צמודות למדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני 2010

האם תעודות ההתחייבות
ניתנות להמרה
זכות תאגיד לבצע פדיון
מוקדם או המרה כפויה

לא

המועד הראשון בו החברה תהיה רשאית לפרוע את תעודות ההתחייבות בפדיון מוקדם ,מלא או
חלקי ,הינו יום  1באוגוסט  .2021לאחר מועד זה החברה תהיה רשאית לפרוע את תעודות
ההתחייבות בפדיון מוקדם ,מלא או חלקי ,בכל מועד תשלום ריבית .ככל שלא תנצל החברה את
זכותה לפרוע את תעודות ההתחייבות בפדיון מוקדם במועד הראשון האמור לעיל ,תשולם תוספת
ריבית למחזיקי תעודות ההתחייבות .לפרטים נוספים ראה באור )8א() (3לדוח הכספי.
אין.
נכסים משועבדים
דחיית תשלומי קרן ו/או ראה סעיף  17להלן ובאור  8לדוח הכספי
ריבית בהתקיים נסיבות
משהות
כלל ביטוח התחייבה כלפי הנאמן למלא אחר תנאי התשלום של תעודות ההתחייבות.
שונות
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דירוג תעודות ההתחייבות )סדרה ג'(
מעלות ומידרוג
שם החברה המדרגת
) ilAAעל ידי מעלות מיום  4ביולי (2010דירוג ביום ההנפקה
דירוג מעלות ilA+ :ב Credit Watch -עם השלכות מתפתחות ; דירוג מידרוגAa3 :
דירוג נוכחי
עם אופק דירוג שלילי.
 -23.1.2012 ,29.11.2011 ,6.10.11 ,6.6.2011 ,23.12.2010אישור מעלות לדירוג ilAA-
עם תחזית יציבה.
 - 17.5.2012אישור מעלות לדירוג  ilAA-עם הורדת תחזית לשלילית.
 - 18.7.2012אישור מעלות לדירוג  ilAA-עם תחזית שלילית.
 - 2.10.2012העלאת מעלות לדירוג  ilA+עם תחזית שלילית.
 - 9.1.2013אישור מעלות לדירוג  ilA+עם תחזית שלילית.
דירוגים נוספים מאז מועד ההנפקה ועד  - 28.1.2013אישור מעלות לדירוג  ilA+עם העלאת התחזית לחיובית.
לתאריך הדירוג הנוכחי
 – 13.5.2013אישור מדרוג לדירוג  Aa3עם אופק דירוג שלילי.
 – 20.6.2013אישור מעלות לדירוג  ,ilA+הכנסה ל Credit Watch -עם השלכות
מתפתחות.
 – 15.7.2013אישור מעלות לדירוג מיום .20.6.2013
 – 14.11.2013אישור מעלות לדירוג  ,ilA+ב Credit Watch -עם השלכות מתפתחות.
 - 13.3.2014אישור מעלות לדירוג  ,ilA+ב Credit Watch -עם השלכות מתפתחות.
הנאמן בגין תעודות ההתחייבות )סדרה ג'( הינו רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ .שם האחראי על תעודות ההתחייבות הינו :יוסי
רזניק ,טלפון ,03-6389200 :פקס ,03-6393316 :אי מייל ,yossi@rnp.co.il :כתובת למשלוח דואר :רחוב יד חרוצים  ,14תל-
אביב.
נכון ליום  31בדצמבר  2013וכן נכון למועד פרסום דוח זה ,החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות
לתעודות ההתחייבות )סדרה ג'( ,לא התקיימו תנאים כלשהם המקימים עילה להעמדת תעודות ההתחייבות )סדרה ג'( לפירעון
מיידי והחברה לא קיבלה הודעה מהנאמן לתעודות ההתחייבות )סדרה ג'( בדבר אי עמידתה בתנאים ובהתחייבויות שלפי שטר
הנאמנות הנ"ל.
עיקרי שטר הנאמנות אשר נחתם בין החברה לבין הנאמן לסדרה ג' בתאריך  22ביולי  2010מופיעים בתשקיף החברה מיום 26
בנובמבר  2008כפי שתוקן בימים  12ו 13 -ביולי  2010וכן מצורפים לדוח הצעת המדף מ 25 -ביולי  ,2010ונוסחו המלא של שטר
הנאמנות מצוי במשרדה הרשום של החברה וניתן לעיין בו ,בתיאום מראש ,בכל יום עסקים בשעות העבודה הרגילות.
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 .16תעודות התחייבות סדרה ו'
הסדרה ומועד ההנפקה

תעודות התחייבות )סדרה ו'(
הונפקו בחודש יולי 2010

תעודות התחייבות הנוספות
)סדרה ו'( הונפקו בחודש
דצמבר 2012

תעודות התחייבות
הנוספות )סדרה ו'(
הונפקו בחודש יוני
2011
יוני 2011

דצמבר 2012
 115,216,000ש"ח
 115,216,000ש"ח
 115,216אלפי ש"ח
 2,736אלפי ש"ח

מועד הנפקה

יולי 2010

סך כל השווי הנקוב למועד ההנפקה
השווי הנקוב ליום 31.12.2013

 416,183,000ש"ח
 416,183,000ש"ח

 212,029,000ש"ח
 212,029,000ש"ח

שווי נקוב משוערך ליום 31.12.2013
סכום הריבית שנצברה ליום
31.12.2013
השווי כפי שנרשם בדוחות הכספיים
ליום 31.12.2013

 416,183אלפי ש"ח
 9,884אלפי ש"ח

 212,029אלפי ש"ח
 5,036אלפי ש"ח

 413,857אלפי ש"ח  ,נטו
לאחר ניכוי יתרת הוצאות
הנפקה נדחות בסך של 2,326
אלפי ש"ח.

 205,708אלפי ש"ח ,נטו  119,983אלפי ש"ח ,נטו
לאחר ניכוי יתרת הוצאות
לאחר ניכוי יתרת
הוצאות הנפקה נדחות הנפקה נדחות בסך של 362
בסך של  497אלפי ש"ח אלפי ש"ח ובתוספת יתרת
הפחתת פרמיה בסך של
ובניכוי יתרת הוצאות
הפחתת ניכיון בסך של  5,129אלפי ש"ח .
 5,824אלפי ש"ח .

שווי בורסאי ליום 31.12.2013
)באלפי ש"ח(
סוג ריבית ושיעור הריבית
מועדי תשלום הקרן
מועדי תשלום הריבית
בסיס ההצמדה ותנאיה
האם תעודות ההתחייבות ניתנות
להמרה
זכות תאגיד לבצע פדיון מוקדם או
המרה כפויה

נכסים משועבדים
דחיית תשלומי קרן ו/או ריבית
בהתקיים נסיבות משהות
שונות

 467,748אלפי ש"ח

 238,299אלפי ש"ח

 129,491אלפי ש"ח

ריבית שנתית קבועה בשיעור של .5.7%
 1באוגוסט  ,2020אלא אם כן עשתה החברה שימוש בזכותה לפרוע את תעודות
ההתחייבות בפדיון מוקדם
הריבית תשולם מידי שנה ,בשני תשלומים חצי שנתיים ,בימים  1בפברואר ו1-
באוגוסט של כל שנה קלנדרית ,בין השנים ) 2011-2020עד חודש אוגוסט .(2020
תעודות ההתחייבות )קרן וריבית( אינן צמודות למדד ו/או למטבע חוץ כלשהו
לא
המועד הראשון בו החברה תהיה רשאית לפרוע את תעודות ההתחייבות בפדיון
מוקדם ,מלא או חלקי ,הינו יום  1באוגוסט  .2017לאחר מועד זה החברה תהיה
רשאית לפרוע את תעודות ההתחייבות בפדיון מוקדם ,מלא או חלקי ,בכל מועד
תשלום ריבית .ככל שלא תנצל החברה את זכותה לפרוע את תעודות ההתחייבות
בפדיון מוקדם במועד הראשון האמור לעיל ,תשולם תוספת ריבית למחזיקי תעודות
ההתחייבות .לפרטים נוספים ראה באור )8א() (3לדוח הכספי
אין
ראה סעיף  17להלן ובאור  8לדוח הכספי
כלל ביטוח התחייבה כלפי הנאמן למלא אחר תנאי התשלום של תעודות ההתחייבות
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דירוג תעודות ההתחייבות )סדרה ו'(
מעלות ומידרוג
שם החברה המדרגת
) ilAAעל ידי מעלות מיום  4ביולי (2010דירוג ביום ההנפקה
דירוג מעלות ilA+ :ב Credit Watch -עם השלכות מתפתחות; דירוג מידרוגAa3 :
דירוג נוכחי
עם אופק דירוג שלילי.
 -23.1.2012 ,29.11.2011 ,6.10.11 ,6.6.2011 ,23.12.2010אישור מעלות לדירוג ilAA-
עם תחזית יציבה.
 - 17.5.2012אישור מעלות לדירוג  ilAA-עם הורדת תחזית לשלילית.
 - 18.7.2012אישור מעלות לדירוג  ilAA-עם תחזית שלילית.
 - 2.10.2012העלאת מעלות לדירוג  ilA+עם תחזית שלילית.
 - 9.1.2013אישור מעלות לדירוג  ilA+עם תחזית שלילית.
דירוגים נוספים מאז מועד ההנפקה ועד  - 28.1.2013אישור מעלות לדירוג  ilA+עם העלאת התחזית לחיובית.
לתאריך הדירוג הנוכחי
 – 13.5.2013אישור מדרוג לדירוג  Aa3עם אופק דירוג שלילי.
 – 20.6.2013אישור מעלות לדירוג  ,ilA+הכנסה ל Credit Watch -עם השלכות
מתפתחות.
 – 15.7.2013אישור מעלות לדירוג מיום .20.6.2013
 - 14.11.2013אישור מעלות לדירוג  ilA+ב Credit Watch -עם השלכות מתפתחות.
 - 13.3.2014אישור מעלות לדירוג  ,ilA+ב Credit Watch -עם השלכות מתפתחות.
הנאמן בגין תעודות ההתחייבות )סדרה ו'( הינו רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ,לפרטי התקשרות עם הנאמן ראו סעיף  17לעיל.
נכון ליום  31בדצמבר  2013וכן נכון למועד פרסום דוח זה ,החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות
לתעודות ההתחייבות )סדרה ו'( ,לא התקיימו תנאים כלשהם המקימים עילה להעמדת תעודות ההתחייבות )סדרה ו'(
לפירעון מיידי והחברה לא קיבלה הודעה מהנאמן לתעודות ההתחייבות )סדרה ו'( בדבר אי עמידתה בתנאים ובהתחייבויות
שלפי שטר הנאמנות הנ"ל.
עיקרי שטר הנאמנות אשר נחתם בין החברה לבין הנאמן לסדרה ו' בתאריך  22ביולי  2010מופיעים בתשקיף החברה מיום
 26בנובמבר  2008כפי שתוקן בימים  12ו –  13ביולי  2010וכן מצורפים לדוח הצעת המדף מיום  25ביולי  ,2010ונוסחו המלא
של שטר הנאמנות מצוי במשרדה הרשום של החברה וניתן לעיין בו ,בתיאום מראש ,בכל יום עסקים בשעות העבודה
הרגילות.
לפרטים בדבר דוח דירוג נוכחי של חברת מעלות ,ראו דיווח מיידי מיום  13במרס ) 2014אסמכתא .(2014-01-014931
לפרטים בדבר דוח דירוג נוכחי של חברת מדרוג ,ראו דיווח מיידי מיום  13במאי ) 2013אסמכתא .(2013-01-060979
 .17אי התקיימות נסיבות משהות
נכון למועד דוח זה ,לא מתקיימות נסיבות משהות ביחס להון משני מורכב )קרי ,ביחס לתעודות ההתחייבות מסדרות ג' ו –
ו'( ,כמפורט להלן:
ביחס לתשלום ריבית :על פי הדוחות הכספיים של כלל ביטוח ליום  31בדצמבר  2013לכלל ביטוח רווחים ראויים לחלוקה,
כמשמען בחוק החברות.
ביחס לדחיית תשלום קרן ו/או תשלומי ריבית (1) :סכום ההון העצמי של כלל ביטוח לא ירד אל מתחת להון המינימאלי
הנדרש ממנה )על פי הוראות הדין החלות על כלל ביטוח ו/או על פי הנחיות המפקח )להלן" :ההסדר התחיקתי"( ,וזאת על
פי הדוחות הכספיים של כלל ביטוח ליום  31בדצמבר  (2) ;2013דירקטוריון כלל ביטוח לא קבע כי יש חשש ממשי קרוב
ליכולתה של כלל ביטוח לעמוד בהון המינימאלי הנדרש ממנה )על פי ההסדר התחיקתי( ובהתאם לא הורה על דחיית
תשלום ריבית או על דחיית תשלום קרן בשל כך; ) (3דירקטוריון כלל ביטוח לא קבע כי יש חשש ממשי קרוב ליכולתה של
כלל ביטוח לפרוע במועדן התחייבויות שדרגת הקדימות שלהן גבוהה מזו של תעודות ההתחייבות מסדרות ג' ו -ו' ובהתאם
לא הורה על דחיית תשלום ריבית או על דחיית תשלום קרן בשל כך;) (4המפקח לא הורה על דחיית תשלום קרן ו/או ריבית
עקב פגיעה משמעותית בהון העצמי המוכר של כלל ביטוח או עקב חשש ממשי קרוב ליכולתה של כלל ביטוח לעמוד בהון
המינימאלי הנדרש ממנה )על פי ההסדר התחיקתי(.
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 .18מבקר פנימי
 .18.1פרטי המבקר הפנימי
• שם :יוסף אביטל
• שנת תחילת כהונה2002 :
• המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף )3א( לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב) 1992-להלן" :חוק
הביקורת הפנימית"(.
• המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף )146ב( לחוק החברות ובהוראות סעיף  8לחוק הביקורת הפנימית.
• למבקר הפנימי אין קשרים עסקיים עם החברה או עם גוף הקשור אליה.
• המבקר הפנימי הינו עובד כלל ביטוח ומשמש מבקר פנימי בחברה ,בכלל ביטוח ובחברות נוספות בקבוצה.
 .18.2דרך המינוי
המבקר הפנימי מונה ב 25 -בדצמבר  2005על ידי דירקטוריון החברה .סמכויותיו של המבקר הפנימי קבועות במסמך
תפקידים וסמכויות ,אשר מאושר מעת לעת על ידי דירקטוריון כלל ביטוח.
 .18.3סיום כהונה לאחר שנת הדוח
ביום  15באוקטובר  2013הודיע המבקר הפנימי על סיום כהונתו בקבוצת כלל ובחברה לאחר תום שנת הדוח ,ביום 31
במרס .2014
ביום  12במרס  2014מונה ערן שחף כמבקר הפנימי של החברה החל מיום  1באפריל .2014
 .18.4זהות הממונה על המבקר הפנימי
בהתאם להוראות סעיף  148לחוק החברות ,הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הוא יו"ר הדירקטוריון.
 .18.5תכנית העבודה
• הביקורת הפנימית פועלת על פי תכנית עבודה רב שנתית )לתקופה של  4שנים( ,ועל פי תכנית עבודה שנתית
הנגזרת ממנה.
• קביעת נושאי הביקורת תלויה במידה רבה ברמת הסיכון הגלומה בכל תחום פעילות מבוקר ובהסתברות
להתממשות הסיכון .קביעת נושאי הביקורת ותדירות ביצוע הביקורת בהם מבוססת ,בין היתר ,על סקר
סיכונים שבוצע על ידי הביקורת הפנימית בשנת  ,2012במסגרתו ניתן דגש על ההיקף הכספי של הפעילות שמוצע
לבצע לגביה ביקורת ,על השפעתו של תחום הפעילות על התוצאות הכספיות של החברה וכן ניתן דגש על
החשיפה לסיכונים תפעוליים ,רגולטורים ואחרים הגלומה בתחום הפעילות .בנוסף ,חלק מנושאי הביקורת
ותדירות ביצוע הביקורת הינם מכוח הוראות רגולטוריות שונות של המפקח.
• לצורך קביעת תכנית העבודה של הביקורת הפנימית ,מתייעץ המבקר הפנימי עם יו"ר הדירקטוריון של כלל
ביטוח ,יו"ר ועדת הביקורת של כלל ביטוח ,חברי ההנהלה ומנכ"ל כלל ביטוח.
• המבקר הפנימי מגיש את תכנית העבודה לאישור ועדת הביקורת של כלל ביטוח ,בהתאם להוראות סעיף 149
לחוק החברות.
• תכנית העבודה מותירה בידי המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות ממנה במקרים כגון :שינוי תהליכי עבודה,
כניסת מערכת מיכונית חדשה ,צורך בהרחבת היקף הביקורת במקרים מסוימים וכן בדיקה הנדרשת בעקבות
אירוע בו עולה חשד למעילה או הונאה .במקרה של סטייה לא משמעותית מתכנית העבודה המבקר הפנימי אינו
כפוף לאישורים נוספים ,אך הוא מוסר עדכון לוועדת הביקורת אודות שינויים אלו.
• החברה נכללת בתכנית העבודה הרב השנתית של הקבוצה ,בנוסף ,לאור העובדה שעיסוקה היחיד של החברה
הינו גיוס מקורות מימון בישראל עבור כלל ביטוח ,אשר תמורתן מופקדת אצל כלל ביטוח ,לשימושה על פי
שיקוליה ועל אחריותה ,הרי שפעילותה של החברה מושפעת בעיקר מפעילותה העסקית של כלל ביטוח .לפיכך,
מרבית משאבי הביקורת מושקעים בכלל ביטוח ובחברות הבנות שלה.
 .18.6היקף העסקה
המבקר הפנימי מועסק על ידי כלל ביטוח במשרה מלאה .היקף הביקורת בחברה נגזר מהאופי הייחודי של פעילות כל
חברה מוחזקת וכן מהיקף פעילותה ביחס להיקף פעילות הקבוצה .בשנת הדוח לא הושקעו שעות הביקורת שיוחדו
לביקורת בחברה.
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 .18.7עריכת הביקורת
הביקורת מבוצעת לפי הנחיות מקצועיות של לשכת המבקרים הפנימיים ,לרבות תקנים ייחודיים ,שנקבעו בהתאם
לעיסוקי התאגיד ולעניין החברות המוחזקות שהינן גופים מוסדיים  -גם בהתאם להנחיות הקבועות בחוזר גופים
מוסדיים .2007-9-14
דירקטוריון החברה הניח את דעתו כי הביקורת הפנימית פועלת על פי הדרישות שנקבעו בהנחיות המפורטות לעיל.
 .18.8גישה למידע
במסגרת עבודת הביקורת הפנימית ,הומצאו למבקר הפנימי כל מסמך ומידע שהתבקשו על ידו ונדרשו לביצוע
תפקידו .לא הוטלה במסגרת עבודת הביקורת הפנימית כל מגבלה ,ובכלל זה ניתנה למבקר הפנימי גישה חופשית,
מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע ולנתונים הכספיים של החברה.
 .18.9דין וחשבון המבקר הפנימי
• דוחות הביקורת הפנימית מוגשים בכתב.
• דוחות הביקורת הפנימית מובאים ,באופן שוטף ,למנכ"ל כלל ביטוח ,וזאת לצורך קיום דיון בממצאי הביקורת
טרם הבאתם בפני דירקטוריון החברה.
 .18.10הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי
לדעת דירקטוריון החברה ,היקף ,אופי ורציפות פעילות ותכנית העבודה של הביקורת הפנימית הינם סבירים בנסיבות
העניין ,ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.
 .18.11תגמול
שכרו של המבקר הפנימי נקבע בהתאם להסכם העסקה עם כלל ביטוח ,ואין בו כדי ליצור חשש לפגיעה בשיקול הדעת
המקצועי שלו.
 .19אירועים לאחר תאריך הדיווח
בדבר שינוי הרכב הדירקטורים בחברה ,לאחר תאריך הדיווח ,ראה באור  15ב ו-ג לדוחות הכספיים .נכון לתאריך חתימת
הדוחות הכספיים ,לחברה  2דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית.

כללביט מימון בע"מ
חבר הדירקטוריון ומנכ"ל
משה ארנסט

יו"ר הדירקטוריון
איזי כהן
 28במאי 2014
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כללביט מימון בע"מ

כללביט מימון בע"מ )להלן ":החברה"(
דין וחשבון הדירקטוריון ליום  31במרס 2014
דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד לתקופה שנסתיימה ביום  31במרס ) 2014להלן" :יום הדוח"( סוקר
את השינויים העיקריים בפעילות החברה בשלושת החודשים הראשונים של שנת ) 2014להלן" :תקופת
הדוח"( .הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל) 1970 -להלן" :תקנות
ניירות ערך"( במתכונת מצומצמת של העניינים בהם הוא עוסק והוא נערך בהתחשב בכך שבידי המעיין בו
מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה לשנת .2013

פרק א' -הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד ,תוצאות פעילותיו ,הונו
העצמי ותזרימי המזומנים שלו
 .1תאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית
החברה התאגדה בישראל ביום  23בנובמבר  ,2005כחברה פרטית מוגבלת במניות ,בהתאם להוראות חוק
החברות ,התשנ"ט) 1999-להלן" :חוק החברות"(.
מניות החברה אינן נסחרות בבורסה כמשמעה בחוק החברות ולא הוצעו לציבור .עם זאת ,על החברה חלות
הוראות חוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן" :חוק ניירות ערך"( והתקנות המותקנות מכוחו ,והחברה
חייבת בחובות דיווח על-פי החוק והתקנות כאמור.
החברה הינה בבעלותה המלאה ) (100%של כלל חברה לביטוח בע"מ ,שהינה מבטח ,כמשמעו בחוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א) 1981-להלן" :כלל ביטוח"(.
תחום הפעילות היחיד של החברה הינו גיוס מקורות מימון בישראל עבור כלל ביטוח ,באמצעות הנפקות
)ציבוריות ופרטיות( של אגרות חוב ותעודות התחייבות ,אשר תמורתן מופקדת אצל כלל ביטוח ,לשימושה
על פי שיקוליה ועל אחריותה .בהתאם להסכם עם כלל ביטוח מחודש מאי  2006הפיקדונות המופקדים
אצל כלל ביטוח כאמור ,הם בדרגה שווה לכתבי ההתחייבות הנדחים שהנפיקה ו/או תנפיק כלל ביטוח
ובעלי מעמד נדחה לעומת שאר התחייבויותיה של כלל ביטוח כלפי נושיה .ביום  17במרס 2014 ,נחתם
תיקון להסכם ,לפרטים נוספים ראה ביאור ) 12א( ) (6לדוחות הכספיים השנתיים.
פעילות החברה מושפעת מצורכי גיוס ההון של כלל ביטוח ,מהמצב בשוק ההון ומרמת הביקוש וההיצע של
תעודות התחייבות סחירות בישראל.

 .2מצב כספי ותוצאות הפעילות
סך המאזן של החברה ליום הדוח הסתכם ב 2,059,659 -אלפי ש"ח .מתוך סך נכסי החברה ליום הדוח,
 2,028,648אלפי ש"ח הינם בפקדונות נדחים )לרבות חלויות שוטפות( בחברה האם וסך של  30,944אלפי
ש"ח הינם ריבית לקבל מחברת האם .מתוך סך התחייבויות החברה ליום הדוח  2,028,648אלפי ש"ח הינם
תעודות התחייבות )לרבות חלויות שוטפות( וסך של  30,944אלפי ש"ח הינם ריבית לשלם.
על פי הסכם החברה עם כלל ביטוח ,ההוצאות השוטפות של החברה מכוסות על ידי כלל ביטוח .כמו כן,
החברה מפקידה את סכומי ההנפקה בפקדונות נדחים אצל כלל ביטוח .לפיכך ,לחברה אין רווח או הפסד
בגין פעילותה .להלן טבלה ובה תמצית דוחות הרווח והפסד של החברה בתקופת הדוח:

כללביט מימון בע"מ

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס

אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013

הכנסות מימון

2014
15,144

2013
23,487

119,373

החזר הוצאות מחברה אם

68

60

288

הוצאות מימון
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח נקי לתקופה

15,144
68
-

23,487
60
-

119,373
288
-

 .3נזילות ומקורות מימון
החברה אינה נוטלת אשראי למימון פעילותה השוטפת.

פרק ב' -חשיפה לסיכוני שוק ודרך ניהולם
 .4פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
האחראית לניהול סיכוני השוק בחברה הינה הגב' הילה קונפורטי ,במסגרת תפקידה כמנהלת
הסיכונים של כלל ביטוח .היות וכל הסכומים מתמורת תעודות ההתחייבות שהונפקו מופקדים
בכלל ביטוח בתנאים זהים לתנאי תעודות ההתחייבות כאמור ,אין החברה חשופה לסיכוני שוק
מהותיים ,כפי שניתן לראות בדוח בסיסי ההצמדה להלן ,והיא לא נדרשת לנקוט באסטרטגיות הגנה
מפני חשיפה לסיכוני שוק.
להלן דוח בסיסי הצמדה ליום  31במרס ) 2014אלפי ש"ח(:
צמוד למדד
המחירים לצרכן
מזומנים ושווי מזומנים

-

סה"כ

לא צמוד
6

6

3

3

7,121

31,002

1,294,730

733,918

2,028,648

1,318,611

741,048

2,059,659

7,129

31,010

תעודות התחייבות )לרבות חלויות שוטפות (

1,294,730

733,918

2,028,648

סה"כ התחייבויות
נכסים בניכוי התחייבויות

1,318,611
-

741,047
1

2,059,658
1

חברה אם שוטף
חייבים ויתרות חובה )לרבות ריבית לקבל בגין
23,881
פקדונות נדחים(
פקדונות נדחים )לרבות חלויות שוטפות(

סה"כ נכסים
זכאים ויתרות זכות )לרבות ריבית לשלם בגין
23,881
תעודות התחייבות (

כללביט מימון בע"מ

להלן דוח בסיסי הצמדה ליום  31במרס ) 2013אלפי ש"ח(:
צמוד למדד
המחירים לצרכן
מזומנים ושווי מזומנים

סה"כ

לא צמוד
6

6

6

6

7,091

31,465

1,160,786

732,762

1,893,548

1,185,160

739,865

1,925,025

7,102

31,476

תעודות התחייבות )לרבות חלויות שוטפות (

1,160,786

732,762

1,893,548

סה"כ התחייבויות
נכסים בניכוי התחייבויות

1,185,160
-

739,864
1

1,925,024
1

-

חברה אם שוטף
חייבים ויתרות חובה )לרבות ריבית לקבל בגין
24,374
פקדונות נדחים(
-

פקדונות נדחים )לרבות חלויות שוטפות(

סה"כ נכסים
זכאים ויתרות זכות )לרבות ריבית לשלם בגין
24,374
תעודות התחייבות (

 .5מבחני רגישות
החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון עיקריים בפעילותה :ריבית שקלית ,ריבית צמודה ומרווחי
אשראי.
בביצוע מבחנים אלה ,השווי ההוגן של הפיקדונות הנדחים נגזר מהשווי ההוגן של תעודות
ההתחייבות הסחירות .בהתאם לאמור לעיל לעניין זהות הפרמטרים בין הנכסים להתחייבויות ,מבחני
הרגישות מעידים שרגישות החברה לגורמי הסיכון האמורים היא אפסית.

פרק ג' -היבטי ממשל תאגידי
 .6גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בחברה
האורגן המופקד על בקרת העל בחברה הינו דירקטוריון החברה ,לפרטים בדבר חברי דירקטוריון
החברה ראו את הדוח התקופתי של החברה לשנת .2013
הדוחות הכספיים של החברה נמסרים לחברי הדירקטוריון ,למבקר הפנימי של קבוצת כלל ביטוח,
המשמש גם כמבקר הפנימי של החברה ,ולמנהלת הסיכונים של קבוצת כלל ביטוח ,המשמשת גם
כמנהלת הסיכונים של החברה ,מספר ימים לפני מועד אישורם .כל חברי הדירקטוריון הם בעלי
מיומנות חשבונאית ופיננסית .לאחר השלמת תהליך בדיקתם ,מועברים הדוחות הכספיים
לאישור דירקטוריון החברה.
הליך אישור זה נגזר מהיותה של החברה תאגיד מדווח שאינו חברה ציבורית וכן מאופי פעילותה של
החברה ,המצומצם לתחומי גיוס מקורות מימון עבור כלל ביטוח.
בישיבת דירקטוריון החברה מיום  18למאי ומיום  20למאי במסגרתן נדונו ואושרו הדו"חות הכספיים
של החברה ליום  31במרס  2014השתתפו כל הדירקטורים המכהנים בחברה.

כללביט מימון בע"מ

פרק ד' -הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה
 .7אומדנים חשבונאיים קריטיים
לעניין שימוש באומדנים ושיקול דעת בעריכת דוחות הכספיים ,ראה ביאור )2ב( בדוחות הביניים.

 .8גילוי בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
בחודש דצמבר  2009פורסמו תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון מס'  ,(3התש"ע
 ,2009העוסקות במערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ,אשר מטרתן לשפר את
איכות הדיווח הכספי והגילוי בתאגידים מדווחים.
ב 7 -ביולי  2011פורסם ברשומות תקנות ניירות ערך תיקון לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( )תיקון מס'  (2התשע"א ,2011-בו נקבע בין היתר כי תקנה 38ג)ג(  -סקירת הדוח הרבעוני
בדבר הבקרה הפנימית על ידי רואה החשבון המבקר – תימחק.
החברה החלה ביישום התקנות כנדרש בדוח התקופתי ליום  31בדצמבר .2010

 .9אי התקיימות נסיבות משהות
תעודות ההתחייבות שהנפיקה החברה מסדרות ג' ו -ו' חשופות לדחיית מועדי פירעון עקב קיומן של
"נסיבות משהות" .נסיבות אלו מושפעות ,בין היתר ,ממצבה של כלל ביטוח ,ובמיוחד ממצב ההון
והרווחים הראויים לחלוקה של כלל ביטוח ומדרישות ההון של המפקח על הביטוח כפי שיהיו מעת
לעת ,ותלויות ,בחלק מן הנסיבות ,בשיקול הדעת של דירקטוריון כלל ביטוח ו/או המפקח על הביטוח.
נכון למועד דוח זה ,לא מתקיימות נסיבות משהות ביחס להון משני מורכב )קרי ,ביחס לתעודות
ההתחייבות מסדרות ג' ו – ו'( ,כמפורט להלן:
ביחס לתשלום ריבית :על פי הדוחות הכספיים של כלל ביטוח ליום  31במרס  2014לכלל ביטוח
רווחים ראויים לחלוקה ,כמשמען בחוק החברות ,התשנ"ט .1999 -
ביחס לדחיית תשלום קרן ו/או תשלומי ריבית (1) :סכום ההון העצמי של כלל ביטוח לא ירד אל
מתחת להון המינימאלי הנדרש ממנה )על פי הוראות הדין החלות על כלל ביטוח ו/או על פי הנחיות
המפקח על הביטוח )להלן" :ההסדר התחיקתי"( ,וזאת על פי הדוחות הכספיים של כלל ביטוח ליום 31
במרס  (2) ;2014דירקטוריון כלל ביטוח לא קבע כי יש חשש ממשי קרוב ליכולתה של כלל ביטוח
לעמוד בהון המינימאלי הנדרש ממנה )על פי ההסדר התחיקתי( ובהתאם לא הורה על דחיית תשלום
ריבית או על דחיית תשלום קרן בשל כך; ) (3דירקטוריון כלל ביטוח לא קבע כי יש חשש ממשי קרוב
ליכולתה של כלל ביטוח לפרוע במועדן התחייבויות שדרגת הקדימות שלהן גבוהה מזו של תעודות
ההתחייבות מסדרות ג' ו -ו' ובהתאם לא הורה על דחיית תשלום ריבית או על דחיית תשלום קרן בשל
כך;) (4המפקח על הביטוח לא הורה על דחיית תשלום קרן ו/או ריבית עקב פגיעה משמעותית בהון
העצמי המוכר של כלל ביטוח או עקב חשש ממשי קרוב ליכולתה של כלל ביטוח לעמוד בהון
המינימאלי הנדרש ממנה )על פי ההסדר התחיקתי(.
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 .10מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד
ממועד פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת  2013לא פורסמו חוקים ,תקנות ,חוזרים ,טיוטות
חוקים ,תקנות וחוזרים עיקריים על ידי הכנסת ,הממשלה או המפקח על הביטוח ,לפי העניין,
הרלוונטיים לחברה.

 .11אירוע מהותי בתקופת הדוח
ביום  19במרס  ,2014הגישה החברה טיוטה ראשונה של תשקיף מדף לרשות ניירות ערך ,על בסיס
דוחותיה הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  .2013טיוטת תשקיף המדף כאמור אינה כוללת גיוס
מיידי של החברה בשלב זה ואין כל ודאות כי תשקיף המדף יפורסם.

 .12אירוע מהותי לאחר תקופת הדיווח
בדבר שינוי הרכב הדירקטורים בחברה ,לאחר תאריך הדיווח ,ראה באור  5ב ו-ג לדוחות הביניים .נכון
לתאריך חתימת הדוחות הכספיים ,לחברה  2דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית.

חבר הדירקטוריון ומנכ"ל
משה ארנסט

יו"ר הדירקטוריון
איזי כהן
 28במאי 2014

פרק  – 7ניהול החברה
.7.1

דירקטוריון החברה ונושאי משרה בכירים
להלן פרטים אודות חברי הדירקטוריון ,לפי מיטב ידיעת החברה:
איזי כהן
שם:
012306320
תעודת זהות:
27.4.1951
תאריך לידה:
קמין ברוך  ,10הרצליה
מען:
ישראלית
נתינות:
לדירקטוריון אין ועדות
חברות בועדות הדירקטוריון:
לא
דח"צ:
לא
דירקטור בלתי תלוי:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה יו"ר דירקטוריון החברה ,מנכ"ל כלל החזקות
וכלל חברה לביטוח
של החברה או של בעל עניין בה:
2014
שנת תחילת כהונה כדירקטור:
מטעם
בסטטיסטיקה
ראשון
תואר
השכלה:
האוניברסיטה העברית.
נכון למועד התשקיף ,מנכ"ל כלל החזקות וכלל
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
חברה לביטוח.
בעבר מנכ"ל אפריקה ישראל להשקעות בע"מ,
מנכ"ל מגדל חברה לביטוח בע"מ ומגדל
אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ.
מכהן כיו"ר דירקטוריון ו/או דירקטור בחברות
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:
שונות מקבוצת כלל החזקות.
קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם לא
יש(:
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך סעיף  92לא
)א( ) (12לחוק החברות:

משה ארנסט
שם:
024416604
תעודת זהות:
26.5.1969
תאריך לידה:
זינגר  ,3גבעת שמואל
מען:
ישראלית
נתינות:
לדירקטוריון אין ועדות
חברות בועדות הדירקטוריון:
לא
דח"צ:
לא
דירקטור בלתי תלוי:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה דירקטור ומנכ"ל החברה ,משנה למנכ"ל כלל
חברה לביטוח וכלל החזקות ,מנהל חטיבת
של החברה או של בעל עניין בה:
המטה בכלל חברה לביטוח
2014
שנת תחילת כהונה כדירקטור
השכלה:
בוגר במשפטים ) (LLBמאוניברסיטת בר אילן,
מוסמך במנהל עסקים ) (MBAבהתמחות
מימון ,מאוניברסיטת בר אילן
נכון למועד התשקיף ,מנהל חטיבת המטה בכלל
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
חברה לביטוח ומשנה למנכ"ל כלל חברה
לביטוח וכלל החזקות.
בעבר יועץ משפטי ראשי ומזכיר חברה בחברות
שונות מקבוצת כלל החזקות.
מכהן כיו"ר דירקטוריון ו/או כדירקטור
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:
בחברות שונות מקבוצת כלל החזקות
קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם לא
יש(:
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך סעיף  92כן
)א( ) (12לחוק החברות:
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רונית זלמן-מלאך
שם:
022512305
תעודת זהות:
11.7.1966
תאריך לידה:
חנה רובינא 16 ,ראשל"צ
מען:
ישראלית
נתינות:
לדירקטוריון אין ועדות
חברות בועדות הדירקטוריון:
לא
דח"צ:
לא
דירקטורית בלתי תלויה:
תפקיד שממלאת בחברה ,בחברה בת ,בחברה דירקטורית בחברה ומנהלת הכספים .מנהלת
אגף כספים בכלל חברה לביטוח וסמנכ"ל
קשורה של החברה או של בעל עניין בה:
כספים בכלל החזקות; משנה למנכ"ל כלל חברה
לביטוח וכלל החזקות.
2005
שנת תחילת כהונה כדירקטורית:
רו"ח ,בוגרת בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת
השכלה:
תל אביב ,בעלת תואר מוסמך במנהל עסקים
) ,(MBAהתמחות במימון ,מאוניברסיטת בר-
אילן.
נכון למועד התשקיף ,מנהלת אגף הכספים בכלל
עיסוקה בחמש השנים האחרונות:
חברה לביטוח וסמנכ"ל הכספים בכלל החזקות
ומשנה למנכ"ל כלל חברה לביטוח וכלל
החזקות.
 - 11/2011-5/2014מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון
בחברה.
בעבר ,חשבונאית ראשית וסגנית מנהל הכספים
בכלל חברה לביטוח ובכלל החזקות וסמנכ"ל
בכיר בכלל חברה לביטוח.
מכהנת כחברת דירקטוריון ולשעבר כחברת
ועדות מאזן ,ביקורת והשקעות נוסטרו ,בחברות
מקבוצת כלל החזקות .יו"ר ועדת חשבים
ואקטוארים באיגוד חברות הביטוח.
מכהנת כיו"ר דירקטוריון ו/או כדירקטורית
תאגידים נוספים בהם משמשת כדירקטורית:
בחברות שונות מקבוצת כלל החזקות.
קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם לא
יש(:
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך סעיף  92כן
)א( ) (12לחוק החברות:
 .7.1.1להלן פרטים אודות נושאי משרה בכירה בחברה ,לפי מיטב ידיעת החברה:
ערן שחף
שם:
027985894
תעודת זהות:
25.1.1971
תאריך לידה:
פועלי הרכבת  27גבעתיים
מען:
2014
שנת תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה מבקר פנימי בחברה ושל חברות מקבוצת כלל
החזקות .סמנכ"ל בכיר בכלל חברה לביטוח.
של החברה או של בעל עניין בה:
בעל עניין בחברה או קירבה משפחתית עם נושא לא
משרה בכירה אחר או עם בעל עניין אחר בחברה
)אם יש(:
בוגר תואר במשפטים מאוניברסיטת בר אילן.
השכלה:
בעל רישיון עורך דין.
בוגר לוגיסטיקה וכלכלה מאוניברסיטת בר-
אילן.
מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת בר-אילן.
מוסמך במשפטים מאוניברסיטת תל אביב.
החל מאפריל  2014מבקר פנימי ראשי בכלל
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:
חברה לביטוח ,כלל החזקות וחברות בקבוצת
כלל.
 - 2013סגן המבקר הפנימי בכלל חברה לביטוח
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וכלל החזקות .סמנכ"ל בכלל חברה לביטוח.
 2009-12/2012עורך דין בכיר באגף המשפטי
בכלל חברה לביטוח וכלל החזקות.
 - 04/2012-12/2012מזכיר החברה של כלל
חברה לביטוח וכלל החזקות
 2008-2009קצין ציות בכלל חברה לביטוח

טל כהן
שם:
027427681
תעודת זהות:
25.7.1974
תאריך לידה:
אנצ'יקובסקי  ,10כפר סבא
מען:
2014
שנת תחילת כהונה
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה חשב החברה .חשב כלל חברה לביטוח וכלל
החזקות .סמנכ"ל בכלל חברה לביטוח.
של החברה או של בעל עניין בה:
בעל עניין בחברה או קירבה משפחתית עם נושא לא
משרה בכירה אחר או עם בעל עניין אחר בחברה
)אם יש(:
בוגר בחשבונאות אוניברסיטת תל אביב .בעל
השכלה:
רישיון רו"ח.
בוגר בכלכלה מהאוניברסיטה העברית.
מוסמך במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית.
עיסוקו בחמש השנים האחרונות:

.7.2

החל מיולי  2013חשב כלל חברה לביטוח וכלל
החזקות .סמנכ"ל בכלל חברה לביטוח.
 05/2014 – 07/2013דירקטור ואחראי על
הדיווחים הכספיים בחברה.
 2004-2013מנהל במחלקה המקצועית
ובמחלקת הביקורת ,משרד רו"ח  KPMGסומך
חייקין.

הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריון והנהלת החברה
התיאור שלהלן הינו תיאור של עיקר הוראות תקנון החברה במועד תשקיף זה ,המתייחסות לחברי הדירקטוריון
והנהלת החברה:
 .7.2.1הדירקטוריון

.7.2.1.1

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו.

.7.2.1.2

סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר ,רשאי הדירקטוריון להפעילה.

 .7.2.2מינוי דירקטוריון והפסקת כהונה

.7.2.2.1

האסיפה הכללית תמנה את הדירקטורים ,אלא אם נקבע אחרת בתקנון החברה .מספר
הדירקטורים בחברה ייקבע מעת לעת על ידי האסיפה הכללית השנתית או המיוחדת ובלבד
שלא יפחת משני דירקטורים.

.7.2.2.2

דירקטור יכול שיהיה עובד החברה ,יועץ או בעל מניות בה.

.7.2.2.3

כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו או במועד מאוחר יותר ,אם נקבעה בתקנון החברה
הוראה המתירה מינוי שתחילתו בעתיד.
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.7.2.2.4

דירקטור ,שנסתיימה תקופת כהונתו ,יוכל להיבחר שוב.

.7.2.2.5

במקרה שהתפנתה משרת דירקטור ,יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפעול ,כל עוד
לא ירד מספרם של הדירקטורים הנשארים ממספרם המינימלי של הדירקטורים שנקבע
בתקנון .במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהמספר המינימלי הנ"ל ,יהיו הדירקטורים
הנותרים רשאים לפעול לשם ניהול עסקי החברה אך ורק בעניינים שאינם סובלים דיחוי.

 .7.2.3דירקטור חליף

.7.2.3.1

כל חבר דירקטוריון רשאי למנות לעצמו ממלא מקום )להלן" :דירקטור חליף"( ,ובלבד שלא
ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור .חבר דירקטוריון רשאי למנות
כדירקטור חליף מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף.

.7.2.3.2

ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון ,את מי שמכהן כדירקטור ,ובלבד שהמועמד
להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה ,אינו מכהן כחבר באותה ועדת דירקטוריון.

.7.2.3.3

המינוי או הפסקת הכהונה של דירקטור חליף ,תעשה במסמך בכתב בחתימת יד הדירקטור
שמינהו ,אולם ,מכל מקום ,כהונתו של דירקטור חליף תופסק אם יקרה לדירקטור החליף אחד
המקרים המפורטים בפסקאות שבסעיף  7.2.4להלן או אם משרתו של חבר הדירקטוריון שהוא
משמש כממלא מקומו תתפנה מאיזו סיבה שהיא.

.7.2.3.4

דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור ויחולו עליו כל הוראות הדין והוראות תקנון החברה,
למעט ההוראות בדבר מינוי דירקטור הקבועות בתקנון החברה.

 .7.2.4סיום כהונתו של דירקטור
מבלי לפגוע בהוראות החוק או התקנון ,משרתו של דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

.7.2.4.1

הוא התפטר ממשרתו על-ידי מכתב חתום בידו שהוגש לחברה והמפרט את הסיבות
להתפטרותו .ההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה ,או במועד מאוחר יותר שננקב
בה;

.7.2.4.2

הוא הועבר ממשרתו על-ידי האסיפה הכללית של החברה;

.7.2.4.3

הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף  232לחוק החברות;

.7.2.4.4

לפי החלטת בית משפט ,כאמור בסעיף  233לחוק החברות;

.7.2.4.5

הוא הוכרז פושט רגל ,ואם הוא תאגיד  -החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק;

.7.2.4.6

הוא נפטר או הוכרז פסול דין;
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 .7.2.5כינוס ישיבות דירקטוריון וניהולן

.7.2.5.1

הדירקטוריון רשאי לבחור אחד מחבריו כיושב ראש הדירקטוריון ,לסיים את כהונתו כיו"ר
ולמנות יו"ר אחר תחתיו .מינוי יושב ראש הדירקטוריון יכול שיהיה דרך קבע או לצורך ישיבה
פלונית .היו"ר הנבחר ינהל את ישיבות הדירקטוריון ויחתום על פרוטוקול הדיונים.

.7.2.5.2

לא מונה לדירקטוריון יושב ראש ,או נעדר יושב ראש הדירקטוריון מישיבה ,יבחר הדירקטוריון
באחד מחבריו לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון.

.7.2.5.3

הדירקטוריון יתכנס לישיבה לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשנה.

.7.2.5.4

יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת .בנוסף ,הדירקטוריון יקיים
ישיבה ,בנושא שיפורט ,לדרישת כל אחד מאלה:
)א(

שני דירקטורים ,אולם אם באותו מועד מונה הדירקטוריון עד חמישה דירקטורים -
דירקטור אחד;

)ב(

דירקטור אחד אם הוא ציין בדרישתו לכנס את הדירקטוריון כי נודע לו על עניין של
החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין;

)ג(

מונה לחברה מנהל כללי והודעה או דיווח של המנהל הכללי הצריכו פעולה של
הדירקטוריון;

)ד(

הודיע רואה החשבון המבקר ליו"ר הדירקטוריון ,ובמקרה בו לא מונה יו"ר
דירקטוריון הודיע לדירקטוריון ,על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של
החברה.

.7.2.5.5

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון יקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון ,והוא יכלול:
)א(

נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון;

)ב(

נושאים שנקבעו כאמור בסעיף ;7.2.5.4

)ג(

כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון ,זמן סביר
לפני כינוס ישיבת דירקטוריון ,לכללו בסדר היום.

.7.2.5.6

לא מונה יו"ר דירקטוריון לחברה יקבע סדר היום של ישיבות הדירקטוריון על-ידי
הדירקטורים ,בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל.

.7.2.5.7

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ,ובלבד שכל
הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.
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.7.2.6

הודעה על ישיבת דירקטוריון

.7.2.6.1

בכפוף לסעיף  7.2.6.7להלן ,הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו לפחות זמן סביר
לפני מועד כינוס הדירקטוריון .בהודעה יצוין מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס ,וכן פירוט
סביר של כל הנושאים שעל סדר היום .ההודעה תוכל להיות בעל-פה ,בשיחה טלפונית ,בכתב או
על -ידי מברק ,דואר אלקטרוני ,טלקס או טלפקס ,והיא תימסר לדירקטור על פי הפרטים
שמסר מראש לחברה.

.7.2.6.2

כלל סדר יומה של ישיבת הדירקטוריון דיון באישור דו"חות כספיים שלגביהם ביצע רואה
החשבון המבקר של החברה פעולות ביקורת ,או דיון בהתאם לבקשת רואה החשבון המבקר
כאמור בסעיף )7.2.5.4ד( לעיל ,תימסר לרואה החשבון המבקר הודעה על ישיבת הדירקטוריון
והוא יהיה רשאי להשתתף בה.

.7.2.6.3

דירקטור שיעדר מן הארץ בעת כלשהי לא יהיה זכאי לקבל הודעה על כינוס ישיבה בעת העדרו
אלא אם מסר לחברה מען למסירת הודעות.

.7.2.6.4

פירוט הנושאים שעל סדר היום כאמור בסעיף  7.2.6.1לעיל אינו מונע דיון בנושא ו/או נושאים
שלא נזכרו בהודעה על ישיבת הדירקטוריון )להלן " :נושא חדש"(.

.7.2.6.5

נדון נושא חדש בישיבת הדירקטוריון יוכל דירקטור שלא נכח בישיבת הדירקטוריון בה נדון
הנושא החדש להביע בכתב את התנגדותו להחלטה ו/או לדרוש לקיים בה דיון מחודש ,וזאת
תוך שלושה ) (3ימים ממועד קבלת עותק ההחלטה לידיו .נדרש דיון מחודש כאמור הוא יתקיים
על -ידי הדירקטוריון במועד שיקבע יו"ר הדירקטוריון ,ובהעדרו הדירקטוריון ,ולא יאוחר
משבעה ימים מקבלת הדרישה .אולם ,לא יהיה בהתנגדותו של דירקטור להחלטה בנושא החדש
בכדי לפגוע בתוקף הפעולות כלפי צדדים שלישים שבוצעו בהסתמך עליהן.

.7.2.6.6

על -אף האמור בסעיף  7.2.6.1לעיל ,רשאי הדירקטוריון ,בהסכמת כל הדירקטורים ,להתכנס
לישיבה ללא הודעה כלל ,ככל שהדבר מותר על פי חוק החברות.

.7.2.6.7

ישיבת דירקטוריון שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית הישיבה למועד אחר ולמקום
שתקבע; בישיבה נדחית כאמור לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו
החלטה .נדחתה ישיבת דירקטוריון כאמור למועד העולה על שבעה ימים ,יינתנו הודעות לישיבה
הנדחית כאמור בסעיף  7.2.6.1לעיל.

 .7.2.7מניין חוקי בישיבות הדירקטוריון
המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון )לרבות ישיבה נדחית כאמור בסעיף  7.2.6.7לעיל( יהיה רוב חברי
הדירקטוריון .לא נכח בישיבת הדירקטוריון בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה מנין
חוקי ,תידחה הישיבה למועד אחר עליו יחליט יו"ר הדירקטוריון ,או בהעדרו ,הדירקטורים שנכחו בישיבה
שזומנה ,ובלבד שעל מועד הישיבה הנדחית תימסר הודעה של שלושה ) (3ימים מראש לכל הדירקטורים .לא
נכח בישיבה נדחית כאמור מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה ,תתקיים הישיבה בכל
מספר משתתפים שהוא.
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 .7.2.8הצבעה בדירקטוריון

.7.2.8.1

בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.

.7.2.8.2

החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב רגיל .היו הקולות שקולים לא יהיה ליו"ר הדירקטוריון
קול נוסף.

.7.2.8.3

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל ,ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים
להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין.
התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה ,ייערך פרוטוקול ההחלטות ,לרבות ההחלטה שלא להתכנס,
וייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.

 .7.2.9ועדות דירקטוריון

.7.2.9.1

הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון .בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה
מסמכויותיו ,לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון .בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ
לדירקטוריון או להמליץ בלבד ,יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון .הוקמו ועדות
דירקטוריון כאמור ,יקבע הדירקטוריון ,בכפוף לכל דין ,אלו מסמכויות הדירקטוריון יואצלו
אליהן .בנושאים הקבועים בסעיף  112לחוק החברות ,יהיה הדירקטוריון רשאי להאציל
מסמכויותיו לועדת דירקטוריון לשם המלצה בלבד ,אשר תהא כפופה לאישור הדירקטוריון,
למעט נושאים המפורטים בסעיף )288ב( לחוק החברות בהם האצלת הסמכויות לא תהא לשם
המלצה בלבד ולא תהא כפופה לאישור הדירקטוריון.

.7.2.9.2

על הישיבות והדיונים של כל ועדת דירקטוריון המורכבת משני חברים או יותר ,תחולנה
ההוראות הכלולות בתקנון החברה בדבר ישיבות של הדירקטוריון וההצבעה בהן ,בשינויים
המחויבים ובכפוף להחלטות הדירקטוריון מעת לעת.

.7.3

הוראות תקנון החברה בעניין פטור ביטוח ושיפוי
 .7.3.1פטור ,ביטוח ושיפוי

.7.3.1.1

החברה תהיה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב
הפרת חובת הזהירות כלפיה ,אך לא תהיה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה
עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

.7.3.1.2

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין אחר ,החברה רשאית לשפות נושא משרה בה
בדיעבד בשל חבות ,תשלום או הוצאה כמפורט בסעיף קטן זה להלן ,שהוטלה על נושא המשרה
או שהוציא נושא המשרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה ,כדלקמן:
)א(

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין שניתן
בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

)ב(

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא משרה עקב
חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר
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הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך
פלילי ,או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה
להליך פלילי )כהגדרתה להלן( בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר
לעיצום; בסעיף קטן זה " -סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו
חקירה פלילית" ו"-חבות כספית כחלופה להליך פלילי" -כמשמעם בסעיף 260
)א()1א( לחוק החברות;
)ג(

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא המשרה או
שחויב בהן בידי בית משפט ,בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם
אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכה ,או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה
דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

)ד(

תשלום או הוצאה שהוטלו עליו בקשר עם הליך מנהלי בכל אחד מאלה (1) :תשלום
לנפגע הפרה; ) (2הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל
בעניינו ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
"הליך מינהלי" בפרק זה משמעו – הליך לפי פרק ח') 3הטלת עיצום כספי בידי
הרשות( ,פרק ח') 4הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית( או
פרק ט') 1הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים ,המותנית בתנאים(
לחוק ניירות ערך; הליך לפי פרק ט' 1לחוק הפיקוח או הליך דומה מכח חוק אחר לפיו
רשות מנהלית מוסמכת להטיל סנקציה ובלבד שהדין יאפשר שיפוי בקשר אליו;
"תשלום לנפגע הפרה" בפרק זה משמעו – תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף
52נד)א())(1א( לחוק ניירות ערך; וכן תשלום לנפגע הפרה שהטיל הממונה על שוק ההון
לפי סעיף  92כא לחוק הפיקוח או תשלום דומה שהטילה רשות מנהלית מכח חוק
אחר.

)ה(

כל חבות ,תשלום או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר לשפות נושא
משרה.

.7.3.1.3

כן רשאית החברה להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות ,תשלום או הוצאה
כמפורט בפסקה  7.3.1.2לעיל ,בכל אחד מאלה )"התחייבות לשיפוי"(:
)א(

כאמור בסעיף )7.3.1.2א( ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת
הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן
לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין,
ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות
החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה שהדירקטוריון קבע
כי הם סבירים בנסיבות העניין.

)ב(

.7.3.1.4

כאמור בסעיף )7.3.1.2ב( או )7.3.1.2ג( או )7.3.1.2ד( או )7.3.1.2ה(.

בכפוף להוראות חוק החברות ,והוראות כל דין אחר ,החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח
אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות ,תשלום או הוצאה ,שיוטלו עליו או שיוציא עקב פעולה
שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ,בכל אחד מאלה:
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)א(

הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

)ב(

הפרת חובת אמונים כלפי החברה ,ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד
סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

)ג(

תשלום או הוצאה שהוטלו עליו בקשר עם הליך מנהלי בכל אחד מאלה (1) :תשלום
לנפגע הפרה; ) (2הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל
בעניינו ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

.7.3.1.5

)ד(

חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

)ה(

כל אירוע אחר אשר בשלו מותר או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.

סעיפים  7.3.1.1עד  7.3.1.4לא יחולו בשל כל אחד מהמקרים הבאים:
)א(

הפרת חובת אמונים ,למעט לעניין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור
בסעיף )7.3.1.4ב( לעיל;

.7.3.1.6

)ב(

הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;

)ג(

פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;

)ד(

קנס או כופר שהוטל על נושא משרה.

החלטות בדבר מתן פטור ,ביטוח ,שיפוי או מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור ו/או לנושא משרה
שאינו דירקטור תתקבלנה בכפוף לכל דין.

 .7.4הסדרי פטור ,ביטוח ושיפוי
להלן תיאור ההסדרים החלים בגין פטור ,ביטוח ושיפוי לנושאי המשרה בחברה:

.7.4.1

פטור נושאי משרה
ביום  16במאי  ,2006החליטה אסיפת בעלי המניות של החברה לפטור מאחריות את הדירקטורים ונושאי המשרה
בחברה ,בכפוף למגבלות הדין ,מכל אחריות כלפיה לנזק שנגרם או יגרם לה ,עקב הפרת חובת הזהירות המוטלת
על נושאי המשרה כאמור ,למעט אם נעשה בכוונה או בפזיזות או מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

.7.4.2

שיפוי נושאי משרה
ביום  16במאי  ,2006לאחר שהתקבל אישור הדירקטוריון של החברה ,אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן
שיפוי לדירקטורים של החברה ,בגין חבות כספית שתוטל עליהם בשל פעולה שעשו בתוקף תפקידם כנושאי
משרה בחברה ,בקשר לאירוע המפורט בכתב השיפוי ,ובגין הוצאות התדיינות סבירות .למען הסר ספק ,ביום 15
באוגוסט  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה ,כי התחייבות החברה מראש לשפות את נושאי המשרה
והדירקטורים שלה ,תחול על כל נושאי המשרה והדירקטורים ,אשר כיהנו ,מכהנים ויכהנו בחברה או מטעם
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החברה לפי העניין ,ואשר קיבלו או יקבלו מאת החברה כתבי שיפוי ,החל ממועד אישור ההחלטה באסיפה
הכללית של החברה.
תקרת השיפוי נקבעה במצטבר בסכום מרבי שלא יעלה על מיליון ש"ח .יצוין ,כי כלל חברה לביטוח התחייבה
כלפי החברה ,להשיב לה את הוצאות השיפוי לדירקטורים ,אם וככל שתהיינה כאלה ,בהתאם לכתבי השיפוי
כאמור לעיל ,שהוצאו ו/או שיוצאו לדירקטורים ונושאי משרה של החברה ,בסכום של עד מיליון ש"ח.
בעקבות כניסתם לתוקף של חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה( ,התשע"א 2011-וחוק
הגברת האכיפה בשוק ההון )תיקוני חקיקה( ,התשע"א 2011-ובהתאם להוראות חוק החברות וחוק ניירות ערך,
ביום  19באוגוסט  2012תיקנה החברה את תקנון החברה והאסיפה הכללית אישרה הענקת כתבי שיפוי חדשים
לנושאי המשרה ולדירקטורים של החברה שהותאמו לשינויי החקיקה האמורים ולתקנון החברה .להלן תמצית
עיקרי כתב השיפוי:

.7.4.2.1

החברה התחייבה ,בכפוף להוראות הדין ,לשפות את נושאי המשרה בה בשל כל חבות או
הוצאה ,כמפורט בסעיף  7.4.2.2להלן ,שתוטל עליהם עקב פעולות שעשו בתוקף היותם נושאי
משרה בחברה )לרבות פעולותיהם כנושאי משרה בחברה לפני מועד כתב השיפוי(.

.7.4.2.2

ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף  7.4.2.1לעיל ,תחול בשל חבות ,תשלום או הוצאה ,שהינה בת
שיפוי על פי דין ,כדלקמן:
)א(

חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק
דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט; ובלבד שחבות כאמור תהא
קשורה ,במישרין או בעקיפין ,לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף 7.4.2.10
להלן ,או כל חלק מהם או הקשור בהם ,במישרין או בעקיפין ,וכפוף לכך שהסכום
המירבי של השיפוי בגין חבות כאמור לא יעלה על הסכום המפורט בסעיף 7.4.2.3
להלן.

)ב(

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שיוצא נושא המשרה עקב
חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר
הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה ובלי שהוטלה עליו חבות כספית
כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה אך
בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה
פלילית או בקשר לעיצום כספי;
בפסקה זו "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית",
ו"-חבות כספית כחלופה להליך פלילי" כמשמעם בסעיף ))260א()1א( לחוק החברות,
כפי שיתוקן מעת לעת.

)ג(

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שיוצא נושא המשרה או
שיחויב בהן בידי בית משפט ,בהליך שהוגש נגד נושא המשרה בידי החברה או בשמה
או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכה ,או באישום פלילי שבו הורשע
בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
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)ד(

תשלום או הוצאה שהוטלו על נושא המשרה בקשר עם הליך מנהלי בכל אחד מאלה:
) (1תשלום לנפגע הפרה; ) (2הוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו,
לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
בסעיף זה "אדם אחר" לרבות במקרה של תביעה שתוגש נגד נושא המשרה על דרך של
תביעה נגזרת; "הליך מנהלי" -הליך לפי פרק ח') 3הטלת עיצום כספי בידי הרשות(,
פרק ח') 4הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית( או פרק ט'1
)הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים ,המותנית בתנאים( לחוק
ניירות ערך; הליך לפי פרק ט' 1לחוק הפיקוח וכן הליך דומה מכוח חוק אחר לפיו
רשות מנהלית מוסמכת להטיל סנקציה ובלבד שהדין יאפשר שיפוי בקשר אליו;
"תשלום לנפגע ההפרה"  -תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד)א())(1א( לחוק
ניירות ערך וכן ,תשלום לנפגע הפרה שהטיל הממונה על שוק ההון לפי סעיף 92כא
לחוק הפיקוח או תשלום דומה שהטילה רשות מנהלית מכוח חוק אחר.

.7.4.2.3

סכום השיפוי
)א(

סכום השיפוי שתשלם החברה )בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת בטוח ,אם יתקבלו,
במסגרת בטוח שרכשה החברה )או שרכשה חברה אחרת עבורה( ו/או סכומים
שיתקבלו ,אם יתקבלו ,במסגרת שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה( לכל נושאי
המשרה בחברה ,על פי כתבי השיפוי ,בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים
בסעיף  7.4.2.10להלן ,לא יעלה על מיליון ש"ח )להלן" :סכום השיפוי המירבי"(.

)ב(

אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם ,יעלה על סכום השיפוי
המירבי או על יתרת סכום השיפוי המירבי )כפי שתהיה קיימת באותה עת( לפי סעיף
)7.4.2.3א( לעיל ,יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו ,לפי הענין ,בין נושאי המשרה
שיהיו זכאים לשיפוי ,באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה ,בפועל,
יחושב על פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה לבין סכום
השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים ,במצטבר ,בגין אותו אירוע.

.7.4.2.4

עם קרות אירוע שבגינו נושא משרה בחברה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל,
תעמיד החברה לרשותו של נושא המשרה כאמור ,מעת לעת ,את הכספים הדרושים לכיסוי
ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי ,לרבות בהליכי
חקירה ,באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלמם או לממנם בעצמו ,והכל בכפוף לתנאים
ולהוראות הקבועים בכתב השיפוי.

.7.4.2.5

ההתחייבות לשיפוי כפופה לתנאים שנקבעו בכתב השיפוי ,בין היתר ,לעניין הטיפול בהליכים
משפטיים ,שיתוף פעולה מצד מקבל השיפוי ,השבת סכומים ששולמו בעודף וכיו"ב.

.7.4.2.6

התחייבויות החברה לפי כתב השיפוי יעמדו לזכות נושא המשרה ו/או לזכות עיזבונו גם לאחר
סיום כהונתו כנושא משרה בחברה ,ובלבד שהפעולות בגינן ינתן השיפוי נעשו בתקופת כהונתו
כנושא משרה בחברה .כן מובהר ,כי כפוף להוראות סעיף  7.4.2.10להלן ,התחייבויות החברה
לפי כתב שיפוי זה יחולו גם ביחס לאירועים שאירעו טרם חתימתו של כתב השיפוי.
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.7.4.2.7

התחייבויות החברה לפי כתב השיפוי כפופות להוראות כל דין ,כפי שתהיינה מעת לעת ,ובכלל
זה להוראות חוק החברות ,ובפרט הוראות הפרק החמישי לחלק השישי לחוק החברות ,שעניינו
עסקאות עם בעלי עניין.

.7.4.2.8

התחייבויות החברה על פי כתב השיפוי יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ,ככל המותר על
פי דין ,לשם התכלית שלה נועדו .במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב השיפוי לבין
הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה ,לשנותה או להוסיף עליה ,תיגבר הוראת הדין האמורה ,אך
לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב השיפוי.

.7.4.2.9

הוראות כתב השיפוי גוברות על כל התחייבות או הסכמה קודמות )טרם מועד כתב השיפוי( ,בין
בכתב ובין בעל פה ,בין החברה לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב השיפוי ,וזאת ,גם
ביחס לאירועים שאירעו טרם חתימתו של כתב השיפוי .האמור כפוף לכך ,שכתב שיפוי קודם
שניתן לנושא המשרה ,אם ניתן ,יוסיף לחול ולהיות תקף ביחס לכל אירוע שאירע טרם חתימתו
של כתב השיפוי )אף אם הליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה לאחר חתימתו של כתב השיפוי(,
אם תנאיו של כתב השיפוי מרעים את תנאי השיפוי עבור נושא המשרה ביחס לאירוע כאמור,
כפוף לכל דין.

.7.4.2.10

להלן האירועים שלדעת דירקטוריון החברה ניתן היה לצפותם מראש לאור פעילות החברה
בפועל בעת מתן ההתחייבות מראש לשיפוי לנושאי המשרה בחברה בגין חבות כאמור בסעיף
)7.4.2.2א( לעיל:
)א(

הצעה ,הנפקה ורכישה עצמית של ניירות ערך על-ידי החברה או על-ידי חברה בת,
תאגיד בשליטת החברה או חברה אחרת ,אשר החברה מחזיקה בה מניות ,במישרין או
בעקיפין ,או שלחברה ענין כלשהו בה )להלן יחד בסעיף  7.4.2.10זה" :החברה"( או על-
ידי בעלי מניות של החברה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הצעת
ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף או בדרך אחרת ,הצעה פרטית ,או הצעת ניירות ערך
בדרך אחרת כלשהי ,או הנפקת מניות הטבה ,או ביצוע הצעת רכש או הצעת מכר
)לרבות הצעת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל( ,בישראל ומחוץ לישראל ,וכן פעולות
אחרות בקשר לניירות ערך.

)ב(

אירוע הנובע מהיותה של החברה תאגיד מדווח ,כהגדרת מונח זה בחוק החברות ,או
הנובע מכך שמניותיה או ניירות ערך אחרים שלה הוצעו לציבור ,או הנובע מכך
שמניותיה או ניירות ערך שלה נסחרים בבורסה בישראל או מחוצה לה.

)ג(

מכירה ,קנייה או החזקה של השקעות על-ידי או עבור או בשם החברה.

)ד(

אירועים הקשורים לביצוע או לבחינה של השקעות על-ידי החברה ,לפני ,במהלך
ואחרי ביצוע ההשקעה ,במהלך ההתקשרות ,החתימה ,פיתוח ומעקב.

)ה(

עסקאות ופעולות של החברה כמשמעותן בסעיף  1לחוק החברות ,ובכלל זה ביצוען,
ביטולן ו/או פעולות או עסקאות שהחברה תימנע מלנקוט בהן ,משא ומתן להתקשרות
בעסקה ,בדיקת נאותות )לרבות אי ביצועה( ,העברה ,מכירה ,חכירה ,השכרה ,שעבוד
או רכישה של נכסים או התחייבויות ,לרבות ניירות ערך או זכויות או מתן או קבלת
זכות בכל אחד מהם ,לרבות הצעת רכש מסוג כלשהו או מיזוג של החברה עם ישות
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אחרת ,קבלת אשראי ומתן בטחונות ,הסכמי שיתוף פעולה ,מיזמים והסכמי ניהול ,וכן
עסקה אחרת בניירות ערך שהנפיקה ו/או שתנפיק החברה ,והכל בין אם החברה צד
להן ובין אם אינה צד להן ,וכן בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם
לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
)ו(

פעולה 1בקשר עם הוצאת רישיונות והיתרים ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,אישורים ו/או פטורים הנוגעים להגבלים עסקיים ולממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון במשרד האוצר.

)ז(

פעולה בקשר עם חוק הפיקוח ,או חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח – ) 1998להלן:
"חוק ההגבלים העסקיים"( ,לרבות תקנות שהותקנו מכוחם .מבלי לגרוע מהאמור
בסעיף זה לעיל ,פעולה או מחדל בקשר עם מידע ,מצגים ,הערכות ,חוות דעת ,דוחות
כספיים ,דיווחים או הודעות ובקשות לאישור )וכן הפעולות ביסודן( ,המוגשים
לרשויות שיפוטיות ומינהליות על-ידי החברה ו/או בקשר עם החברה ופעילותה )גם אם
אינם מוגשים על-ידי החברה עצמה( )ובכלל זה הימנעות מהגשת דיווח או הודעה
כאמור( על-פי כל דין ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,חוק החברות ,חוק
ניירות ערך ,חוק הפיקוח ,לרבות תקנות שהותקנו מכוחם ,או על-פי כללים או הנחיות
הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה ,או לפי הנחיות של רשות מוסמכת ,ובכלל זה
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,רשות ניירות ערך ,רשות ההגבלים העסקיים ,מס
הכנסה ,רשם מאגרי המידע ,רשם החברות ,רשם המשכונות ,רשם המקרקעין,
הבורסה ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ,או על-פי הוראות דיני
המס החלים על החברה ,וכן תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או לכשל לספק סוג של
מידע במועד הנדרש על-פי דין.

)ח(

העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על-פי דין לחברות בעלות עניין בחברה.

)ט(

פעולה או מחדל בקשר לזכויות הצבעה בחברה.

)י(

פעולה או מחדל בקשר עם עריכה ו/או הפעלה ו/או טיפול בסידורי ביטוח ו/או בניהול
סיכונים ,וכן כל עניין בקשר למשא ומתן לגבי הסכמי ביטוח ,התקשרויות בהסכמי
ביטוח ,תנאי פוליסות ביטוח והפעלת פוליסות ביטוח.

)יא(

כל תביעה או דרישה המוגשות על-ידי מלווה או נושה של החברה בנוגע לכספים
שהולוו על-ידיו ו/או חובות ו/או התחייבויות של החברה ו/או של חברה מוחזקת של
החברה כלפיו.

)יב(

כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים ,בעלים ,משכירים ,שוכרים או מחזיקים
אחרים של נכסים או מוצרים של החברה ,עבור נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש
בנכסים או במוצרים האמורים.

1

על פי הוראות כתב השיפוי "פעולה" משמעה -לרבות ,החלטה ו/או מחדל במשמע ולרבות פעולות נושא המשרה לפני מועד כתב
השיפוי בתקופת כהונתו כנושא משרה בחברה;
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)יג(

תביעה או דרישה המתייחסת לכל פעולה או מחדל שבוצעו לשינוי מבנה החברה ו/או
ארגונה מחדש ,או כל החלטה בנוגע אליהם ,וכן כל פעולה ,מחדל תביעה או דרישה
בקשר עם :מיזוג ,פיצול ,הסדר לפי חוק החברות ,הקצאה או חלוקה )כהגדרתה בחוק
החברות(.

)יד(

כל פעולה או מחדל הקשורים לחלוקה ,כהגדרת מונח זה בחוק החברות ,ובכלל זה
לרכישה של מניות החברה ,ובלבד שאין בשיפוי בגין פעולה או מחדל כאמור הפרה של
כל דין.

)טו(

כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס למינוי או לבקשה למינוי כונס נכסים לנכסים של
החברה או ביחס לבקשת פירוק כנגד החברה או ביחס להליך כלשהו לצורך פשרה או
הסדר עם נושים של החברה.

)טז(

תובענות ייצוגיות או תובענות נגזרות בקשר עם החברה ופעילותה.

)יז(

פעולות ו/או מחדלים בקשר עם בקשת ו/או קבלת ו/או חידוש רישיונות ו/או אישורים
ו/או היתרים הנדרשים לצורך פעילותה ועסקיה של החברה או שהביאו לאי חידושם
או לשלילתם ו/או לאי עמידה של החברה בהם או בתקנים ו/או בהנחיות ו/או
בדרישות ו/או בנהלים של רשות מוסמכת מכוח חוקים ו/או צווים ו/או תקנות
הרלוונטיים לפעילותה ולעסקיה של החברה.

)יח(

הליכים ,בין בישראל ובין מחוצה לה ,בנושאים הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,לחוק
ההגבלים העסקיים ו/או בצווים ו/או בתקנות ו/או בכללים שהותקנו מכוחו ,ו/או
אישורים ו/או היתרים שהוצאו על-פיו ,ובכלל זה להסדרים כובלים ,למיזוגים
ולמונופולין.

)יט(

כל הקשור לעריכה ו/או לאישור של דוחות כספיים ,לרבות מעשים או מחדלים
הנוגעים לאימוץ תקני דיווח כספי )לרבות תקני דיווח כספי בינלאומיים ,(IFRS -
הכנה וחתימה על הדוחות הכספיים של החברה ,מאוחדים או נפרדים ,לפי העניין ,וכן
בקשר לעריכה ו/או לאישור של דוח הדירקטוריון ו/או תוכניות עסקיות ותחזיות ,ו/או
למתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה ולגבי נושאים נוספים
הכלולים בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון וכן מתן הצהרות המתייחסות לדוחות
הכספיים.

)כ(

מעשה או מחדל בנוגע לגיבוש תוכנית עסקית ,גיבוש תוכנית עבודה ,לרבות בקשר
לתמחור ,לשיווק ,להפצה ,להנחיות לעובדים ,ללקוחות ,לסוכנים ,משווקים ולספקים
ולשיתופי פעולה כלשהם ,מדיניות החברה ונהליה; ביצוע פעולות בעקבות או בהתאם
עם מדיניות החברה ,נהליה והליכים הנהוגים בה ,וזאת בין אם פורסמו ובין אם לאו.

)כא(

כל הקשור ,במישרין או בעקיפין ,לניהול תיק ההשקעות של החברה ו/או חשבונות
הבנק שלה ,לרבות פיקדונות במט"ח ,ניירות ערך ,הלוואות ומסגרות אשראי ,כרטיסי
חיוב ,ערבויות בנקאיות ,מכתבי אשראי ,הסכמי ייעוץ בהשקעות ,לרבות עם מנהלי
תיקים ,עסקאות גידור ,אופציות ,חוזים עתידיים וכדומה.
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)כב(

פעולה בניגוד למסמכי ההתאגדות של החברה.

)כג(

פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או בעלי המניות שלה.

)כד(

הפרת הוראות הסכם כלשהו שהחברה צד לו ,בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען
שבוצעה.

)כה(

החלטה ו/או פעולה בקשר לאישור עסקה עם נושא משרה ו/או עם בעל שליטה בחברה
ו/או בחברה קשורה;

)כו(

החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-ו/או צווים ו/או
תקנות מכוחו.

.7.4.2.11

כל הוראה בסעיף  7.4.2.10לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסוימת ,תפורש כמתייחסת גם לאי
ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה ,והכל אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת
מחייב אחרת.

.7.4.2.12

למען השלמת התמונה יצוין ,כי נושאי המשרה בחברה מועסקים בחברות שונות בקבוצת כלל,
לפי העניין ,ומכהנים בחברה מכח תפקידיהם כאמור .לפיכך ,נושאי המשרה בחברה עשויים
להיות זכאים לשיפוי מכח כתבי שיפוי שהוצאו ו/או יוצאו להם על ידי חברות אחרות בקבוצה.

.7.4.3

ביטוח נושאי משרה
ביום  28ביולי  ,2013אישרה אסיפת בעלי המניות של כלל החזקות את התקשרויותיה של כלל החזקות בפוליסות
ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בסיסיות המשותפות לכלל החזקות ולחברות המוחזקות ,במישרין או בעקיפין,
על ידה )אך נכון למועד זה אינה כוללת חברות מקבוצת כלל פיננסים( )להלן" :הפוליסה הבסיסית" ו"-חטיבת
כלל החזקות"( ו/או בפוליסות ביטוח קבוצתיות המשותפות לחטיבת כלל החזקות ולחטיבות נוספות הכוללות
חברות אחרות הנמנות על קבוצת אי די בי )להלן" :הפוליסה הקבוצתית"( ו/או בפוליסות ביטוח אחרות )להלן
ביחד" :פוליסות הביטוח"( ,למספר תקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש שנים החל מיום  1באוגוסט
 2013שבמסגרתן תבוטח אחריות כל נושאי המשרה של כלל החזקות ,לרבות נושאי משרה שהם ו/או קרוביהם
מבין בעלי השליטה בכלל החזקות ,הכל – כפי שיהיו מעת לעת באותן תקופות ,כאשר התקשרויות כאמור יכול
ויעשו גם בדרך של הארכת פוליסות הביטוח המסתיימות ,תוך שינוי בתנאיהן .כמו כן אישרה אסיפת בעלי
המניות ,כאמור לעיל ,כי בכל מקרה של אי חידוש או ביטול פוליסה קיימת לביטוח אחריות נושאי משרה כאמור
)להלן" :הפוליסה שהסתיימה"( ,תהיה כלל החזקות רשאית לרכוש )או להשתתף ברכישת( כיסוי ביטוחי
לאחריות כאמור לתקופה של עד שבע שנים לאחר תום אותה פוליסה שהסתיימה ,ביחס לתביעות שתוגשנה
לאחר תום אותה פוליסה בגין מעשים שנעשו קודם לתום תקופתה ,בתמורה לדמי ביטוח שיסוכמו עם המבטחים
במסגרת המקובל לעניין זה ,ובלבד שלא יעלו על סך של  300%מדמי הביטוח שהשתלמו בגין הפוליסה
שהסתיימה ובגבולות אחריות לתביעה ובמצטבר לתקופת ביטוח שלא יעלו על עיקרי החלטת אסיפת בעלי
המניות כמפורט לעיל ולהלן.
על פי החלטת אסיפת בעלי המניות ,כאמור לעיל ,התקשרותה של כלל החזקות בפוליסות הביטוח תעשה בכפוף
לתנאים הבאים:
הסך המרבי של גבולות אחריות המבטח במסגרת פוליסה בסיסית כאמור יהיה בין  50ל 70-מיליון דולר ,לתביעה
ובמצטבר ,לתקופת הביטוח על פי אותה פוליסה .הסך המרבי של גבולות אחריות המבטח במסגרת הפוליסה
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הקבוצתית יהיה בין  90ל 120-מיליון דולר לתביעה ובמצטבר לתקופת הביטוח על פי אותה פוליסה )להלן" :גבול
האחריות המקורי"( .סכומי ההשתתפות העצמית שיקבעו במסגרת הפוליסה הבסיסית והקבוצתית לא יעלו על
המקובל בשוק הביטוח לעסקאות מסוג והיקף זה נכון למועד ההתקשרות .ביטוח אחריות נושאי משרה יכול
שיכלול אפשרות לרכוש רובד ביטוחי נוסף ,במסגרתו יוקנה כיסוי ביטוחי שישלים את סכום גבול האחריות על פי
הפוליסה הקבוצתית עד לסכום גבול האחריות המקורי ,במקרה בו גבול האחריות על פי הפוליסה הקבוצתית
יקטן או ימוצה עקב תביעה או תביעות ,ככל שתוגשנה ,על פי הפוליסה הקבוצתית נגד מי מהחטיבות המשתתפות
בה ובלבד שסכום ההשלמה כאמור לא יעלה במצטבר על סכום השווה לגבול האחריות המקורי של הפוליסה
הקבוצתית .מובהר ,כי הרובד הנוסף כאמור אינו מהווה רובד עודף החל מעבר לגבול האחריות המקורי ,אלא
משלים את גבול האחריות של הפוליסה הקבוצתית לגבול האחריות המקורי המבוטח על פיה ,לכיסוי תביעות
נוספות כאמור ,ככל שתוגשנה.
יצוין ,כי לגבי כל חטיבה ,הפוליסה הקבוצתית תחול )כפוף לתנאיה( רק מעבר לשיפוי מכח הפוליסה הבסיסית
של אותה חטיבה ,וכי אין וודאות כי חטיבה תוכל בפועל לנצל את הכיסוי הביטוחי ,כולו או חלקו ,מכוח
הפוליסה הקבוצתית ו/או מכוח הרובד הביטוחי הנוסף כאמור .כמו כן ,כלל הפוליסות האמורות יכול שתכלולנה
גם ביטוח בגין חבות החברה עצמה ) ,(entity coverמפני תביעות לפי דיני ניירות ערך שיוגשו נגדה )בין אם
תביעות אלה יוגשו נגדה בלבד ובין אם יוגשו נגדה וגם נגד נושאי משרה בה(.
סך כל דמי הביטוח השנתיים שישולמו על-ידי חטיבת כלל החזקות בעד שנת ביטוח כלשהי ,עבור ביטוח אחריות
נושאי משרה כאמור לעיל ,לא יעלה על  500,000דולר .סכומי ההשתתפות העצמית שיקבעו במסגרת הפוליסות
האמורות לא יחרגו מהמקובל בשוק הביטוח לפוליסות מסוג זה נכון למועד ההתקשרות.
דמי הביטוח שישולמו על-ידי חטיבת כלל החזקות ודמי הביטוח שישולמו על-ידי כל אחת מהחטיבות האחרות
עבור פוליסה בסיסית ייקבעו על-ידי מבטחי המשנה )לפי הערכתם את הסיכונים של כל חטיבה כאמור( .דמי
הביטוח שישולמו עבור פוליסה קבוצתית ייקבעו על-ידי מבטחי המשנה ,על פי הערכתם את מכלול הסיכונים של
כל החטיבות המשתתפות בה ,והם יחולקו בין חטיבת כלל החזקות והחטיבות האחרות בהתאם ליחס שבין דמי
הביטוח שישולמו על-ידי כל אחת מהן עבור הפוליסה הבסיסית שלה.
אם וככל שהפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה יהיו משותפות לחטיבת כלל החזקות ולחטיבות אחרות
שבשליטת בעלי השליטה בכלל החזקות )שאינן בשליטת כלל החזקות( ,כאמור לעיל ,ויוצאו על -ידי ו/או
בהשתתפות של כלל חברה לביטוח ,יחולו על ההתקשרות באותן פוליסות הביטוח גם הכללים הבאים :א .כלל
חברה לביטוח לא תהא מעורבת בקביעת דמי הביטוח עבור אותן פוליסות על -ידי מבטחי המשנה; וכן ,ב .שיעור
דמי הטיפול ) (Fronting Feesשל כלל חברה לביטוח לא יחרוג מהמקובל בשוק הביטוח לעסקאות מסוג והיקף
זה נכון למועד ההתקשרות ,ולא יעלה על  10%מדמי הביטוח המשולמים בגין הפוליסות האמורות.
בהתאם להחלטה האמורה לעיל ,רכשה כלל החזקות אצל כלל חברה לביטוח ,ביום  31ביולי  ,2013פוליסות
ביטוח אחריות נושאי משרה )בביטוח משנה בשיעור של  (100%לתקופה של שנה אחת החל מיום  1באוגוסט 2013
כדלקמן :פוליסה בסיסית לביטוח אחריות נושאי משרה )המשותפת לחטיבת כלל החזקות( ,אשר סך גבולות
האחריות במסגרתה עומד על  50מיליון דולר לתביעה ובמצטבר ופוליסה קבוצתית )המשותפת לחטיבת כלל
החזקות ולחטיבות נוספות מסוימות הנמנות על קבוצת אי.די.בי( ,2אשר סך גבולות האחריות במסגרתה עומד על
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החטיבות הנוספות המשתתפות בפוליסה הקבוצתית הן חטיבת נכסים ובנין )חברה לנכסים ולבנין בע"מ וחברות מוחזקות
מסוימות שלה( ,חטיבת דסק"ש )חברת השקעות דיסקונט בע"מ וחברות מוחזקות מסוימות שלה( ,חטיבת כלל פיננסיים )כלל
פיננסיים בע"מ וחברות מוחזקות מסוימות שלה( וחטיבת שופרסל )שופרסל בע"מ וחברות מוחזקות מסוימות שלה(.
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 90מיליון דולר )באופן שסך גבולות האחריות במצטבר בגין הפוליסה הבסיסית והקבוצתית לא יעלה על 140
מיליון דולר לתקופת הביטוח( .בנוסף ,נרכש רובד ביטוחי נוסף עד לגבול כולל בסך של  90מיליון דולר.
מובהר ,כי הרובד הביטוחי הנוסף אינו מהווה רובד עודף החל מעבר לגבול האחריות המקורי של הפוליסה
הקבוצתית ,אלא משלים את גבול האחריות של הפוליסה הקבוצתית לגבול האחריות המקורי המבוטח על פיה,
לכיסוי תביעות נוספות כאמור ככל שתוגשנה .יצוין ,כי לגבי כל חטיבה ,הפוליסה הקבוצתית תחול )כפוף
לתנאיה( רק מעבר לשיפוי מכח הפוליסה הבסיסית של אותה חטיבה ,וכי אין וודאות כי חטיבה תוכל בפועל לנצל
את הכיסוי הביטוחי ,כולו או חלקו ,מכח הפוליסה הקבוצתית ו/או מכח הרובד הביטוחי הנוסף כאמור.
יצוין ,כי סכום ההשתתפות של החברה בפרמיה הכוללת אינו מהותי ,והוא משולם מידי תקופת ביטוח על ידי
כלל חברה לביטוח.

.7.5

פרטים נוספים

.7.5.1

עורכי דין ההנפקה:
גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי  1תל אביב.

.7.5.2

רואי החשבון של החברה:
קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון – רח' עמינדב  3תל אביב.

.7.5.3

משרדה הרשום של החברה:
ראול ולנברג  ,36קריית עתידים ,מגדל  ,8תל אביב.
)כתובת למשלוח דואר :ת.ד ,37070 .תל אביב.(6136902 ,
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פרק  - 8בעלי ענין ונושאי משרה בכירה בחברה
.8.1

תגמולים לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירה
 .8.1.1תגמולים לבעלי ענין ונושאי משרה בכירה

.8.1.1.1

הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה מועסקים על ידי כלל חברה לביטוח והשכר המשולם להם
על ידי כלל חברה לביטוח הינו בגין העסקתם בכלל חברה לביטוח ובחברות הבת שלה ,כולל
החברה ,כאשר היקף העסקתם בחברה הינו זניח לעומת העסקתם בכלל חברה לביטוח וביתר
חברות הבת של כלל חברה לביטוח .יובהר ,כי לחברה אין כל הוצאות שכר בגין הדירקטורים
ונושאי המשרה בחברה )לרבות בעלי עניין בחברה( וכי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה לא
מיוחס רכיב שכר מסוים בגין העסקתם בחברה.

.8.1.1.2
.8.2

לפרטים בדבר ביטוח ,פטור ושיפוי נושאי משרה בחברה ראו סעיף  7.4לעיל.

עסקאות עם בעלי שליטה
למיטב ידיעת החברה ,כל העסקאות עם בעלי השליטה בחברה או שלבעלי השליטה בחברה היה עניין אישי באישורן,
אשר החברה הייתה צד להן ,בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף או שהן עדיין בתוקף בתאריך התשקיף הינן כדלקמן:
 .8.2.1לפרטים בדבר הסכם הפקדת תמורת הנפקות בין החברה לכלל חברה לביטוח ראו סעיף  5.3לעיל.
 .8.2.2לפרטים בדבר הסדרי הביטוח והשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ולהתחייבויותיה של כלל חברה
לביטוח בקשר עם האמור ראו סעיף  7.4לעיל.
 .8.2.3לפרטים בדבר התקשרות בין כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ והחברה לשם מתן שירותי ריכוז
הנפקה להרחבת סדרה ג' של החברה בשנת  ,2013ראו סעיף  7.2לפרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( בדוח
התקופתי של החברה לשנת  ,2013הנכלל בפרק  6לתשקיף זה.
 .8.2.4לפרטים אודות כלל חברה לביטוח ,בעלת השליטה בחברה במועד התשקיף ,ראו סעיף  3.4לעיל.

.8.3

החזקת ניירות ערך על-ידי בעלי ענין ונושאי משרה בכירה
 .8.3.1למיטב ידיעת החברה ,החזקות בעלי העניין ו/או נושאי המשרה הבכירה בחברה בניירות הערך של החברה
ביום  20במאי  2014וביום  20במאי  2013הינה כדלהלן:
שם המחזיק
כלל חברה לביטוח בע"מ*
אפסילון ניהול קרנות נאמנות ) (1991בע"מ**
אפסילון ניהול קרנות נאמנות ) (1991בע"מ**
אפסילון ניהול קרנות נאמנות ) (1991בע"מ**
אפסילון ניהול קרנות נאמנות ) (1991בע"מ**
דוד לובינסקי בע"מ )יצחק מנור(***

סוג נייר ערך
מניות רגילות
כללביט אג"ח א'
כללביט אג"ח ב'
כללביט אג"ח ג'
כללביט אג"ח ו'
כללביט אג"ח ו'

כמות ליום
 20במאי 2014
1,000
372,713
119,379
-

כמות ליום 20
במאי 2013
1,000
350,011
7,995
973,968
58,990
668,341

לפרטים בדבר בעלי העניין בכלל חברה לביטוח ראו סעיף  3.4לעיל.
*
** לפרטים בדבר בעלי העניין באפסילון ניהול קרנות נאמנות ) (1991בע"מ ראו סעיף  3.2.3לעיל.
*** ביום  8בינואר  ,2014התקבלו הודעות מאת דוד לובינסקי בע"מ ומאת אי.די.בי .חברה לאחזקות בע"מ )להלן:
"אי די בי אחזקות"( ,לפיהן ביום  7בינואר  2014חדלה רות מנור להיות בעלת עניין באי די בי אחזקות ,בעלת
השליטה דאז בעקיפין בחברה .דוד לובינסקי בע"מ הינה חברה בשליטת רות מנור ,ובעקבות האמור לעיל חדלה
להיות בעלת עניין בחברה.

ח1-

פרק  - 9דוחות כספיים

ט1-

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 6706703

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

לכבוד
כללביט מימון בע"מ
ראול ולנברג  ,36קריית עתידים
תל אביב

הנדון :הסכמה להכללת דוחות רואי החשבון המבקרים ודוחות סקירה בדוחות הצעת מדף
שיפורסמו על פי תשקיף המדף של חברת כללביט מימון בע"מ )להלן "החברה"(
אשר עתיד להתפרסם בחודש מאי2014 ,
כרואי החשבון של החברה ולבקשתה ,הרינו לציין שידוע לנו כי החברה עשויה לפרסם דוחות הצעת מדף על פי תשקיף
המדף אשר עתיד להתפרסם בחודש מאי.2014 ,
אנו מסכימים כי דוחות רואי חשבון מבקרים או דוחות סקירה והדוחות בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח
כספי כנדרש לפי תקנה 9ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל ,1970-שניתנו ויינתנו על ידנו
לחברה כל עוד אנו משמשים כרואי החשבון המבקרים של החברה ,ייכללו בדרך של הפניה בדוחות הצעת מדף
שיפורסמו כאמור ,על ידי החברה ,במהלך התקופה בה ניתן לפרסם דוחות הצעת מדף על פי תשקיף המדף האמור לעיל.
אנו מסכימים כי הצהרה זו תיכלל בתשקיף מדף החברה המיועד להתפרסם בחודש מאי .2014

תל-אביב,
 28במאי2014 ,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

כללביט מימון בע"מ
דוחות כספיים
ליום  31בדצמבר 2013

כללביט מימון בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2013

תוכן העניינים
עמוד
דוחות רואי החשבון המבקרים

30

דוחות על המצב הכספי

32

דוחות על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחר

33

דוחות על השינויים בהון

34

דוחות על תזרימי המזומנים

35

באורים לדוחות הכספיים

36

קוסט פורר גבאי את קסירר

טל+972-3-6232525 .

רח' עמינדב ,3
תל-אביב 6706703

פקס +972-3-5622555

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של כללביט מימון בע"מ
בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
בהתאם לסעיף 9ב)ג( בתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-

ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של כללביט מימון בע"מ )להלן " -החברה"( ליום 31
בדצמבר  .2013רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה .הדירקטוריון וההנהלה של החברה
אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי
בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל .אחריותנו היא לחוות דעה על
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון
בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" ,על תיקוניו) ,להלן "תקן ביקורת .(" 104
רכיבים אלו הינם בקרות ברמת הארגון ,לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי
ובקרות כלליות של מערכות )להלן" :רכיבי הבקרה המבוקרים"(.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת  .104על־פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת
ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי
בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות .ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה
פנימית על דיווח כספי ,זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים ,הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית
ברכיבי הבקרה המבוקרים ,וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי
בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך .ביקורתנו ,לגבי אותם רכיבי בקרה ,כללה גם ביצוע נהלים
אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות .ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה
המבוקרים ,להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי ,ולפיכך
חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד .כמו כן ,ביקורתנו לא התייחסה להשפעות
הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך ,חוות דעתנו אינה מביאה
בחשבון השפעות אפשריות כאלה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר
המתואר לעיל.
בשל מגבלות מובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל ,ורכיבים מתוכה בפרט ,עשויים שלא למנוע
או לגלות הצגה מוטעית .כמו כן ,הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית
כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום
של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
לדעתנו החברה קיימה באופן אפקטיבי ,מכל הבחינות המהותיות ,את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום
 31בדצמבר .2013
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים של החברה לימים 31
בדצמבר  2013ו 2012 -ולתקופה של שנתיים שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2013והדוח שלנו ,מיום 28
במאי  , 2014כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.
הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר 2011 ,ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ,בוקרו על ידי
רואה חשבון מבקר אחר אשר הדוח שלו מיום  22במרס 2012 ,כלל חוות דעת בלתי מסוייגת.
אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף מדף החברה המיועד להתפרסם בחודש מאי .2014
תל-אביב,
 28במאי2014 ,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
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קוסט פורר גבאי את קסירר

טל+972-3-6232525 .

רח' עמינדב ,3
תל-אביב 6706703

פקס +972-3-5622555

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של כללביט מימון בע"מ

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של כללביט מימון בע"מ )להלן" :החברה"( לימים 31
בדצמבר  2013ו 2012-ואת הדוחות על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר ,הדוחות על השינויים בהון
והדוחות על תזרימי המזומנים לתקופה של שנתיים שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2013דוחות כספיים
אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים
אלה בהתבסס על ביקורתנו.
הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר 2011 ,ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ,בוקרו על ידי
רואה חשבון מבקר אחר אשר הדוח שלו מיום  22במרס 2012 ,כלל חוות דעת בלתי מסוייגת.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי
חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה ,נדרש מאיתנו לתכנן את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית
מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים.
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו
סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי החשבון האחרים ,הדוחות הכספיים הנ"ל
משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה לימים  31בדצמבר
 2013ו 2012-ואת תוצאות הפעולות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים
שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2012 ,2013ו 2011-בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
) (International Financial Reporting Standardsלהוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים
שנתיים( ,התש"ע.2010-
ביקרנו גם ,בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה
פנימית על דיווח כספי" ,רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר ,2013
והדוח שלנו מיום  28במאי 2014 ,כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן
אפקטיבי.
אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף מדף החברה המיועד להתפרסם בחודש מאי .2014

תל-אביב,
 28במאי2014 ,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

31

כללביט מימון בע"מ
דוחות על המצב הכספי ליום  31בדצמבר

באור

2013
אלפי ש"ח

2012
אלפי ש"ח

נכסים
4

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
ריבית לקבל בגין פיקדונות נדחים בחברה האם
חלויות שוטפות  -פיקדונות נדחים בחברה האם
חברה אם – חשבון שוטף
פיקדונות נדחים בחברה האם

5
5
6
5

6
62
43,838
43,306
1,994,154

6
44
42,170
42,494
203
1,850,637

2,081,366

1,935,554

התחייבויות
זכאים ויתרות זכות
חברה אם  -חשבון שוטף
ריבית לשלם בגין תעודות התחייבות
חלויות שוטפות  -תעודות התחייבות
תעודות התחייבות

6
7

8
8

54
13
43,838
43,306
1,994,154

252
42,170
42,494
1,850,637

2,081,365

1,935,553

הון
הון מניות

איזי כהן
יו"ר הדירקטוריון

9

משה ארנסט
חבר הדירקטוריון
ומנכ"ל

1

1

2,081,366

1,935,554

רונית זלמן מלאך
חברת הדירקטוריון ומנהלת
הכספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים 28:במאי.2014 ,
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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כללביט מימון בע"מ
דוחות על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחר לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

באור

2013
אלפי ש"ח

2012
אלפי ש"ח

2011
אלפי ש"ח

הכנסות
הכנסות מימון
החזר הוצאות מחברה האם

119,373
288

98,005
272

96,371
263

119,661

98,277

96,634

הוצאות
119,373
288

98,005
272

96,371
263

הוצאות מימון
הוצאות הנהלה וכלליות

10

119,661

98,277

96,634

-

-

-

רווח לפני מיסים על הכנסה
מיסים על הכנסה

11

רווח לתקופה

-

-

-

רווח כולל לתקופה

-

-

-

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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כללביט מימון בע"מ
דוחות על השינויים בהון

הון המניות
אלפי ש"ח

יתרת רווח
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2011

1

-

1

רווח כולל לתקופה

-

-

-

יתרה ליום  31בדצמבר 2011

1

-

1

רווח כולל לתקופה

-

-

-

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

1

-

1

רווח כולל לתקופה

-

-

-

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

1

-

1

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

34

כללביט מימון בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

2013
אלפי ש"ח

2012
אלפי ש"ח

2011
אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח כולל לתקופה

-

-

-

התאמות :
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
שינוי בריבית לשלם
שינוי בריבית לקבל
הכנסות מימון
הוצאות מימון

)(95,025
95,025
)(119,373
119,373
-

)(80,907
80,907
5,111
)(5,111
)(98,005
98,005
-

)(65,404
65,404
)(96,371
96,371
-

שינוי בחייבים ויתרות חובה
שינוי בזכאים ויתרות זכות

)(18
18

)(233
233

27
)(28

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

-

-

)(1

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
פירעון פיקדון נדחה
הפקדת פיקדונות נדחים בחברה האם
החזר עלויות הנפקה על ידי החברה האם

42,749
831

42,408
)(294,889
1,005

41,522
)(393,794
1,629

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

43,580

)(251,476

)(350,643

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
פירעון תעודות התחייבות
תמורה מהנפקת תעודות התחייבות
עלויות הנפקה

)(42,749
)(831

)(42,408
294,889
)(1,005

)(41,522
393,794
)(1,629

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

)(43,580

251,476

350,643

קיטון נטו במזומנים ושווי מזומנים

-

-

)(1

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה

6

6

7

מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

6

6

6

פעילות שלא במזומן
הפקדת פיקדונות נדחים בחברה האם )*(
תמורה מהנפקת תעודות התחייבות )*(
)*( ראה ביאור ) 8א( )(3

)(163,305
163,305

-

-

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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כללביט מימון בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים ליום  31בדצמבר 2013

באור  - 1כללי
הישות המדווחת

א.
.1

כללביט מימון בע"מ )להלן  -החברה( הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל
ביום  23בנובמבר  2005כחברה פרטית ,על-פי חוק החברות ,התשנ"ט.1999-
מניות החברה אינן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ולא הוצעו לציבור .עם
זאת ,על החברה חלות הוראות חוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן" :חוק ניירות ערך"(
והתקנות המותקנות מכוחו בהיותה "תאגיד מדווח" כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך,
והחברה חייבת בחובות דיווח על-פי החוק והתקנות כאמור.
החברה הינה בבעלותה המלאה ) (100%של כלל חברה לביטוח בע"מ ,שהינה מבטח ,כמשמעו
בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א) 1981-להלן" :כלל ביטוח"( .כלל
ביטוח הינה בבעלות ובשליטתה ) (99.98%של כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )להלן ":כלל
החזקות"( שהינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה.
כפי שנמסר לחברה ,על-ידי אי די בי חברה לאחזקות בע"מ )להלן" :אי די בי אחזקות"( ואי
די בי חברה לפתוח בע"מ )להלן" :אי די בי פתוח"( ולפי דיווחיהן לציבור ,אי די בי פתוח ,
מחזיקה במישרין ובאמצעות נאמן בכ 55%-מזכויות ההצבעה בכלל החזקות )כ 53%-בדילול
מלא(.
ליום  31בדצמבר ) :2013א( אי די בי פתוח הייתה בבעלות מלאה של אי די בי אחזקות; )ב(
גרעין השליטה באי די בי אחזקות הורכב מגנדן הולדינגס בע"מ )להלן" :גנדן"( ,מנור
אחזקות בי.איי בע"מ )להלן" :מנור"( ואברהם לבנת בע"מ ,שהיו קשורות ביניהן בהסכם
הצבעה; ו)-ג( מר נוחי דנקנר היה בעל השליטה הסופי באי די בי אחזקות באמצעות גנדן.
לפרטים אודות אישור הסדר נושים באי די בי אחזקות בחודש ינואר  2014והשלמתו בחודש
מאי  ,2014במסגרתו ניטלה השליטה באי די בי אחזקות מבעלי השליטה הקודמים
האמורים ,ואודות שינויים בשליטה באי די בי פתוח בעקבותיו אשר כתוצאה מהם נשלטת
אי די בי פתוח למועד פרסום הדוח בעקיפין על ידי אדוארדו אלשטיין ומרדכי בן משה ,ראה
סעיף ב) (1להלן.
לעניין מינוי נאמן ל 51% -ממניות כלל החזקות שהוחזקו על-ידי אי די בי פתוח ,ראה סעיף
ב) (2להלן.
לענין עסקה שנחתמה למכירת החזקות של אי די בי פתוח בכלל החזקות ,ראה סעיף ב)(3
להלן.
התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות

ב.
.1

אישור הסדר נושים באי די בי אחזקות
במסגרת הליכים משפטיים שננקטו כנגד אי די בי אחזקות בקשר עם מצבה הפיננסי וכנגד
אי די בי פתוח ,ביום  17בדצמבר  2013ניתן פסק-דין וביום  5בינואר  2014ניתן פסק-דין
משלים על-ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב ,במסגרתם אושר הסדר נושים באי די בי
אחזקות בהתאם למתווה להסדר נושים שהוגש לבית המשפט האמור ביום  26בנובמבר
 2013מטעם מר אדוארדו אלשטיין ותאגיד בשליטתו ) (Dolphin Fund Limitedיחד עם
א.ת.ה מ.ב.מ אקסטרה אחזקות בע"מ )שבשליטת מר מרדכי בן משה()להלן" :המציעים" או
"קבוצת אלשטיין-אקסטרה"( .בהתאם להחלטת בית המשפט ,בתקופת הביניים שעד למועד
השלמת הסדר הנושים מונו ה"ה אייל גבאי ועו"ד חגי אולמן כנאמנים לביצוע הסדר הנושים
)להלן" :נאמני ההסדר" או "הנאמנים"( ובית המשפט הסמיכם לנקוט פעולות הדרושות
ליישום הסדר הנושים וביצועו .כן נקבע כי החל ממועד פסק-הדין המשלים הסתיימה כהונת
הדירקטורים באי די בי אחזקות וכן כהונת הדירקטורים מטעם אי די בי אחזקות באי די בי
פתוח.
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כללביט מימון בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים ליום  31בדצמבר 2013

באור  - 1כללי )המשך(
התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(

ב.
.1

אישור הסדר נושים באי די בי אחזקות )המשך(
ביום  7במאי  2014חל מועד ההשלמה של הסדר הנושים וכתוצאה מכך השליטה )בעקיפין(
באי די בי פתוח עברה למר אדוארדו אלשטיין ולמר מרדכי בן משה .החל מיום  8במאי
 2014קבוצת אלשטיין-אקסטרה מחזיקה בגרעין השליטה באי די בי פתוח )בין שני
המציעים נחתם הסכם בעלי מניות בקשר להחזקותיהם במניות אי די בי פתוח( ,עם
ההשלמה הוחזקו  53.3%מהון המניות המונפק והנפרע של אי די בי פתוח על-ידי קבוצת
אלשטיין-אקסטרה )באמצעות  Dolphin Netherlands B.Vו -ח.א.א אקסטרה אחזקות
בע"מ ,להלן" :המשקיעים"( ,בחלקים שווים ,והיתרה הוחזקה על-ידי נושיה הפיננסיים של
אי די בי אחזקות ,אי די בי פתוח הפכה חברה ציבורית והחל מיום  12במאי  2014מניותיה
נסחרות בבורסה.
ביום  21באפריל  2013הוגשה לבית המשפט על-ידי הנאמנים לאגרות החוב של אי די בי
פתוח בקשה להסדר חוב כפוי לפי סעיף  350לחוק החברות המבוסס על הטענה כי אי די בי
פתוח הינה חדלת פירעון .בקשר עם הליך זה מינה בית המשפט ביום  30באפריל 2013
משקיף )חגי אולמן( ומומחה כלכלי )אייל גבאי( לענייניה של אי די בי פתוח ,וזאת מבלי
להפקיע סמכויות של מי מנושאי המשרה באי די בי פתוח ו/או למנוע את המשך פעילותה
הסדירה .ביום  9ביוני  2013החליט בית המשפט ,בין היתר ,על קציבת פרק הזמן
להתקשרות של אי די בי פתוח בהסכם למכירה של לפחות מחצית מהחזקותיה בכלל
החזקות עד ליום  22באוגוסט ) 2013לפרטים אודות עסקה כאמור ,ראה סעיף )2ג( להלן(.
בחודש ינואר  2014הודיעו הנאמנים לאגרות החוב של אי די בי פתוח כי לאור הסדר הנושים
באי די בי אחזקות שבמסגרתו אמורים להיות מוזרמים לאי די בי פתוח סכומים
משמעותיים ,הם אינם עומדים עוד על בירור הבקשה להסדר החוב הכפוי שהגישו .ביום 15
בינואר  2014החליט בית המשפט להותיר לעת הזו את ההליך על כנו ,בין היתר לצורך
השלמת הסדר הנושים ,הרלבנטי גם לאי די בי פתוח ,ועל מנת לאפשר את המשך הפיקוח של
המשקיף על אי די בי פתוח.
החל מהרבעון הראשון לשנת  ,2013בדוחות הכספיים של אי די בי פתוח ובדוחות הסקירה
של רואי החשבון המבקרים ,נכללו באור והפניית תשומת לב ,בהתאמה ,באשר לקיומם של
ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של אי די בי פתוח כעסק חי .בדוחות הכספיים של
אי די בי פתוח ליום  31בדצמבר  2013צוין כי בדוחות אלו נכללו באור והפניית תשומת לב
כאמור ,לכך שעקב מצבה הכספי של אי די בי פתוח ,לרבות גירעון בהון המיוחס לבעלים של
אי די בי פתוח ,לכך שלמועד פרסום הדוח טרם הושלם הסדר החוב באי די בי אחזקות,
ובהתאם טרם הוזרם הון לאי די בי פתוח במסגרתו ,להליך המשפטי המתנהל כנגד אי די בי
פתוח על-ידי נושיה הפיננסיים ,אשר לא הוסר למועד פרסום הדוח ,לצורך בהסדרת אמות
מידה החלות על אי די בי פתוח מכוח הסכמים עם מלווים ,כל זאת לצד העובדה כי טרם
הושלמה העסקה למכירת החזקות של אי די בי פתוח בכלל החזקות )ראה סעיף ב) (3להלן(.
הוראות הסדר הנושים באי די בי אחזקות קובעות ,בין היתר ,הזרמת סכומים לאי די בי
פתוח על-ידי המציעים תמורת מניות של אי די בי פתוח ,בהיקפים משתנים כתלות בשאלת
השלמתה של העסקה למכירת החזקות של אי די בי פתוח בכלל החזקות )ראה סעיף ב)(3
להלן(.

.1

מינוי נאמן להחזקות בעלי השליטה במניות כלל החזקות
ביום  21באוגוסט  ,2013בהתאם לדרישת המפקח ,מסרה אי די בי פתוח ייפוי כוח בלתי
חוזר למר משה טרי )להלן" :מר טרי" או "הנאמן"( שמונה על ידי המפקח ,כנאמן ל51%-
מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה של כלל החזקות ,המוחזקות על-ידי אי די בי פתוח
)להלן" :אמצעי השליטה"( ,וכן העבירה את המניות לחשבון נאמנות ,על שם הנאמן ,וזאת
לצורך הפעלת הסמכויות הנתונות מכוח אמצעי השליטה בהתאם להוראות כתב נאמנות
ובמטרה לנתק את כלל החזקות והגופים המוסדיים בקבוצה מכל השפעה אפשרית של
מאבקי השליטה בקבוצת אי די בי.
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כללביט מימון בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים ליום  31בדצמבר 2013

באור  - 1כללי )המשך(
התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(

ב.
.2

מינוי נאמן להחזקות בעלי השליטה במניות כלל החזקות )המשך(
בהתאם לכתב הנאמנות ,מר טרי יפעיל את כל הסמכויות המוקנות לו מכוח אמצעי
השליטה לטובת אי די בי פתוח ובהתאם להוראות המפקח ,ככל שיינתנו לו מעת לעת ,כדי
להבטיח את ניהולם התקין של כלל חברה לביטוח בע"מ ,כלל ביטוח אשראי בע"מ וכלל
פנסיה וגמל בע"מ )להלן יחד" :גופי כלל"( ואת השמירה על עניינם של המבוטחים
והחוסכים ,לרבות לעניין גיוס הון לטובת גופי כלל בכל דרך שיראה לנכון .העברת אמצעי
השליטה לנאמן לא תפגע בזכות אי די בי פתוח לקבלת דיבידנדים מכלל החזקות ,ככל
שיוחלט על חלוקתם .אם וככל שיחולקו דיבידנדים בגין אמצעי השליטה ,הם יהיו לקניינה
של אי די בי פתוח ויועברו על-ידי הנאמן לאי די בי פתוח .בכל מקרה של מכירה ,העברה או
שעבוד של אמצעי השליטה ,יפעל הנאמן לפי הוראות אי די בי פתוח ובלבד שיתקבל לכך
אישור מראש ובכתב של המפקח .הנאמנות תגיע אל קיצה במועד העברתם בפועל מידיו של
הנאמן של כל אמצעי השליטה או בהינתן אישור של המפקח.
ביום  27בנובמבר  2013התקבל מכתב מהמפקח ,אשר מוען למומחה ולמשקיף שמונו מטעם
בית המשפט בו הודגש כי שליטה ,במישרין או בעקיפין ,במבטח או בחברה מנהלת טעונה
קבלת היתר שליטה מהמפקח ,כי הסדר הנאמנות מהווה פתרון ביניים ואינו יכול להפוך
להסדר קבע וכי לא יראה בהעברת אמצעי שליטה באי די בי אחזקות או באי די בי פתוח
במסגרת הסדר החוב כאמור ,כהעברה הנוגדת את הוראות הדין ,וזאת בהתקיים תנאים
ומגבלות מסוימים ,ובכלל זה:
 .1המציע )וככל שמדובר בקבוצת מציעים  -כל מרכיבי הקבוצה( שהצעתו תובא לאישור
בית המשפט )להלן" :המציע הזוכה"( יאשר מראש כי ידוע לו שהעברת אמצעי השליטה באי
די בי פתוח או באי די בי אחזקות לידיו ,אין בה אישור מצד המפקח להעברת אמצעי
השליטה בכלל החזקות ואין בה משום מתן היתר לשליטה/להחזקת אמצעי שליטה
בקבוצת כלל.
 .2המציע הזוכה יאשר כי הוא מסכים למינוי נאמן שיבחר המפקח ,בין הנאמן הנוכחי
)כאמור לעיל( ובין נאמן אחר )להלן" :הנאמן"( ,וכי הוא מודע לסמכויות שיוקנו לנאמן לפי
נוסח כתב נאמנות בלתי חוזר שצורף למכתב .בנוסף ,כל עוד לא הושלמה העסקה למכירת
מניות כלל החזקות ל ,JT-המציע הזוכה יאשר כי הוא מסכים שיחולו באופן בלתי חוזר
הוראות מסוימות שפורטו במכתב של המפקח ,לרבות:
)א( הנאמן ימשיך לכהן בתפקידו כל עוד המפקח לא העניק היתר שליטה לבעל שליטה
בקבוצת כלל ,או לחלופין ייושם מנגנון של מבטח ללא שולט )כאמור בהצעת חוק לקידום
התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ב) 2012-שבעקבותיה פורסם ביום  11בדצמבר 2013
חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד) (2013-להלן" :הצעת חוק
הריכוזיות"((;
)ב( במהלך תקופת כהונת הנאמן המציע הזוכה יוותר על הפעלת זכויות ההצבעה הצמודות
לאמצעי השליטה בכלל החזקות ובגופים המוסדיים מקבוצת כלל ויסכים באופן בלתי חוזר
להימנע מכל פעולה שיש בה ,במישרין או בעקיפין ,משום הכוונת פעילותם ,לרבות בדרך של
כהונה כנושא משרה בהם )ואם כיהן המציע הזוכה כנושא משרה בהם ערב אישור הצעתו
על-ידי בית המשפט יתפטר המציע הזוכה מתפקידו לאלתר(;
)ג( במהלך תקופת כהונת הנאמן מינוי דירקטורים בכלל החזקות ובגופים המוסדיים
מקבוצת כלל ייעשה לפי המנגנון הקבוע בהצעת חוק הריכוזיות )וככל שלא יהיה ניתן
לעשות כן – בידי ועדה שתמונה על-ידי שר האוצר או המפקח(;
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באור  - 1כללי )המשך(
התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(

ב.
.2

מינוי נאמן להחזקות בעלי השליטה במניות כלל החזקות )המשך(
)ד( תוך  30יום ממועד התקיימות "אירוע מפסיק" ,כהגדרתו להלן ,ביחס לעסקה למכירת
מניות כלל החזקות ל) JT Capital Management Limited -להלן ,("JT" :כמפורט בסעיף
)2ג( להלן ,המציע הזוכה יהיה רשאי להגיש בקשה לקבלת היתר שליטה בקבוצת כלל או
להודיע על רצונו לפעול למכירת אמצעי השליטה בקבוצת כלל לצדדים שלישיים .אפשרות
לקבלת היתר שליטה למציע הזוכה תינתן עד יום  31בדצמבר  2014ואם לא קיבל המציע
הזוכה היתר שליטה עד מועד זה יפעל הנאמן למימוש אמצעי השליטה בכלל החזקות לפי
שיקול דעתו הבלעדי וכפוף להוראות המפקח ,לרבות בדרך של מכירת המניות בבורסה,
כאשר התמורה בגין מכירה כאמור תועבר לידי אי די בי פתוח )להלן" :מימוש באמצעות
הנאמן"( .במידה והמציע הזוכה בחר בחלופה של מכירת אמצעי השליטה בקבוצת כלל,
יידרש המציע הזוכה להמציא למפקח הסכם למכירת אמצעי שליטה בקבוצת כלל עד ליום
 31בדצמבר  2014ואם המציע הזוכה לא ימציא הסכם מכירה כאמור עד למועד האמור
יפעל הנאמן למימוש אמצעי השליטה בכלל החזקות בדרך של מימוש באמצעות הנאמן,
וזאת לרבות בדרך של מכירת מניות בבורסה .במקרה בו המציע הזוכה המציא הסכם
מכירה כאמור עד ליום  31בדצמבר  2014תינתן בידי רוכש אמצעי השליטה אפשרות
להשלים את התנאים המתלים לקבלת היתר שליטה בקבוצת כלל עד ליום  30ביוני 2015
ואם הרוכש האמור לא יקבל היתר שליטה בקבוצת כלל עד למועד האמור יפעל הנאמן
למימוש אמצעי השליטה בכלל החזקות בדרך של מימוש באמצעות הנאמן.
)לעניין זה" ,אירוע מפסיק" הינו המוקדם מבין 30 (1) :ליוני  (2) ;2014הודעת מי מהצדדים
לעסקה לפיה לא התקיימו איזה מהתנאים המתלים הנדרשים לפי העסקה האמורה; )(3
המפקח הודיע למבקשי היתר השליטה בעסקה האמורה כי הוא דוחה את בקשתם לקבלת
היתר(.
)ה( כתנאי להסכמת המפקח כאמור לעיל ,המציע הזוכה יידרש לתת הסכמתו מראש
לתנאים הנ"ל ויידרש לפעול לשם קבלת החלטת בית המשפט לפיה תנאים אלו מהווים חלק
מתנאי הצעתו להסדר חוב באי די בי פתוח .במכתב המפקח הובהר עוד כי קבלת אישורו של
בית המשפט לתנאים המופיעים במכתב הנ"ל הינה תנאי מתלה להסכמתו לאמור לעיל.
יצוין כי ביום  8במאי  2014התקבל מכתב הבהרה מהמפקח אשר מוען לב"כ המשקיעים
בהסדר הנושים באי די בי אחזקות ,בו צוין ,בין היתר ,כי למרות ההוראה כאמור בסעיף
)2ג( לעיל ,המפקח יהיה מוכן לשקול שלא להחיל את ההוראה האמורה במקרה של חידוש
כהונה של דירקטור חיצוני בכלל החזקות ובכלל ביטוח .כמו כן ,המפקח יהיה מוכן לשקול
שלא להחיל את ההוראה האמורה ביחס למינוי דירקטורים בגופים מוסדיים נוספים
מקבוצת כלל ובכלל החזקות סוכנויות בע"מ ,וזאת בתנאי שלא יכהנו בגופים אלו
דירקטורים המועסקים או אשר הועסקו בחברות השולטות בכלל החזקות או שהינם או היו
קשורים לבעלי השליטה באידיבי פתוח ,והכל בתנאים כמפורט במכתב .אידיבי פתוח
נדרשת לחתום על כתב מינוי מתוקן לנאמן על החזקותיה בכלל החזקות.
ביום  28בנובמבר  2013מרכיבי קבוצת אלשטיין-אקסטרה ,הודיעו למפקח על הסכמתם
ומתן התחייבותם כנדרש על-ידי המפקח והמומחה.
בנוסף לאמור לעיל ,במהלך חודש ינואר  2014התפטרו מכהונתם כדירקטורים בכלל
החזקות ה"ה נוחי דנקנר ,שוני אלבק ,ליאור חנס ואליהו כהן ,באופן שלאחר ההתפטרויות
האמורות ,לא מכהן בכלל החזקות אף דירקטור המכהן גם כנושא משרה בתאגידים אחרים
בקבוצת אי די בי.
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באור  - 1כללי )המשך(
ב.

התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(
 .3הסכם למכירת מניות כלל החזקות המוחזקות על ידי אידיבי פתוח
ביום  20באוגוסט  2013נחתם הסכם בין אי די בי פתוח לבין  ,JTתאגיד שהתאגד בהונג קונג
ומוחזק בבעלות מלאה בעקיפין על-ידי מר  ,Li Haifengלפיו תמכור אי די בי פתוח לJT -
 32%מהון המניות של כלל החזקות) ,לפי שווי חברה בסך של  4.6מיליארד ש"ח( בתמורה
לסך כולל של  1.472מיליארד ש"ח )צמוד למדד עד למועד השלמת העסקה(.
אי די בי פתוח התחייבה כי במהלך תקופת הביניים שממועד חתימת ההסכם ועד להשלמת
העסקה )להלן" :תקופת הביניים"( היא תעשה כמיטב יכולתה ,כפוף להוראות הדין ,על מנת
לגרום לכלל החזקות להימנע מלבצע מספר פעולות ,ללא הסכמת הרוכשת ,כגון :עסקאות
בעלי עניין מסויימות ,התקשרויות עם ארגוני עובדים ,עסקאות מיזוגים ורכישות מסוימות
עם צדדים שלישיים ,הקצאת מניות או ניירות ערך המירים למניות על-ידי כלל החזקות או
חברות בת מהותיות שלה )למעט חריגים מסוימים שנקבעו( ,וחלוקת דיבידנדים על-ידי כלל
החזקות ,למעט חלוקת "דיבידנדים מותרים" .במידה וכלל החזקות תחלק במהלך תקופת
הביניים דיבידנדים מותרים ,התמורה בעסקה תופחת )בהתאם לתנאים מסויימים שנקבעו
בהסכם( .לעניין זה" ,דיבידנדים מותרים"  -הרווחים השנתיים של כלל החזקות שיהיו
ניתנים לחלוקה ,כפוף )א( לצרכי המזומנים של כלל החזקות; וכן )ב( לשמירה על "הון
עצמי" של כלל ביטוח שיהיה בשיעור של  120%לפחות מה"הון עצמי המינימאלי" הקבוע
בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימאלי הנדרש ממבטח(,
התשנ"ח) 1998-להלן בבאור זה" :תקנות הפיקוח"(; וכן )ג( לשמירה על יחס של לא יותר מ-
 36%בין סכום ה"הון המישני" וה"הון השלישוני" של כלל ביטוח )כפי שייקבעו בדוחות
הכספיים של כלל ביטוח בהתאם לתקנות הפיקוח( ל"הון העצמי" ,וכן )ד( שהכרזה או
חלוקת דיבידנדים כאמור לא תעלה באופן מהותי את רמת החוב של כלל החזקות )שלא על
בסיס מאוחד( ובכל מקרה לא תעלה על סכום של  200מיליוני ש"ח עד לסוף שנת .2013
במהלך התקופה שממועד החתימה על ההסכם ועד למועד פרסום הדוח ,לא חילקה כלל
החזקות דיבידנדים.
בין אי די בי פתוח לבין  JTנחתם גם הסכם בעלי מניות ,בקשר עם החזקותיהן במניות כלל
החזקות )להלן" :הסכם בעלי המניות"( ,אשר ייכנס לתוקפו במועד השלמת העסקה ואשר
כולל ,בין היתר ,הוראות לתיאום הצבעה באסיפות כלליות ,ולכך שבמקרה של היעדר
הסכמה יצביעו הצדדים בהתאם לעמדת הרוכשת .על אף האמור ,נושאים מסוימים יהיו
כפופים להסכמת אי די בי פתוח ,ובכללם :מיזוג של כלל החזקות )לרבות עסקת מיזוג עם
חברה קשורה של הרוכשת( ,מחיקה מהרישום למסחר של מניות כלל החזקות ועסקאות
בעלי עניין .כמו כן ,נקבע כי הצדדים יפעילו כוחם על מנת שכלל החזקות תחלק כדיבידנד
לפחות  40%מהרווח השנתי שלה ,כפוף להוראות הדין ולצרכי המזומנים שלה וכן בכפוף
לשמירה על "הון עצמי" של כלל ביטוח שיהיה בשיעור של  125%לפחות מה"הון עצמי
המינימאלי" הקבוע בתקנות הפיקוח וכן על יחס של עד  29%בין סכום ה"הון המישני"
וה"הון השלישוני" של כלל ביטוח )כפי שייקבעו בדוחות הכספיים של כלל ביטוח בהתאם
לתקנות הפיקוח( ל"הון העצמי" .לפי הסכם בעלי המניות ,הרוכשת תפעיל כוחה כך של-אי
די בי פתוח יהיו שני נציגים בדירקטוריון כלל החזקות ובכל אחת מחברות הבת המהותיות
שלה )לרבות כלל ביטוח( ,כל עוד אי די בי פתוח מחזיקה לפחות  15%מהון המניות של כלל
החזקות ,ונציג אחד כל עוד אי די בי פתוח מחזיקה פחות מ 15%-אך לפחות  8%מהון
המניות כאמור )להלן" :הסדרי ההצבעה"( .יצויין כי ,אם בנק הפועלים בע"מ )להלן" :בנק
הפועלים"( 1יבקש למנות נציג/ים מטעמו לדירקטוריון כלל החזקות לפי הוראות הסכם

1

כפי שנמסר לחברה ,עם ביצוע ההקצאה של  10,028,008מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א של כלל החזקות )אשר היוו במועד
ההקצאה כ 20%-מהון המניות המונפק והנפרע של כלל החזקות( במרס  1999להפועלים נכסים )מניות( בע"מ ,חברה בשליטת
בנק הפועלים ,נכנס לתוקף הסכם בעלי המניות בין אי די בי פתוח )אשר נכנסה לנעלי כלל )ישראל( בע"מ בעקבות מיזוג( ובין
בנק הפועלים ,ובו נקבעו , ,ההוראות העיקריות הבאות (1) :כל עוד אי די בי פתוח הינה בעלת שליטה בכלל החזקות ,תפעל
אי די בי פתוח כדי לגרום לבחירת דירקטורים וכן חברי ועדות הדירקטוריון מטעם בנק הפועלים בכלל החזקות ,לפי יחסים
הקבועים בהסכם והנגזרים משיעור ההחזקה של בנק הפועלים באותה העת (2) .אם תחדל אי די בי פתוח להיות בעלת
השליטה בכלל החזקות ,ובכפוף להוראות חוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א") 1981-חוק הבנקאות רישוי"( ,יפעלו הצדדים
בכל הצבעה למינוי דירקטורים בכלל החזקות לכך שההצבעה תהיה נפרדת לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור .בהצבעה על
זהות דירקטורים שיציע בנק הפועלים ,תצביע אי די בי פתוח כאמור ,ובהצבעה על זהות שאר חברי הדירקטוריון בנק
הפועלים ימנע מהצבעה (3) .לאי די בי פתוח מוענקת זכות סירוב ראשון במקרה של מכירת מניות בנק הפועלים בכלל
החזקות )כולן או חלקן( ,למעט בעת מכירה למשקיע אסטרטגי מוסכם כאמור בסעיף  5להלן (4) .אם יבקש מי מהצדדים
להציע לציבור את מניותיו או לצרף הצעת מכר של מניותיו בכלל החזקות להנפקה לציבור של כלל החזקות הם יעשו ככל
שלאל ידם ,בכפוף לכל דין ,לצרף אחד את רעהו להצעת המכר כאמור .זכויות כל צד תפקענה לפי סעיף זה אם החזקותיו
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ב.
.3

הסכם למכירת מניות כלל החזקות המוחזקות על ידי אידיבי פתוח )המשך(
בעלי מניות שבינו לבין אי די בי פתוח )אם יהיה זכאי לכך( ,עשוי לקטון מספר הנציגים של
אי די בי פתוח.
כמו כן ,במסגרת הסכם בעלי המניות שבין הצדדים האמורים ,מוקנית לאי די בי פתוח
אופציית  Putלמכירת יתרת החזקותיה בכלל החזקות ,כולן או חלקן )לרבות מימוש
בחלקים( ,בתוקף החל מתום שנה ממועד חתימת ההסכם ועד תום  5שנים ממועד השלמת
העסקה ,בתמורה השווה לגבוה מבין (1) :המחיר למניה בעסקה מוכפל במספר מניות
המימוש ,או ) 115% (2מההון המיוחס לבעלים של כלל החזקות במועד מימוש האופציה
מוכפל בשיעור מניות המימוש מתוך ההון המונפק של כלל החזקות )כפוף להתאמות
מסוימות( .כן מוקנית לרוכשת אופציית  Callלרכישת מלוא יתרת החזקות אי די בי פתוח
במניות כלל החזקות ,בתוקף החל מתום  3שנים ממועד חתימת ההסכם ועד תום  5שנים
ממועד השלמת העסקה )למעט בנסיבות מיוחדות בהן תוקנה לרוכשת זכות למימוש
האופציה קודם למועד האמור ,לרבות מימוש חלקי( ,בתמורה השווה לגבוה מבין(1) :
המחיר למניה שישולם בעסקה מוכפל במספר מניות המימוש ,או ) 120% (2מההון המיוחס
לבעלים של כלל החזקות במועד מימוש האופציה מוכפל בשיעור מניות המימוש מתוך ההון
המונפק של כלל החזקות )כפוף להתאמות מסוימות(.
עוד נקבעו בהסכם בעלי המניות מגבלות על עבירות מניות )למעט לנעברים מותרים(,
ובכללן :עד לתום תקופת אופצית ה ,Call-איסור מכירת מניות על-ידי אי די בי פתוח ,למעט
כמות מניות לא מהותית; זכות הצטרפות ) (Tag Alongשל אי די בי פתוח למכירת מניות
על-ידי הרוכשת )למעט מכירת מניות בבורסה( פרו ראטה להחזקות הצדדים בכלל
החזקות; זכות הצטרפות לכל צד ברכישת מניות נוספות ,פרו ראטה; וזכות סירוב ראשון
)לאחר תקופת האופציות ,אם לא מומשו במלואן(  -לכל צד ביחס למכירת מניות של הצד
האחר.
הסכם בעלי המניות יישאר בתוקפו עד למוקדם מבין חלוף  10שנים ממועד החתימה לבין
המועד בו אחד מהצדדים להסכם בעלי המניות יחזיק פחות מ 4.5%-מהון המניות של כלל
החזקות .לאחר מועד סיום ההסכם ימשיכו לעמוד בתוקפן אופציות ה Put-וה ,Call-ככל
שלא מומשו במלואן ולתקופה שנקבעה בהסכם וכן הסדרי ההצבעה )כמתואר לעיל(.

בכלל החזקות תפחתנה מתחת ל 6% -מהונה המונפק של כלל החזקות וחובותיו תפקענה אם יחדל להיות בעל ענין בכלל
החזקות (5) .הצדדים ישתפו פעולה כמיטב יכולתם לצרוף בעל מניות נוסף ,שאינו תושב ישראל ,לכלל החזקות ,שכישוריו,
נסיונו ויכולתו יש בהם כדי לתרום תרומה אסטרטגית למעמד כלל החזקות כקבוצת ביטוח מובילה .לשם כך יסכים בנק
הפועלים לדילול בשיעור אחזקות הנוסטרו של הבנק ושל חברות בשליטתו בעד  20%מהחזקותיו בכלל החזקות עובר לדילול.
כן יצוין ,כי במסגרת ההסכם ,התחייבה כלל החזקות ,בין היתר ,כי ככל שהדברים תלויים בה ,היא תימנע מכל פעולה של
הפחתת הון אשר תעמיד את בנק הפועלים במצב המנוגד להוראות חוק הבנקאות רישוי ,כנוסחו במועד חתימת ההסכם .אם
עקב שינוי עתידי של חוק הבנקאות רישוי יימצא בנק הפועלים במצב של הפרת הוראות חוק הבנקאות רישוי בקשר עם
אחזקותיו במניות כלל החזקות ,יפעלו הצדדים באורח סביר ובתום לב למציאת פתרון לסיטואציית ההפרה אשר נוצרה .כן
התחייבה כלל החזקות ,לעשות כמיטב יכולתה על-מנת שהיא לא תהא ל"תאגיד החזקות ריאלי" )כהגדרתו בחוק הבנקאות
רישוי( ,וזאת בכפוף לשיקולי טובתה ולכך שלבנק הפועלים תהיה עדיין אחזקה בשיעור מהותי מהון המניות המונפק של כלל
החזקות; כן ,בהסכם ניתנה לאי די בי פתוח ולבנק הפועלים זכות קדימה לרכישת מניות )וניירות ערך המירים למניות( ,בעת
הקצאת ניירות ערך על-ידי כלל החזקות ,וזאת למעט מספר מקרים מוגדרים ,כגון :הקצאה על-פי תשקיף; הקצאה
לעובדים; והקצאה שלאחריה שיעור האחזקות של בנק הפועלים לא יפחת מ ,16%-ואם הבנק מכר ו/או העביר מניות ,או לא
מימש זכות רכישה כאמור ,אזי שיעור  16%האמור יקטן באותו שיעור שקטנו אחזקות בנק הפועלים כאמור .היה ואי מימוש
הזכות הינו בשל מגבלה בחוק הבנקאות רישוי ,תינתן לבנק הפועלים זכות מתקנת בהקצאה הראשונה לאחר מכן .זכות
הקדימה של בנק הפועלים או של אי די בי פתוח תפקע במקרה בו יפחת שיעור האחזקות של גורם כאמור מ 6.5%-מהונה
המונפק של כלל החזקות ,לפי העניין.
יצוין כי למיטב ידיעתה של החברה ,בחודש מאי  2009הודיע בנק הפועלים לאי די בי פתוח )באמצעות באי כוחה( כי הוא
איננו מבקש למנות דירקטורים כלשהם מטעמו לדירקטוריון כלל החזקות ,וזאת כל עוד הוא לא יודיע לאי די בי פתוח
אחרת .למיטב ידיעת החברה ,בעקבות התקשרות אי די בי פתוח בהסכם למכירת מניות כלל החזקות ,כאמור לעיל ,פנה בנק
הפועלים לאי די בי פתוח בעניין זה והציג עמדה ראשונית לפיה ,בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות בקשר עם צירוף
משקיע אסטרטגי לכלל החזקות ,דרושה הסכמתו של בנק הפועלים לזהות המשקיע וכן לבנק הפועלים קיימת זכות
הצטרפות פרו-ראטה למכירה בהתאם לשיעור החזקותיו בכלל החזקות .לעמדת אי די בי פתוח אשר נמסרה לבנק הפועלים,
אין להוראות הסכם בעלי המניות הנוגעות לצירוף משקיע אסטרטגי תחולה במכלול נסיבות העניין והעסקה.
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ב.
.3

הסכם למכירת מניות כלל החזקות המוחזקות על ידי אידיבי פתוח )המשך(
השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים שעיקרם :קבלת אישור בית המשפט לעסקה ,לא
יאוחר מיום  15באוקטובר  ;2013קבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים ,לרבות אישור
המפקח וכן האישורים הרגולטורים הסיניים ,ככל שנדרשים ,ובלבד שאישורים כאמור לא
יכללו תנאים מכבידים מהותית על הרוכשים או על עסקי כלל החזקות; קבלת אישורי
בנקים מממנים של כלל החזקות ושל אי די בי פתוח ואישורם של מבטחי משנה עיקריים
של כלל ביטוח )שקבלתם הושלמה ביום  13באפריל  .(2014כן כפופה התחייבות הרוכשת
להשלמת העסקה ,בין היתר ,להיעדר שינויים מהותיים לרעה בעסקי כלל החזקות ,היעדר
צו של בית משפט ישראלי העלול להגביל את בעלות הרוכשת במניות כלל החזקות או
להשפיע משמעותית על עסקי כלל החזקות ,וכן היעדר הליך ,פעולה או איום להשגת צו
כאמור.
בהחלטה מיום  26באוגוסט  ,2013אישר בית המשפט את הסכם מכירת המניות שמחזיקה
אי די בי פתוח בכלל החזקות ואת הסכם בעלי המניות .נכון למועד פרסום הדוח טרם
נתקיימו כל התנאים המתלים.
ביום  1בספטמבר  2013הוגשה לבית המשפט הודעת עדכון מטעם אי די בי פתוח ,בה נמסר
כי ביום  30באוגוסט  2013הפקידה  JTבנאמנות ,לפי תנאי ההסכם ,סכום של  7.7מיליוני
דולר )בנוסף לסכום של  20מיליוני דולר שהופקד על-ידי  JTבנאמנות במועד חתימת
ההסכם( וזאת להבטחת התחייבות הרוכשים לפי ההסכם האמור לתשלום פיצויים לטובת
אי די בי פתוח במקרים של ביטול ההסכם לפני מועד השלמת העסקה.
ביום  6באוקטובר  2013אי די בי פתוח הודיעה כי ביום  3באוקטובר  2013מסרה  JTלאי די
בי פתוח ולנאמן )שבידיו הופקדו סכומים בנאמנות( את הפרטים של קבוצת המשקיעים
שיצטרפו ל JT -ואת חלקם בעסקה )כמו גם מסמכים המעידים כי למשקיעים ישנה יכולת
כלכלית בהיקף כולל של לפחות  700מיליון דולר( ,ולפיהם הרוכשת בעסקה הינה JT Capital
) Fund Pte. Ltdלהלן" :הרוכשת"( ,תאגיד המאוגד בסינגפור ומוחזק בבעלות מלאה
בעקיפין )באמצעות  (JTעל-ידי מר  ,Li Haifengאיש עסקים מהונג קונג .על-פי ההודעה,
קבוצת המשקיעים ברוכשת כוללת את ) Haifengכ ,(12.5%-את New Times Trust Co.
) Ltdכ ,(71%-שהינה חברה המאוגדת בסין ושהינה מוסד פיננסי המפוקח על-ידי הרשות
הרגולטורית לבנקאות בסין ,וכן את ) Rongtong Fund Management Co. Ltdכ,(16.5%-
שהינה חברה המאוגדת בסין העוסקת בהשקעות וניהול נכסים ומפוקחת על-ידי הרשות
הרגולטורית לניירות ערך בסין.
בימים  12בינואר  27 ,2014בפברואר  2014ו 27 -במרס  2014מסרה הרוכשת לאי די בי פתוח
שלוש הודעות על מימוש זכותה להארכת התקופה הראשונית להשגת האישורים
הרגולטוריים ואישורי צדדים שלישיים ,בהתאם לקבוע בהסכם ,ב 30-ימים כל אחת )קרי,
 90ימים בסך הכל עד ליום  2במאי  ,(2014ובמסגרתן אישרה הרוכשת כי השגת אישור
הממונה על שוק ההון מצויה בתהליך מתמשך .בימים  2במאי  2014ו 4 -במאי 2014
הסכימו אי די בי פתוח והרוכשת על הארכות קצרות של ההסכם על מנת לאפשר מו"מ בין
הצדדים בקשר עם הארכה נוספת של תקופת ההסכם ותנאיה של הארכה כאמור ,כפי
שהתבקש על -ידי הרוכשת.
ביום  6במאי  2014התקשרו הצדדים בתיקון להסכם ,שתנאיו העיקריים מפורטים להלן:
המועד האחרון להתקיימות כל התנאים המתלים להסכם הוארך עד ליום  29במאי 2014
)"תקופת הארכה הראשונה"( .כן הוסכם ,כי הרוכשת תהיה רשאית להאריך את המועד
האמור בתקופה נוספת עד ליום  20ביוני ") 2014תקופת הארכה השניה"( ,ובלבד שתודיע
על הארכה נוספת כאמור עד ליום  29במאי  2014ותפקיד ,בתוך יום עסקים אחד ,סכום של
 150מיליון ש"ח )"סכום הקנס"( בחשבון נאמנות אצל הנאמנים.
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ב.
.3

הסכם למכירת מניות כלל החזקות המוחזקות על ידי אידיבי פתוח )המשך(
התמורה בגין מכירת כ 32%-ממניות כלל החזקות במסגרת השלמת העסקה תעמוד על
 1.536מיליארד ש"ח )דהיינו ,לפי שווי חברה של  4.8מיליארד ש"ח במקום  4.6מיליארד
ש"ח ,צמוד למדד ,לפי ההסכם המקורי( .אולם ,ככל שהרוכשת תאריך את המועד האחרון
להתקיימות התנאים המתלים לתקופת ההארכה השניה ,תעמוד התמורה האמורה על
 1.552מיליארד ש"ח )דהיינו ,לפי שווי חברה של  4.85מיליארד ש"ח( .המחיר למניה הנגזר
מהשוויים המעודכנים כמתואר לעיל ישמש גם לצורך חישוב התמורה המינימלית בגין
מימוש אופציות ה Put-וה Call-למכירת יתרת החזקות אידיבי פתוח בכלל החזקות.
על אף האמור לעיל ,אף אם התקבלה הודעת הארכה מהרוכשת ,ביחס לתקופת הארכה
השניה ,במקרה שבו עד ליום  29במאי ) 2014בשעה  (18:00לא ארע אחד מהשניים(1) :
התקבלו ההסכמות הנדרשות מצדדים שלישיים )שהסכמתם נדרשת לדעת אידיבי פתוח,
ולמעט הנאמנים( לשם קבלת הלוואת גישור לאידיבי פתוח בסכום של  480מיליון ש"ח
מכספי הנאמנות של הסדר הנושים באידיבי חברה לאחזקות בע"מ )"הלוואת הגישור"( ,או
) (2התקבל אישור בית המשפט המחוזי בתל-אביב )שאישר את הסדר הנושים( לקבלת
הלוואת הגישור ,אזי תהא אידיבי פתוח רשאית לסיים את ההסכם באופן מיידי )הסכמות
הצדדים השלישיים או אישור בית המשפט כאמור ,להלן – "תנאי הלוואת הגישור"( .נאמני
הסדר הנושים מסרו לצדדים כי הם מסכימים לנקוט במאמצים סבירים להשגת תנאי
הלוואת הגישור.
על אף האמור לעיל ,ביום  8במאי  2014הסכימו הצדדים להסכם על הבהרה לתיקון
להסכם ,לפיה במקרה בו יתקבלו כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לעסקה עד לסוף
יום  29במאי  ,2014אזי אידיבי פתוח לא תהא רשאית לסיים את ההסכם באותו מועד,
ובמקרה כזה השלמת העסקה תתקיים כדלקמן) :א( ביום  2ביוני  ,2014במקרה בו עד לסוף
יום  29במאי  2014לא התקיים תנאי הלוואת הגישור; או )ב( ביום  8ביוני  ,2014במקרה בו
עד לסוף יום  29במאי  2014התקיים תנאי הלוואת הגישור.
במקרה ובו הרוכשת האריכה את ההסכם לתקופת ההארכה השניה אך אישור המפקח
לביצוע העסקה לא התקבל עד ליום  20ביוני  2014מכל סיבה שהיא ,או השלמת העסקה לא
בוצעה עד ליום  3ביולי ") 2014המועד הסופי"( מכל סיבה שהיא )למעט בשל הפרה על-ידי
אידיבי פתוח של התחייבויותיה לפי ההסכם( ,יועבר סכום הקנס לאידיבי פתוח כסעד
ממצה .על אף האמור לעיל ,במקרה בו ההסכם יפקע לפני השלמתו בשל הפרה מהותית של
ההסכם על-ידי הרוכשת תהא אידיבי פתוח זכאית לקבל מהרוכשת פיצוי מוסכם בגובה
 300מיליון ש"ח )במקום סכום של  150מיליון ש"ח לפי ההסכם המקורי( וסכום הקנס
יועבר לאידיבי פתוח וייחשב כחלק מהפיצוי המוסכם .במקרה של השלמת העסקה יועבר
סכום הקנס לאידיבי פתוח על חשבון התמורה .במקרה בו העסקה לא תושלם עד למועד
הסופי בשל הפרה על-ידי אידיבי פתוח של התחייבויותיה לפי ההסכם יוחזר סכום הקנס
לרוכשת.
החל מיום  15במאי  2014תהא אידיבי פתוח רשאית לנהל מו"מ עם צדדים שלישיים
למכירת החזקותיה בכלל החזקות לצורך עסקה אלטרנטיבית במקרה בו העסקה לפי
ההסכם לא תושלם.
אם השלמת העסקה לא תתבצע עד למועד הסופי ,יסתיים ההסכם באופן מיידי.
למועד הדוח ,אין ביכולתה של החברה להעריך את מלוא השפעת תוצאות האירועים כאמור
ואת השפעת הסדר החוב באי די בי אחזקות ושינוי השליטה באי די בי פתוח ,על החברה.
אירועים ו/או שינוי שליטה כאמור יכול וישליכו ,בין היתר ,על מוניטין ועל דירוג אגרות
החוב שהנפיקה החברה ודירוג חברות קבוצת כלל.
כמו כן ,העברת מניות השליטה בכלל החזקות מידי הנאמן ,יכול ותשפיע על עילות לפירעון
מידי של מסגרות אשראי שקיימות בכלל החזקות במערכת הבנקאית ,ועל סעיפים
בהסכמים מסוימים של חברות בקבוצה עם צדדים שלישיים )לרבות מבטחי משנה( ועלול
להצריך ,בעקבות התקיימות נסיבות של שינוי שליטה כאמור ,הידברות עם צדדים שלישיים
אלה להמשכת תוקפם של ההסכמים .לעניין הסכמותיהם של בנקים מממנים של כלל
החזקות ושל מבטחי משנה ספציפיים לעסקת מכירת מניות השליטה לרוכשת ,ראה לעיל.
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באור  – 1כללי )המשך(
התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(

ב.
.3

הסכם למכירת מניות כלל החזקות המוחזקות על ידי אידיבי פתוח )המשך(
יצוין כי תאגידים בנקאיים אשר העניקו אשראי לכלל החזקות ,אישרו כי לא ינקטו
בהליכים כנגד כלל החזקות בשל מינוי הנאמן ופעולתו בהתאם להוראות שניתנו על ידי
המפקח וכן לאחר העברת המניות לרוכשת .בנוסף ,כלל החזקות פנתה למבטחי משנה
מסוימים וקיבלה אישורם להמשך תוקפם של הסכמי ביטוח המשנה עימה ,על אף מינוי
הנאמן כאמור וכן לאחר העברת המניות לרוכשת.

כן נמסר על-ידי המפקח כי כל עוד הליך המכירה של כלל החזקות על-ידי אי די בי פתוח נמשך,
המפקחת לא תטפל בהענקת היתר שליטה לשולט העתידי בקבוצת אי די בי ,יהא אשר יהא ,כמפורט
בסעיף ב) (2לעיל.
עוד יצוין כי להוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד) 2013-להלן" :חוק
הריכוזיות"( שפורסם בדצמבר  ,2013להוראות מסמך מדיניות לשליטה בגוף מוסדי שפרסם
המפקח בחודש פברואר  ,2014יכולות להיות השלכות על השליטה בחברה ובכלל החזקות ,ובכלל זה
גם על הליך המכירה האמור והשגת האישורים הרגולטורים הדורשים להשלמתה של עסקה
במסגרתו .בהקשר זה יצוין כי בעקבות הסדר הנושים באי די בי אחזקות והשינויים בשליטה באי די
בי פתוח ,למועד זה החברה הינה חברת "שכבה אחרת )שלישית(" כהגדרת המונח בחוק הריכוזיות.
בנוסף ,סיווגה של החברה עשוי להיות מושפע אף מהתפתחויות בשליטה בכלל החזקות לאור
התקשרותה של אי די בי פתוח בהסכם למכירת מניותיה בכלל החזקות ,כאמור לעיל .ככל שהחברה
תיוותר חברה שכבה אחרת ,תהיה כלל ביטוח מחויבת להעביר את מניותיה בחברה לצד שלישי או
למזגה לתוך כלל ביטוח עד המועדים האמורים בחוק הריכוזיות תחום הפעילות היחיד של החברה,
הינו גיוס מקורות בישראל עבור החברה האם ,באמצעות הנפקות )ציבוריות ופרטיות( של אגרות
חוב ותעודות התחייבות ,אשר תמורתן מופקדת בפיקדונות נידחים בכלל ביטוח ,לשימושה על-פי
שיקוליה ועל אחריותה .בהתאם להסכם עם כלל ביטוח מחודש מאי  2006הפיקדונות המופקדים
אצל כלל ביטוח כאמור ,הם בדרגה שווה לכתבי ההתחייבות הנדחים שהנפיקה ו/או תנפיק כלל
ביטוח ובעלי מעמד נדחה לעומת שאר התחייבויותיה של כלל ביטוח כלפי נושיה .ביום 17
במרס 2014,נחתם תיקון להסכם ,לפרטים נוספים ראו באור ) 12א() (6להלן.
ג.

תחום פעילות החברה

פעילות החברה מושפעת מצורכי גיוס ההון של כלל ביטוח ,מהמצב בשוק ההון ומרמת הביקוש
וההיצע של תעודות התחייבות סחירות בישראל וכן מהוראות הרגולציה.
ד.

הגדרות

צד קשור -

כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי  (2009) 24בדבר צדדים קשורים.

בעלי ענין -

כמשמעותם בפסקה ) (1להגדרת בעל עניין בתאגיד בסעיף  1לחוק ניירות ערך.

מדד

-

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים

הדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן.(IFRS :
החברה אימצה לראשונה את ה IFRS -בשנת  ,2008כאשר מועד המעבר ל IFRS -הינו  1בינואר
) 2007להלן" :מועד המעבר"(.
דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע .2010 -
הדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  28במאי .2014
ב.

מטבע פעילות ומטבע הצגה

הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח ,שהינו מטבע הפעילות של החברה  ,ומעוגלים לאלף הקרוב .ש"ח
הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.
להלן נתונים על מדד המחירים לצרכן:
מדד חודש דצמבר
נקודות*

ליום
31.12.2013
31.12.2012

124.57
122.35

שיעור השינוי בשנה המסתיימת ביום

%

31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011

1.8
1.6
2.2

*( המדד לפי בסיס ממוצע .100 = 2002
ג .בסיס המדידה
הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית.
ד.

שימוש באומדנים ושיקול דעת

בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת
בהערכות ,אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של
נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים
אלה.
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה ,נדרשה
הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית .בשיקול
דעתה בקביעת האומדנים ,מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר ,עובדות שונות ,גורמים
חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.
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באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות כספיים
אלה על ידי החברה.
א.

מזומנים ושווי מזומנים

מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה.
ב.

מכשירים פיננסיים

)(1

נכסים פיננסיים
הכרה לראשונה בנכסים פיננסיים
החברה מכירה לראשונה בחייבים ובפיקדונות במועד היווצרותם.
גריעת נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של החברה לתזרימי המזומנים הנובעים
מהנכס הפיננסי פוקעות ,או כאשר החברה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי
המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס
הפיננסי עוברים למעשה.
החברה מסווגת נכסים פיננסיים בקבוצה הבאה:
הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים
לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל .נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת
עלויות עסקה הניתנות לייחוס .לאחר ההכרה לראשונה ,הלוואות וחייבים נמדדים בעלות
המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית תוך התחשבות בעלויות עסקה ובניכוי הפסדים
לירידת ערך.
הלוואות וחייבים כוללים פיקדונות נדחים ,ריבית לקבל וחייבים.

)(2

התחייבויות פיננסיות
החברה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם .יתר ההתחייבויות
הפיננסיות מוכרות לראשונה במועד בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.
התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות החברה ,כמפורט בהסכם ,פוקעת או כאשר
היא סולקה או בוטלה.
התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת כל עלויות העסקה הניתנות
לייחוס .לאחר ההכרה לראשונה ,התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם
לשיטת הריבית האפקטיבית.
לחברה התחייבויות פיננסיות כדלקמן :תעודות התחייבות סדרה א'  ,תעודות התחייבות
סדרה ב'  ,תעודות התחייבות סדרה ג' ותעודות התחייבות סדרה ו' )להלן" :תעודות
ההתחייבות"( ,ריבית לשלם עבור תעודות ההתחייבות ונותני שירותים וזכאים אחרים.
נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי
כאשר לחברה קיימת באופן מיידי ) (currentlyזכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את
הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס
ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.
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באור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ב.
)(3

מכשירים פיננסיים )המשך(
נכסים והתחייבויות צמודי מדד
ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסים צמודי מדד משוערך בכל תקופה בהתאם לשיעור
עליית המדד בפועל.

ג .ירידת ערך נכסים פיננסים
ירידת ערך של נכס פיננסי שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד נבחנת כאשר קיימת ראייה
אובייקטיבית לכך שאירוע הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס ואירוע הפסד זה
השפיע באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס וניתן לאמידה מהימנה.
ראייה אובייקטיבית לכך שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסיים עשויה לכלול הפרת חוזה על ידי
חייב ,ארגון מחדש של סכום המגיע לחברה המתבסס על תנאים אשר החברה לא היתה שוקלת
במקרים אחרים ,קיום סממנים לכך שחייב או מנפיק חוב יפשוט רגל או היעלמות שוק פעיל עבור
נייר ערך.
ד.

הכנסות והוצאות מימון

הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית ושיערוך בגין סכומים שהושקעו בפיקדונות נדחים .הכנסות
ריבית והפחתות פרמיה או ניכיון מוכרות עם צבירתן ,באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית.
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית ושיערוך על תעודות התחייבות .הוצאות הריבית והפחתות
פרמיה או ניכיון מוכרות עם צבירתן ,באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית.
ה.

עסקאות עם בעל שליטה

נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה.

באור  - 4מזומנים ושווי מזומנים
2013
אלפי ש"ח

יתרות בבנקים

ליום  31בדצמבר
2012
אלפי ש"ח

6

6

6

6

באור  - 5פיקדונות נדחים בחברה האם
תמורת הנפקתן של תעודות ההתחייבות הופקדה בכלל ביטוח כפיקדונות נדחים בתנאי פירעון
וריבית זהים לתנאי תעודות ההתחייבות .הפיקדונות האמורים הינם בדרגה שווה לכתבי
ההתחייבות הנדחים שהנפיקה ו/או תנפיק כלל ביטוח ובעלי מעמד נדחה לעומת שאר
התחייבויותיה של כלל ביטוח כלפי נושיה .לפרטים בדבר תיקון ההסכם ,במסגרתו נכללו גם
הוראות לעניין דרגת הנדחות של הפיקדונות שיופקדו בכלל ביטוח ,ראה ביאור )12א() (6לעיל.
לפרטים נוספים בדבר הנפקות תעודות ההתחייבות ,ראה באור  8להלן.

באור  - 6חברה אם  -חשבון שוטף
היתרה אינה צמודה ואינה נושאת ריבית.
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באור  - 7ריבית לשלם בגין תעודות התחייבות
ליום  31בדצמבר

ריבית לשלם בגין תעודות התחייבות סדרה א' שהונפקו )צמודה למדד(
ריבית לשלם בגין תעודות התחייבות סדרה ב' שהונפקו )צמודה למדד(
ריבית לשלם בגין תעודות התחייבות סדרה ג' שהונפקו )צמודה למדד(
ריבית לשלם בגין תעודות התחייבות סדרה ו' שהונפקו )לא צמודה(

2013
אלפי ש"ח

2012
אלפי ש"ח

9,882
3,260
13,040
17,656

10,910
3,199
10,405
17,656

43,838

42,170

באור  - 8תעודות התחייבות
א.

תעודות התחייבויות

תעודות התחייבות סדרה א'
תעודות התחייבות סדרה ב'
תעודות התחייבות סדרה ג'
תעודות התחייבות סדרה ו'
)(1

)(1
)(2
)(3
)(3

תנאי הצמדה

סחירות

שיעור ריבית שנתית
אפקטיבית
%

נקובה
%

צמוד מדד
צמוד מדד
צמוד מדד
לא צמוד

סחיר
סחיר
סחיר
סחיר

4.99
5.35
2.92-4.29
4.39-6.68

4.89
5.20
3.75
5.70

תעודות התחייבות הונפקו בחודש מאי  .2006הקרן נפרעת ב 11-תשלומים שנתיים שווים
בכל אחת מהשנים  2011עד  .2021הריבית על תעודות ההתחייבות משולמת ב 15-תשלומים
שנתיים ,ביום  1ביוני של כל שנה קלנדרית החל משנת  2007ועד למועד פירעונן הסופי בשנת
 .2021השווי ההוגן מבוסס על שווי השוק של תעודות ההתחייבות.
תמורת ההנפקה הסתכמה בסך של כ 400,000 -אלפי ש"ח והופקדה בכלל ביטוח בפיקדון
נדחה בתנאי פירעון וריבית זהים לתנאי תעודות ההתחייבות.
על פי ההסכם עם החברה ,כלל ביטוח נשאה בכל הוצאות ההנפקה האמורה )ראה באור
)12א() (4להלן(.

)(2

תעודות התחייבות הונפקו בחודש יוני  .2009הקרן נפרעת ב 3 -תשלומים שנתיים שווים
בכל אחת מהשנים  2016עד  .2018הריבית על תעודות ההתחייבות משולמת בתשעה
תשלומים שנתיים ביום  9ביוני כל שנה קלנדרית החל משנת  2010ועד למועד פירעונן הסופי
בשנת  .2018השווי ההוגן מבוסס על שווי השוק של תעודות ההתחייבות.
תמורת ההנפקה הסתכמה בסך של כ 100,000 -אלפי ש"ח והופקדה בכלל ביטוח בפיקדון
נדחה בתנאי פירעון וריבית זהים לתנאי תעודות ההתחייבות.
על פי ההסכם עם החברה ,כלל ביטוח נשאה בכל הוצאות ההנפקה האמורה )ראה באור
)12א() (4להלן(.

)(3

ביום  27ביולי  2010הנפיקה החברה ,על פי תשקיף מדף מתוקן אשר פורסם בימים  12ו13 -
ביולי ) 2010להלן" :תשקיף מדף מתוקן"( ובאמצעות דוח הצעת מדף מיום  25ביולי 2010
)לרבות התיקון לו אשר פורסם באותו היום( )להלן" :דוח הצעת המדף"( ,שתי סדרות של
תעודות התחייבות :תעודות התחייבות )סדרה ג'( ותעודות התחייבות )סדרה ו'( )להלן:
"תעודות ההתחייבות"( כמפורט להלן:
תעודות התחייבות )סדרה ג'(  :הקרן עומדת לפירעון בתשלום אחד ביום  1באוגוסט ,2024
אלא אם כן עשתה החברה שימוש בזכותה לפרוע את תעודות ההתחייבות בפדיון מוקדם,
כמפורט להלן  .הריבית בגין תעודות ההתחייבות משולמת מידי שנה בשני תשלומים חצי
שנתיים ,בימים  1בפברואר ו 1-באוגוסט של כל שנה קלנדרית בין השנים  2011עד .2024
התמורה הכוללת )ברוטו( בגין תעודות ההתחייבות הסתכמה בסך של כ 283,817 -אלפי
ש"ח.

48

כללביט מימון בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים ליום  31בדצמבר 2013

באור  - 8תעודות התחייבות )המשך(
א.

תעודות התחייבויות )המשך(

)(3

)המשך(
תעודות התחייבות )סדרה ו'(  :הקרן עומדת לפירעון בתשלום אחד ביום  1באוגוסט,2020 ,
אלא אם כן עשתה החברה שימוש בזכותה לפרוע את תעודות ההתחייבות בפדיון מוקדם,
כמפורט להלן .הריבית בגין תעודות ההתחייבות משולמת מידי שנה בשני תשלומים חצי
שנתיים ,בימים  1בפברואר ו 1-באוגוסט של כל שנה קלנדרית בין השנים  2011עד .2020
התמורה הכוללת )ברוטו( בגין תעודות ההתחייבות הסתכמה בסך של כ 416,183 -אלפי
ש"ח.
תמורת ההנפקה )ברוטו( של שתי הסדרות הסתכמה בסך של כ 700,000 -אלפי ש"ח
והופקדה בכלל ביטוח בפיקדון נדחה בתנאי פירעון וריבית זהים לתנאי תעודות
ההתחייבות.
ביום  22ביוני  2011וביום  25בדצמבר  ,2012ביצעה החברה ,הקצאות פרטיות למשקיעים
מוסדיים וכן למשקיעים שאינם מוסדיים שמספרם אינו עולה על ) 35וזאת גם בחישוב
מספר המשקיעים שהוצעו להם ניירות ערך של החברה במהלך  12החודשים האחרונים,
בהתאמה()להלן ביחד" :המשקיעים"( ,בדרך של הרחבת סדרות שהונפקו לראשונה בחודש
יולי  ,2010כמפורט לעיל )להלן" :תעודות ההתחייבות הנוספות"(.
בהרחבה מיום  22ביוני  2011הונפקו תעודות התחייבות )סדרה ג'( ,בתמורה כוללת בסך של
כ 193,822-אלפי ש"ח ,וכן תעודות התחייבות )סדרה ו'( ,בתמורה כוללת בסך של כ207,576-
אלפי ש"ח.
בהרחבה מיום  25בדצמבר  2012הונפקו תעודות התחייבות )סדרה ג'( ,בתמורה כוללת בסך
של כ 175,682-אלפי ש"ח ,וכן תעודות התחייבות )סדרה ו'( ,בתמורה כוללת בסך של כ-
 124,318אלפי ש"ח.
התמורה הכוללת )ברוטו( ,שהתקבלה בחברה בעקבות הרחבת הסדרות מיום  22ביוני 2011
ומיום  25בדצמבר  , 2012הסתכמו לסך של כ 401,398-אלפי ש"ח ולסך של כ 300,000 -אלפי
ש"ח בהתאמה .התמורה הופקדה בכלל ביטוח בפיקדון נדחה בתנאי פירעון וריבית זהים
לתנאי תעודות ההתחייבות הנוספות .הפיקדון הנדחה הינו בדרגה שווה לכתבי ההתחייבות
הנדחים שהנפיקה ו/או תנפיק כלל ביטוח ובעל מעמד נדחה לעומת שאר התחייבויותיה של
כלל ביטוח כלפי נושיה.
תנאיהן של תעודות ההתחייבות הנוספות ,זהים בהתאמה לתנאי תעודות ההתחייבות
)סדרות ג' ו-ו'( שהיו קיימות במחזור נכון למועדי ההקצאה .תעודות ההתחייבות הנוספות
נרשמו למסחר בבורסה ,אך חלות עליהן מגבלות החסימה הקבועות בסעיף 15ג לחוק ניירות
ערך ותקנות שהותקנו על פיו.
בהתאם לאישור הדירקטוריון מיום  12במאי 2013 ,ביצעה החברה הקצאה למשקיעים
מסווגים בימים  28ו 29 -במאי ) 2013להלן" :מועדי ההקצאה"( ,בדרך של הרחבת תעודות
התחייבות סדרה ג' הנסחרות בבורסה בתמורה לכתבי התחייבות נדחים שהנפיקה כלל
ביטוח בשנים  2003ו) 2004 -בהתאמה" :כתבי ההתחייבות  "2003ו "כתבי ההתחייבות
 , "2004וביחד" :כתבי ההתחייבות הישנים"( ,בהתאם ליחס ההחלפה שנקבע במכרזים
למחזיקי כתבי ההתחייבות הישנים ,כמפורט להלן (1) :יחס ההחלפה שנקבע במכרז
למחזיקי כתבי התחייבות  ,2003הינו  ,1.26היינו בגין כל  1000ש"ח ע.נ .כתבי התחייבות
ישנים משנת  ,2003תנפיק החברה  1,260ע.נ .כתבי התחייבות סדרה ג' ) (2יחס ההחלפה
שנקבע במכרז למחזיקי כתבי ההתחייבות  ,2004הינו  ,1.205היינו בגין כל  1,000ש"ח ע.נ.
כתבי התחייבות  ,2004תנפיק החברה  1,205ע.נ .כתבי התחייבות סדרה ג'.
במועדי ההקצאה הוקצו בסך הכל  144,657,305ש"ח ע.נ .כתבי התחייבות סדרה ג' של
החברה .תנאיהן של תעודות ההתחייבות הנוספות ,זהים לתנאי תעודות ההתחייבות סדרה
ג' הקיימת במחזור .תעודות ההתחייבות הנוספות נרשמו למסחר בבורסה ,אך חלות עליהן
מגבלות החסימה הקבועות בסעיף 15ג לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-ותקנות שהותקנו
על פיו.
השווי ההוגן מבוסס על שווי השוק של תעודות ההתחייבות.
על פי ההסכם עם החברה ,כלל ביטוח נשאה בכל הוצאות ההנפקה האמורה )ראה באור
)12א() (4להלן(.
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באור  - 8תעודות התחייבות )המשך(
א.

תעודות התחייבויות )המשך(

)(3

)המשך(
תנאים נוספים של תעודות ההתחייבות
א( הזכות לפדיון מוקדם
החברה תהיה רשאית ,ללא מתן זכות בחירה למחזיקים בתעודות ההתחייבות ו/או
לנאמן ,לפדות את תעודות ההתחייבות בפדיון מוקדם ,מלא או חלקי ,וזאת
בהתקיים התנאים הבאים ואישור המפקח על הביטוח )במידה ונדרש ,כמפורט
בתשקיף המדף המתוקן(:
המועד הראשון בו תהא החברה רשאית לפרוע את תעודות ההתחייבות )סדרה ג'(
בפדיון מוקדם ,מלא או חלקי ,יהא ביום  1באוגוסט  ;2021המועד הראשון בו תהא
החברה רשאית לפרוע את תעודות ההתחייבות )סדרה ו'( בפדיון מוקדם ,מלא או
חלקי ,יהא ביום  1באוגוסט ) 2017להלן -ביחס לכל סדרה :המועד הראשון לפדיון
מוקדם( .לאחר המועד הראשון לפדיון מוקדם ,ביחס לכל סדרה ,תהיה החברה
רשאית לפדות בפדיון מוקדם ,את תעודות ההתחייבות מהסדרה הרלוונטית ,במועד
כל תשלום ריבית.
ככל שלא תנצל החברה את זכותה לפדות בפדיון מוקדם איזו מתעודות ההתחייבות
במועד הראשון לפדיון מוקדם ביחס לכל סדרה ,תשולם תוספת ריבית למחזיקי
תעודות ההתחייבות הרלוונטיות על הריבית אותה נושאות תעודות ההתחייבות
באותה עת ,בגין יתרת התקופה )מהמועד הראשון לפדיון מוקדם שלא נוצל כאמור
ועד למועד הפירעון בפועל( ,בשיעור של  50%ממרווח הסיכון המקורי שנקבע
בהנפקה ביחס לתעודות ההתחייבות מהסדרה הרלוונטית .בהתאם לדיווח החברה
לציבור מיום  27ביולי  2010על תוצאות ההנפקה לציבור על פי דוח הצעת המדף,
מרווח הסיכון המקורי הינו  1.5%ביחס לתעודות התחייבות )סדרה ג'( ו1.27%-
ביחס לתעודות התחייבות )סדרה ו'(.
הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם ,לגבי כל אחת מסדרות תעודות ההתחייבות
הינו  25,000,000ש"ח ע.נ .תעודות ההתחייבות מהסדרה הרלוונטית.
לפרטים נוספים ראה סעיף  3.1.12לתשקיף המדף המתוקן וכן סעיף  10לדוח הצעת
המדף.
ב( דחיית תשלומי קרן ו/או ריבית בהתקיים נסיבות משהות
בהתקיים אחת מהנסיבות המשהות ,המפורטות להלן ,ידחו תשלום קרן ו/או
תשלומי ריבית ,לפי העניין ,בגין תעודות ההתחייבות:
•

ביחס לדחיית תשלומי ריבית בלבד  -היעדר רווחים ראויים לחלוקה של כלל
ביטוח ,כמשמעם בחוק החברות ,וזאת על פי הדוחות הכספיים האחרונים
)שנתיים או רבעוניים( שקדמו למועד פירעון הריבית הרלוונטי.

ביחס לדחיית תשלום קרן ו/או תשלומי ריבית:
•

סכום ההון העצמי המוכר של כלל ביטוח ירד אל מתחת להון המינימאלי
הנדרש ממנה ,וזאת על פי הדוחות הכספיים האחרונים )שנתיים או רבעוניים(
שקדמו למועד פירעון הריבית ו/או הקרן הרלוונטי.

•

דירקטוריון כלל ביטוח הורה על דחיית תשלום קרן ו/או ריבית ,אם קבע כי
יש חשש ממשי קרוב ליכולתה של כלל ביטוח לעמוד בהון המינימאלי הנדרש
ממנה ,ובלבד שהתקבל לכך אישור המפקח על הביטוח מראש.

•

דירקטוריון כלל ביטוח הורה על דחיית תשלום קרן ו/או ריבית ,אם קבע כי
יש חשש ממשי קרוב ליכולתה של כלל ביטוח לפרוע במועדן התחייבויות
שדרגת הקדימות שלהן גבוהה מזו של תעודות ההתחייבות ,ובלבד שהתקבל
לכך אישור המפקח על הביטוח מראש.
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באור  - 8תעודות התחייבות )המשך(
א.

תעודות התחייבויות )המשך(

)(3

)המשך(
ב( דחיית תשלומי קרן ו/או ריבית בהתקיים נסיבות משהות )המשך(
•

המפקח על הביטוח הורה על דחיית תשלום קרן ו/או ריבית עקב פגיעה
משמעותית בהון העצמי המוכר של כלל ביטוח או אם ראה חשש ממשי קרוב
ליכולתה של כלל ביטוח לעמוד בהון המינימאלי הנדרש ממנה.

סכומי קרן ו/או ריבית שנדחו כאמור לעיל ,יצברו הפרשי הצמדה ,ככל שהקרן
המקורית הינה צמודה )דהיינו ,תעודות ההתחייבות מסדרה ג' בלבד ,יצברו הפרשי
הצמדה( ,החל ממועד הדחייה ועד ליום התשלום בפועל לפי המדד הידוע במועד
התשלום בפועל ,וכן ריבית החל ממועד הדחייה ועד למועד התשלום בפועל ,בשיעור
הריבית הנקובה בתנאי תעודות ההתחייבות במועד הדחייה בתוספת של 50%
ממרווח הסיכון המקורי שנקבע בהנפקה ביחס לכל סדרה ,או ריבית השוק
)כהגדרתה בסעיף  3.1.9.3לתשקיף המדף המתוקן( ,לפי השיעור שהסך הנובע ממנו
הינו גבוה יותר .הריבית תחושב בדרך של ריבית דריבית .לפרטים נוספים ראה
סעיפים  3.1.8ו 3.1.9 -לתשקיף המדף המתוקן וכן סעיף  9לדוח הצעת המדף.
ב.

להלן ההרכב
2013
אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר
2012
אלפי ש"ח

תעודות התחייבות )סדרה א'(  -קרן )צמודה למדד(
בניכוי  -יתרות הוצאות הנפקה נדחות
בניכוי  -חלויות שוטפות

346,449
)(1,327
)(43,306
301,816

382,447
)(1,642
)(42,494
338,311

תעודות התחייבות )סדרה ב'(  -קרן )צמודה למדד(
בניכוי  -יתרות הוצאות הנפקה נדחות

111,726
)(460
111,266

109,633
)(576
109,057

תעודות התחייבות )סדרה ג'(  -קרן )צמודה למדד(
בניכוי  -יתרות הוצאות הנפקה נדחות
בתוספת יתרת הפרמיה )צמוד למדד(

834,490
)(4,310
11,344
841,524

665,951
)(4,006
2,671
664,616

תעודות התחייבות )סדרה ו'(  -קרן )לא צמודה(
בניכוי  -יתרות הוצאות הנפקה נדחות
בניכוי יתרת הניכיון )צמוד למדד(

743,428
)(3,185
)(695
739,548

743,428
)(3,991
)(784
738,653

1,994,154

1,850,637
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באור  - 8תעודות התחייבות )המשך(
ג.

דירוג תעודות ההתחייבות

)(1

תעודות התחייבות סדרה א' – דירוג מעלות ilAA- :ב Credit Watch -עם השלכות
מתפתחות; דירוג מידרוג Aa2 :עם אופק דירוג שלילי.

)(2

תעודות התחייבות סדרה ב' – דירוג מידרוג Aa2 :עם אופק דירוג שלילי.

)(3

תעודות התחייבות סדרות ג' ו -ו' – דירוג מעלות ilA+ :ב Credit Watch -עם השלכות
מתפתחות; דירוג מידרוג Aa3 :עם אופק דירוג שלילי.

)(4

לאחר תאריך המאזן ,ביום  13במרץ  , 2014הותירה מעלות את דירוג כתבי ההתחייבות ב-
 Credit Watchעם השלכות מתפתחות.

שעבודים
ד.
בהתאם לשטרי הנאמנות ,תעודות ההתחייבות סדרה א' ,תעודות ההתחייבות סדרה ב' ,תעודות
ההתחייבות סדרה ג' ותעודות ההתחייבות סדרה ו' )להלן" :תעודות ההתחייבות"( אינן מובטחות
בשעבוד כלשהו .החברה תהא רשאית להנפיק כתבי התחייבות נוספים וכן סדרות נוספות של אגרות
חוב ו/או כתבי התחייבות ,שתעמודנה בדרגת בטחון עדיפה ,זהה או נחותה לתעודות ההתחייבות.
ה.

להלן מועדי הפרעון של תעודות ההתחייבות והריבית לשלם:

תעודת התחייבות )סדרה א' וריבית לשלם( *(

שנה

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
בניכוי  -יתרת הוצאות הנפקה נדחות
בניכוי  -חלויות שוטפות

*(

קרן )באלפי ש"ח(

16,941
14,824
12,706
10,588
8,471
6,353
4,235
2,118
76,236

43,306
43,306
43,306
43,306
43,306
43,306
43,306
43,307
346,449
)(1,327
)(43,306

-

301,816

76,236

מועדי הפרעון של הפיקדונות הנדחים זהים למועדי הפרעון של תעודות התחייבות.

תעודת התחייבות )סדרה ב' וריבית לשלם( *(

שנה

2014
2015
2016
2017
2018
בניכוי  -יתרת הוצאות הנפקה נדחות

*(

ריבית )באלפי ש"ח(

קרן )באלפי ש"ח(

ריבית )באלפי ש"ח(

37,242
37,242
37,242
111,726
)(460

5,810
5,810
5,810
3,873
1,937
23,240
-

111,266

23,240

מועדי הפרעון של הפיקדונות הנדחים זהים למועדי הפרעון של תעודות התחייבות.
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באור  - 8תעודות התחייבות )המשך(
ה.

להלן מועדי הפרעון של תעודות ההתחייבות והריבית לשלם) :המשך(

תעודת התחייבות )סדרה ג' וריבית לשלם( *(

שנה

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
בניכוי  -יתרת הוצאות הנפקה נדחות
בתוספת יתרת פרמיה

*(

834,490
834,490
)(4,310
11,344

31,294
31,294
31,294
31,294
31,294
31,294
31,294
31,294
250,352
-

841,524

250,352

מועדי הפרעון של הפיקדונות הנדחים זהים למועדי הפרעון של תעודות התחייבות.

תעודת התחייבות )סדרה ו' וריבית לשלם( *(

שנה

2014
2015
2016
2017
בניכוי  -יתרת הוצאות הנפקה נדחות
בניכוי  -יתרת ניכיון

*(

קרן )באלפי ש"ח(

ריבית )באלפי ש"ח(

קרן )באלפי ש"ח(

ריבית )באלפי ש"ח(

743,428
743,428
)(3,185
)(695

42,376
42,376
42,376
42,376
169,504
-

739,548

169,504

מועדי הפרעון של הפיקדונות הנדחים זהים למועדי הפרעון של תעודות התחייבות.
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באור  - 9הון המניות
הרכב הון המניות לימים  31בדצמבר  2013ו:2012 -
רשום

מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א

מונפק ונפרע
מספר המניות

1,000

100,000

באור  - 10הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

ביקורת
ייעוץ
נאמן ואגרות
עמלות בנק

2011
אלפי ש"ח

2012
אלפי ש"ח

47
41
175
25

80
17
150
25

76
30
132
25

288

272

263

באור  - 11מסים על הכנסה
א.

שיעור מס חברות
 .1להלן שיעורי המס הרלוונטיים לחברה בשנים :2011-2013
24% - 2011
25% - 2012
25% - 2013
ביום  5באוגוסט  2013עבר בכנסת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו ,(2014 -התשע"ג ,2013 -אשר קבע ,בין היתר ,העלאת
שיעור מס החברות ,החל משנת  2014ואילך בשיעור של  1.5%כך שיעמוד על .26.5%
המיסים השוטפים לתקופות המדווחות בדוחות כספיים אלו מחושבים בהתאם לשיעורי
המס המופיעים לעיל.

ב.

שומות המס של החברה לשנות המס עד וכולל  2009נחשבות כסופיות.
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באור  - 12התקשרויות
א.

התקשרויות החברה עם כלל ביטוח

בחודש מאי  2006התקשרה החברה בהסכם עם כלל ביטוח )להלן" :הסכם  ,("2006שעיקריו
כדלקמן:
)(1

תמורת ההנפקות הופקדה בכלל ביטוח בפיקדונות נדחים ,כאמור בבאור  5לעיל.

)(2

כלל ביטוח התחייבה כלפי הנאמנים למלא אחר תנאי התשלום של הריבית והקרן של
תעודות ההתחייבות  .התחייבותה של כלל ביטוח אינה ניתנת לביטול או לשינוי מאחר
שתלויות בה זכויות צד שלישי ,דהיינו :מחזיקי תעודות ההתחייבות.

)(3

בכל מקרה בו ייפדו תעודות ההתחייבות ,כולם או מקצתם ,יהיו החברה ו/או הנאמן רשאים
לדרוש מכלל ביטוח פירעון מוקדם של סכום מקביל ויחסי של הקרן ,הפרשי הצמדה וריבית,
מתוך הפיקדונות שהופקדו על ידי החברה בידי כלל ביטוח כאמור לעיל.

)(4

בנוסף ,התחייבה כלל ביטוח כלפי החברה ,לשאת בכל הוצאותיה של החברה ,לרבות) :א(
הוצאות ההנפקה; וכן )ב( כל הוצאות התפעול השוטף של החברה ,לרבות הוצאות הביטוח
של החברה )כולל הוצאות בגין ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה( וכן החזר
הוצאות שיפוי לדירקטורים ,אם וככל שתהיינה כאלה ,בהתאם לכתבי שיפוי שהוצאו
לדירקטורים ונושאי משרה של החברה .נכון למועד הדוחות הכספיים ,לדירקטורים כתבי
שיפוי מהחברה בסך כולל של עד  1מיליון ש"ח.

)(5

בחודש יולי  2010תוקן הסכם  ,2006במסגרת תיקון ההסכם האמור הוחלו הוראות הסכם
 2006גם על כתבי אופציה ועל תעודות ההתחייבות אשר תנבענה ממימוש של כתבי אופציה
אשר יונפקו על ידי החברה ,במסגרת תיקון תשקיף שפורסם בחודש יולי  ,2010ככל שיונפקו
ולפי העניין ,ובהתאמה כלפי מחזיקי תעודות ההתחייבות אשר תנבענה ממימוש של כתבי
האופציה ,ויראו את ההסכם כאילו נחתם כלפי כל תעודות התחייבות וכתבי אופציה אשר
יונפקו מעת לעת על ידי החברה ,ככל שיונפקו.

)(6

בהתאם לתיקון להסכם עם כלל ביטוח מיום  17במרס) 2014 ,להלן" :תיקון ההסכם"( ,סדר
הקדימויות של התחייבויות כלל ביטוח ישונה כדלקמן:
א .הפיקדונות שיופקדו בכלל ביטוח מתמורת הנפקות של כתבי התחייבות שיונפקו לאחר
מועד תיקון ההסכם ,ואשר יחשבו כהון שלישוני מורכב של כלל ביטוח ,והתחייבותה
של כלל ביטוח למלא אחר תנאיהם של תעודות ההתחייבות האמורות ,יהיו בעלי מעמד
כדלהלן:
•
•
•
•
•

בעלי מעמד שווה לכתבי התחייבות נדחים שהונפקו על ידי כלל ביטוח ו/או החברה עד
למועד תיקון ההסכם.
בעלי מעמד שווה לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון השלישוני של כלל ביטוח אשר
יונפקו על ידי כלל ביטוח ו/או החברה.
בעלי מעמד שווה או קודם לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון המשני של כלל ביטוח
אשר יונפקו על ידי כלל ביטוח ו/או החברה החל ממועד תיקון ההסכם ,הכל כפי
שיקבע בתנאי הנפקת כתבי ההתחייבות האמורים )שיוכרו כהון שלישוני מורכב(.
בעלי מעמד קודם לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון הראשוני של כלל ביטוח אשר
יונפקו על ידי כלל ביטוח ו/או החברה.
בעלי מעמד נדחה ליתר התחייבויותיה של כלל ביטוח כלפי נושיה.
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באור  – 12התקשרויות )המשך(
א.

התקשרויות החברה עם כלל ביטוח )המשך(

)) (6המשך(
ב .הפקדונות שיופקדו בכלל ביטוח מתמורת הנפקות של כתבי התחייבות שיונפקו לאחר
מועד תיקון ההסכם ,ואשר יחשבו כהון משני מורכב של כלל ביטוח ,והתחייבותה של
כלל ביטוח למלא אחר תנאיהם של תעודות ההתחייבות האמורות ,יהיו בעלי מעמד
כדלהלן:
•
•
•
•
•

בעלי מעמד שווה לכתבי התחייבות נדחים שהונפקו על ידי כלל ביטוח ו/או החברה עד
למועד תיקון ההסכם.
בעלי מעמד שווה לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון המשני של כלל ביטוח אשר יונפקו
על ידי כלל ביטוח ו/או החברה.
בעלי מעמד שווה או נחות לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון השלישוני של כלל ביטוח
אשר יונפקו על ידי כלל ביטוח ו/או החברה החל ממועד תיקון ההסכם ,הכל כפי
שייקבע בתנאי הנפקת כתבי ההתחייבות האמורים )שיוכרו כהון משני מורכב(.
בעלי מעמד קודם לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון הראשוני של כלל ביטוח אשר
יונפקו על ידי כלל ביטוח ו/או החברה.
בעלי מעמד נדחה ליתר התחייבויותיה של כלל ביטוח כלפי נושיה.

מובהר כי דרגת קדימות שנקבעה בכתב התחייבות כלשהו לא תהא ניתנת לשינוי בהנפקת
כתב התחייבות מאוחר לו.
ב.

החברה התקשרה בהסכמים עם חברה קשורה )באותה עת(  -כלל פיננסים חיתום בע"מ
)להלן" :כלל חיתום"( ,לפיו העניקה כלל חיתום לחברה שירותי ייעוץ להנפקת תעודות
ההתחייבות על פי תשקיפי ההנפקה .בשנים  2013ו 2012-שילמה החברה לכלל חיתום
בתמורה לשירותי הייעוץ כאמור עמלה בסך של כ 340 -אלפי ש"ח וכ 400 -אלפי ש"ח,
בהתאמה ,בקשר עם הרחבת סדרות נסחרות שהונפקו לראשונה בחודש יולי  2010תעודות
ההתחייבות סדרה ג' ו -ו' )ראה באור )8א() .((3נכון למועד הדוח ,כלל חיתום אינה חברה
קשורה של החברה.

ג.

ביום  27במאי  2013התקשרה החברה עם חברה קשורה )באותה עת(  -כלל פיננסים בטוחה
ניהול השקעות בע"מ )להלן" :בטוחה"( ,בהסכם לשם מתן שירותי ריכוז הנפקה על ידה,
לתעודות התחייבות סדרה ג' )הרחבת סדרה ג' מחודש מאי  (2013שהונפקו על ידי החברה,
בתמורה לסך של  30אלפי ש"ח .נכון למועד הדוח ,בטוחה אינה חברה קשורה של החברה.

באור  - 13יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

יתרות עם צדדים קשורים
2013
אלפי ש"ח

נכסים:
חברה אם  -חשבון שוטף
ריבית לקבל בגין פיקדונות נדחים בחברה האם
חלויות שוטפות – פיקדונות נדחים בחברה האם
פיקדונות נדחים בחברה האם
התחייבויות:
חברה אם  -חשבון שוטף
ריבית לשלם בגין תעודות התחייבות לבעל עניין
תעודות התחייבות המוחזקות על ידי בעל עניין

ליום  31בדצמבר
2012
אלפי ש"ח

-

203
42,170
42,494
1,850,637
1,935,504

43,838
43,306
1,994,154
2,081,298

16
688

13
16
688
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באור  - 13יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ב.

עסקאות עם צדדים קשורים
2013
אלפי ש"ח

40
117,607
1,766
288

הוצאות מימון לבעל עניין
הכנסות מימון מחברת האם
החזר הוצאות הנפקה מחברת האם
החזר הוצאות מחברת האם
ג.

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

37
95,288
1,083
263

35
96,567
1,438
272

באשר להוצאות הנפקה ששולמו לצדדים קשורים ראה באור 12ב ו-ג.

באור  - 14מכשירים פיננסיים
א.

גורמי סיכון פיננסיים

פעילויות החברה חושפות אותה לסיכון אשראי בלבד.
מאחר ותמורת ההנפקות של תעודות ההתחייבות סדרה א'  ,תעודות ההתחייבות סדרה ב' ,תעודות
ההתחייבות סדרה ג' ותעודות ההתחייבות סדרה ו' )להלן" :תעודות ההתחייבות"( ניתנו
כפיקדונות נדחים לכלל ביטוח בתנאים דומים לתנאי תעודות ההתחייבות ,אין החברה חשופה
לסיכוני שוק או נזילות.
יכולת הפירעון והאיתנות הפיננסית של כלל ביטוח מהווה גורם עיקרי ליכולת הפירעון של תעודות
ההתחייבות על ידי החברה.
ב.

שווי הוגן

הטבלה שלהלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים ,המוצגים בדוחות
הכספיים ,שלא על פי שווים ההוגן.
(1

ערך בספרים
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים
פיקדון נדחה )בגין תעודות התחייבות סדרה א'(
כולל חלויות שוטפות
פיקדון נדחה )בגין תעודות התחייבות סדרה ב'(
פיקדון נדחה )בגין תעודות התחייבות סדרה ג'(
פיקדון נדחה )בגין תעודות התחייבות סדרה ו'(
פיקדונות נדחים בחברת האם
התחייבויות פיננסיות
תעודות התחייבות )סדרה א'( כולל חלויות שוטפות
תעודות התחייבות )סדרה ב'(
תעודות התחייבות )סדרה ג'(
תעודות התחייבות )סדרה ו'(

(2

שווי הוגן
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

רמה
בהיררכיית
(3
השווי ההוגן

345,122
111,266
841,524
739,548
2,037,460

380,805
109,057
664,616
738,653
1,893,131

408,452
132,620
934,677
835,538
2,311,287

453,839
130,800
733,371
824,833
2,142,843

2
2
2
2

345,122
111,266
841,524
739,548
2,037,460

380,805
109,057
664,616
738,653
1,893,131

408,452
132,620
934,677
835,538
2,311,287

453,839
130,800
733,371
824,833
2,142,843

1
1
1
1

 (1הערך בספרים של הפיקדונות הנדחים ושל תעודות ההתחייבות הינם לאחר ניכוי הוצאות הנפקה
נדחות.
 (2השווי ההוגן של תעודות ההתחייבות מבוסס על מחירן בבורסה לתאריך הדיווח הכספי .תנאי
הפיקדונות בחברת האם ותנאי ההתחייבויות הפיננסיות דומים ,אי לכך שוויים ההוגן של
הפיקדונות בחברת האם מהווה בקירוב את שוויין ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות.
 (3מדידת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים מסווגת לאחת מהרמות הבאות:
רמה  - 1שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל
למכשירים זהים.
רמה  - 2שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים ,במישרין או בעקיפין ,שאינם כלולים
ברמה  1לעיל.
רמה  - 3שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.
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באור  – 15אירועים מהותיים לאחר תאריך הדיווח
א.

ביום  19במרס  ,2014הגישה החברה טיוטת תשקיף מדף לרשות ניירות ערך .טיוטת תשקיף
המדף כאמור אינה כוללת גיוס מיידי של החברה בשלב זה ואין כל ודאות כי תשקיף המדף
יפורסם.

ב.

ביום  21במאי  ,2014מונו מר איזי כהן ומר משה ארנסט כדירקטורים בחברה .בנוסף ,מונה מר
איזי כהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה ומר משה ארנסט מונה כמנכ"ל החברה.

ג.

ביום  21במאי  ,2014סיימו הדירקטורים טל כהן וקמי בוקריס את תפקידם כדירקטורים
בחברה.

ד.

ביום  21במאי  ,2014מונתה הדירקטורית רונית זלמן מלאך כמנהלת הכספים של החברה ומר
טל כהן מונה כחשב החברה.
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דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב)א(
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של כללביט מימון בע"מ )להלן – התאגיד( ,אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית
נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
 .1איזי כהן  -יו"ר הדירקטוריון
 .2משה ארנסט  -חבר הדירקטוריון ומנכ"ל
 .3רונית זלמן מלאך  -חברת הדירקטוריון ומנהלת הכספים
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא
המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,בפיקוח
דירקטוריון התאגיד ,אשר נועדו לספק מידה סבירה של בטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם
להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם
ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור ,נצבר ומועבר
להנהלת התאגיד ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים
האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים ,בהתייחס לדרישת הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק בטחון מוחלט שהצגה מוטעית
או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד
והאפקטיביות שלה;
הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה :בקרות ברמת
הארגון ) ,(Entity Level Controlsבקרות על תהליך עריכת וסגירת הדוחות הכספיים ובקרות כלליות על מערכות המידע
).(ITGC
בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל ,הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו
למסקנה ,כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום  31בדצמבר  2013היא אפקטיבית.

הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,משה ארנסט ,מצהיר כי:
בחנתי את הדוח התקופתי של כללביט מימון בע"מ )להלן – התאגיד( לשנת ) 2013להלן -הדוחות(;
.1
.2

לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ
כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

.3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את
המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

.4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ולדירקטוריון ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח
א.
הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח
על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות
הדין; וכן -
כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים
ב.
עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

.5

אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים להבטיח שמידע
א.
מהותי המתייחס לתאגיד מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-
קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים להבטיח באופן
ב.
סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי
חשבונאות מקובלים;
הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,והצגתי בדוח זה את מסקנות
ג.
הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
 28במאי 2014
תאריך

______________________
משה ארנסט
חבר הדירקטוריון ומנכ"ל

הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,רונית זלמן מלאך ,מצהירה כי:
.1

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של כללביט מימון בע"מ )להלן – התאגיד( לשנת 2013
)להלן – הדוחות(;

.2

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית
ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא
יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

.3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את
המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

.4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ולדירקטוריון ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח
א.
הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ,העלולים באופן
סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל
ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –
כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים
ב.
עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

.5

אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים להבטיח שמידע
א.
מהותי המתייחס לתאגיד ,ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות ,מובא
לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –
קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים להבטיח באופן
ב.
סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי
חשבונאות מקובלים;
הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא מתייחסת לדוחות
ג.
הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו בפני
הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
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דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
חברת כללביט מימון בע"מ

מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של כללביט מימון בע"מ )להלן -החברה( ,הכולל את תמצית הדוח על המצב הכספי
ביניים ליום  31במרס  2014ואת הדוחות התמציתיים ביניים על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחר ,שינויים בהון
ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה
ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים",
וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל .1970-אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר
עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה
מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך,
אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות
המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי
הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל.1970-
דוח סקירה זה מבוסס על דוח הסקירה למידע הכספי ביניים לתקופה האמורה ,אשר ניתן ביום  20במאי .2014 ,אנו
מסכימים כי דוח סקירה זה יכלל בתשקיף מדף של החברה המיועד להתפרסם בחודש מאי .2014

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל אביב,
 28במאי2014 ,
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כללביט מימון בע"מ
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים

ליום
 31במרס
2013

2014
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

ליום
 31בדצמבר
2013
מבוקר

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
חברה אם  -חשבון שוטף
ריבית לקבל בגין פיקדונות נדחים בחברת האם
חלויות שוטפות – פיקדונות נדחים בחברה האם
פיקדונות נדחים בחברת האם

6
58
3
30,944
43,010
1,985,638

6
28
6
31,437
42,500
1,851,048

6
62
43,838
43,306
1,994,154

2,059,659

1,925,025

2,081,366

התחייבויות
זכאים ויתרות זכות
חברה אם  -חשבון שוטף
ריבית לשלם בגין תעודות התחייבות
חלויות שוטפות – תעודות התחייבות
תעודות התחייבות

66
30,944
43,010
1,985,638

39
31,437
42,500
1,851,048

54
13
43,838
43,306
1,994,154

2,059,658

1,925,024

2,081,365

הון
הון מניות

1

1

1

2,059,659

1,925,025

2,081,366

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח.

 28במאי2014 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

איזי כהן
יו"ר הדירקטוריון
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משה ארנסט
חבר הדירקטוריון
ומנכ"ל

רונית זלמן מלאך
חברת הדירקטוריון ומנהלת
כספים

כללביט מימון בע"מ
תמצית דוחות על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחר ביניים
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013
מבוקר

הכנסות
הכנסות מימון
החזר הוצאות מחברה אם

15,144
68

23,487
60

119,373
288

15,212

23,547

119,661

הוצאות
15,144
68

23,487
60

119,373
288

הוצאות מימון
הוצאות הנהלה וכלליות

15,212

23,547

119,661

רווח לפני מסים על ההכנסה

-

-

-

מסים על ההכנסה

-

-

-

רווח לתקופה

-

-

-

רווח כולל לתקופה

-

-

-

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח.
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כללביט מימון בע"מ
תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים

יתרת
רווח
אלפי ש"ח

הון
המניות

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר) 2014 ,מבוקר(

1

-

1

רווח כולל לתקופה

-

-

-

יתרה ליום  31במרס) 2014 ,בלתי מבוקר(

1

-

1

יתרה ליום  1בינואר) 2013 ,מבוקר(

1

-

1

רווח כולל לתקופה

-

-

-

יתרה ליום  31במרס) 2013 ,בלתי מבוקר(

1

-

1

יתרה ליום  1בינואר) 2013 ,מבוקר(

1

-

1

רווח כולל לתקופה

-

-

-

יתרה ליום  31בדצמבר) 2013 ,מבוקר(

1

-

1

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח.
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כללביט מימון בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח לתקופה
התאמות:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
הכנסות ריבית
הוצאות ריבית

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013
מבוקר

-

-

-

)(36,851
36,851
)(15,144
15,144
-

)(33,699
33,699
)(23,487
23,487
-

)(95,025
95,025
)(119,373
119,373
-

שינוי בחייבים ויתרות חובה
שינוי בזכאים ויתרות זכות

)(12
12

213
)(213

)(18
18

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

-

-

-

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
פירעון פיקדון נדחה
החזר עלויות הנפקה על ידי החברה האם

-

104

42,749
831

מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה

-

104

43,580

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
פירעון תעודות התחייבות
עלויות הנפקה

-

)(104

)(42,749
)(831

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

-

)(104

)(43,580

קיטון נטו במזומנים ושווי מזומנים

-

-

-

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה

6

6

6

מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

6

6

6

פעילות שלא במזומן
הפקדת פיקדונות נדחים בחברה האם
תמורה מהנפקת תעודות התחייבות

-

-

)(163,305
163,305

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח.
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באור  - 1כללי
הישות המדווחת

א.
.1

כללביט מימון בע"מ )להלן  -החברה( הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל ביום 23
בנובמבר  2005כחברה פרטית ,על-פי חוק החברות ,התשנ"ט.1999-
מניות החברה אינן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ולא הוצעו לציבור .עם זאת ,על
החברה חלות הוראות חוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן" :חוק ניירות ערך"( והתקנות המותקנות
מכוחו בהיותה "תאגיד מדווח" כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,והחברה חייבת בחובות דיווח על-פי
החוק והתקנות כאמור.
החברה הינה בבעלותה המלאה ) (100%של כלל חברה לביטוח בע"מ ,שהינה מבטח ,כמשמעו בחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א) 1981-להלן" :כלל ביטוח"( .כלל ביטוח הינה בבעלות
ובשליטתה ) (99.98%של כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )להלן ":כלל החזקות"( שהינה חברה ציבורית
שמניותיה נסחרות בבורסה.
כפי שנמסר לחברה ,על-ידי אי די בי חברה לאחזקות בע"מ )להלן" :אי די בי אחזקות"( ואי די בי חברה
לפתוח בע"מ )להלן" :אי די בי פתוח"( ולפי דיווחיהן לציבור ,אי די בי פתוח  ,מחזיקה במישרין
ובאמצעות נאמן בכ 55%-מזכויות ההצבעה בכלל החזקות )כ 53%-בדילול מלא(.
ליום  31בדצמבר ) :2013א( אי די בי פתוח הייתה בבעלות מלאה של אי די בי אחזקות; )ב( גרעין
השליטה באי די בי אחזקות הורכב מגנדן הולדינגס בע"מ )להלן" :גנדן"( ,מנור אחזקות בי.איי בע"מ
)להלן" :מנור"( ואברהם לבנת בע"מ ,שהיו קשורות ביניהן בהסכם הצבעה; ו)-ג( מר נוחי דנקנר היה בעל
השליטה הסופי באי די בי אחזקות באמצעות גנדן.
לפרטים אודות אישור הסדר נושים באי די בי אחזקות בחודש ינואר  2014והשלמתו בחודש מאי ,2014
במסגרתו ניטלה השליטה באי די בי אחזקות מבעלי השליטה הקודמים האמורים ,ואודות שינויים
בשליטה באי די בי פתוח בעקבותיו אשר כתוצאה מהם נשלטת אי די בי פתוח למועד פרסום הדוח
בעקיפין על ידי אדוארדו אלשטיין ומרדכי בן משה ,ראה סעיף )2א( להלן.
לעניין מינוי נאמן ל 51% -ממניות כלל החזקות שהוחזקו על-ידי אי די בי פתוח ,ראה סעיף )2ב( להלן.
לעניין עסקה שנחתמה למכירת החזקות של אי די בי פתוח בכלל החזקות ,ראה סעיף )2ג( להלן.

.2

התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות

)א( אישור הסדר נושים באי די בי אחזקות
במסגרת הליכים משפטיים שננקטו כנגד אי די בי אחזקות בקשר עם מצבה הפיננסי וכנגד אי די בי
פתוח ,ביום  17בדצמבר  2013ניתן פסק-דין וביום  5בינואר  2014ניתן פסק-דין משלים על-ידי בית
המשפט המחוזי בתל אביב ,במסגרתם אושר הסדר נושים באי די בי אחזקות בהתאם למתווה להסדר
נושים שהוגש לבית המשפט האמור ביום  26בנובמבר  2013מטעם מר אדוארדו אלשטיין ותאגיד
בשליטתו ) (Dolphin Fund Limitedיחד עם א.ת.ה מ.ב.מ אקסטרה אחזקות בע"מ )שבשליטת מר מרדכי בן
משה()להלן" :המציעים" או "קבוצת אלשטיין-אקסטרה"( .בהתאם להחלטת בית המשפט ,בתקופת
הביניים שעד למועד השלמת הסדר הנושים מונו ה"ה אייל גבאי ועו"ד חגי אולמן כנאמנים לביצוע
הסדר הנושים )להלן" :נאמני ההסדר"( ובית המשפט הסמיכם לנקוט פעולות הדרושות ליישום הסדר
הנושים וביצועו .כן נקבע כי החל ממועד פסק-הדין המשלים הסתיימה כהונת הדירקטורים באי די בי
אחזקות וכן כהונת הדירקטורים מטעם אי די בי אחזקות באי די בי פתוח.

באור  - 1כללי )המשך(
)המשך(

א.
.2

התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(

)א( אישור הסדר נושים באי די בי אחזקות )המשך(
ביום  7במאי  2014חל מועד ההשלמה של הסדר הנושים וכתוצאה מכך השליטה )בעקיפין( באי די בי
פתוח עברה למר אדוארדו אלשטיין ולמר מרדכי בן משה .החל מיום  8במאי  2014קבוצת אלשטיין-
אקסטרה מחזיקה בגרעין השליטה באי די בי פתוח )בין שני המציעים נחתם הסכם בעלי מניות בקשר
להחזקותיהם במניות אי די בי פתוח( ,עם ההשלמה הוחזקו  53.3%מהון המניות המונפק והנפרע של
אי די בי פתוח על-ידי קבוצת אלשטיין-אקסטרה )באמצעות  Dolphin Netherlands B.Vו -ח.א.א אקסטרה
אחזקות בע"מ ,להלן" :המשקיעים"( ,בחלקים שווים ,והיתרה הוחזקה על-ידי נושיה הפיננסיים של אי
די בי אחזקות ,אי די בי פתוח הפכה חברה ציבורית והחל מיום  12במאי  2014מניותיה נסחרות
בבורסה.
ביום  21באפריל  2013הוגשה לבית המשפט על-ידי הנאמנים לאגרות החוב של אי די בי פתוח בקשה
להסדר חוב כפוי לפי סעיף  350לחוק החברות המבוסס על הטענה כי אי די בי פתוח הינה חדלת
פירעון .בקשר עם הליך זה מינה בית המשפט ביום  30באפריל  2013משקיף )חגי אולמן( ומומחה כלכלי
)אייל גבאי( לענייניה של אי די בי פתוח ,וזאת מבלי להפקיע סמכויות של מי מנושאי המשרה באי די בי
פתוח ו/או למנוע את המשך פעילותה הסדירה .ביום  9ביוני  2013החליט בית המשפט ,בין היתר ,על
קציבת פרק הזמן להתקשרות של אי די בי פתוח בהסכם למכירה של לפחות מחצית מהחזקותיה בכלל
החזקות עד ליום  22באוגוסט ) 2013לפרטים אודות עסקה כאמור ,ראה סעיף )2ג( להלן( .בחודש ינואר
 2014הודיעו הנאמנים לאגרות החוב של אי די בי פתוח כי לאור הסדר הנושים באי די בי אחזקות
שבמסגרתו אמורים להיות מוזרמים לאי די בי פתוח סכומים משמעותיים ,הם אינם עומדים עוד על
בירור הבקשה להסדר החוב הכפוי שהגישו .ביום  15בינואר  2014החליט בית המשפט להותיר לעת הזו
את ההליך על כנו ,בין היתר לצורך השלמת הסדר הנושים ,הרלבנטי גם לאי די בי פתוח ,ועל מנת
לאפשר את המשך הפיקוח של המשקיף על אי די בי פתוח.
החל מהרבעון הראשון לשנת  ,2013בדוחות הכספיים של אי די בי פתוח ובדוחות הסקירה של רואי
החשבון המבקרים ,נכללו באור והפניית תשומת לב ,בהתאמה ,באשר לקיומם של ספקות משמעותיים
בדבר המשך קיומה של אי די בי פתוח כעסק חי .בדוחות הכספיים של אי די בי פתוח ליום  31בדצמבר
 2013צוין כי בדוחות אלו נכללו באור והפניית תשומת לב כאמור ,לכך שעקב מצבה הכספי של אי די בי
פתוח ,לרבות גירעון בהון המיוחס לבעלים של אי די בי פתוח ,לכך שלמועד פרסום הדוח טרם הושלם
הסדר החוב באי די בי אחזקות ,ובהתאם טרם הוזרם הון לאי די בי פתוח במסגרתו ,להליך המשפטי
המתנהל כנגד אי די בי פתוח על-ידי נושיה הפיננסיים ,אשר לא הוסר למועד פרסום הדוח ,לצורך
בהסדרת אמות מידה החלות על אי די בי פתוח מכוח הסכמים עם מלווים ,כל זאת לצד העובדה כי
טרם הושלמה העסקה למכירת החזקות של אי די בי פתוח בכלל החזקות )ראה סעיף )2ג( להלן(.
הוראות הסדר הנושים באי די בי אחזקות קובעות ,בין היתר ,הזרמת סכומים לאי די בי פתוח על-ידי
המציעים תמורת מניות של אי די בי פתוח ,בהיקפים משתנים כתלות בשאלת השלמתה של העסקה
למכירת החזקות של אי די בי פתוח בכלל החזקות )ראה סעיף )2ג( להלן(.
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)ב( מינוי נאמן להחזקות בעלי השליטה במניות כלל החזקות
ביום  21באוגוסט  ,2013בהתאם לדרישת המפקח ,מסרה אי די בי פתוח ייפוי כוח בלתי חוזר למר משה
טרי )להלן" :מר טרי" או "הנאמן"( שמונה על ידי המפקח ,כנאמן ל 51%-מהון המניות המונפק ומזכויות
ההצבעה של כלל החזקות ,המוחזקות על-ידי אי די בי פתוח )להלן" :אמצעי השליטה"( ,וכן העבירה את
המניות לחשבון נאמנות ,על שם הנאמן ,וזאת לצורך הפעלת הסמכויות הנתונות מכוח אמצעי השליטה
בהתאם להוראות כתב נאמנות ובמטרה לנתק את כלל החזקות והגופים המוסדיים בקבוצה מכל
השפעה אפשרית של מאבקי השליטה בקבוצת אי די בי.
בהתאם לכתב הנאמנות ,מר טרי יפעיל את כל הסמכויות המוקנות לו מכוח אמצעי השליטה לטובת אי
די בי פתוח ובהתאם להוראות המפקח ,ככל שיינתנו לו מעת לעת ,כדי להבטיח את ניהולם התקין של
כלל חברה לביטוח בע"מ ,כלל ביטוח אשראי בע"מ וכלל פנסיה וגמל בע"מ )להלן יחד" :גופי כלל"( ואת
השמירה על עניינם של המבוטחים והחוסכים ,לרבות לעניין גיוס הון לטובת גופי כלל בכל דרך שיראה
לנכון .העברת אמצעי השליטה לנאמן לא תפגע בזכות אי די בי פתוח לקבלת דיבידנדים מכלל החזקות,
ככל שיוחלט על חלוקתם .אם וככל שיחולקו דיבידנדים בגין אמצעי השליטה ,הם יהיו לקניינה של אי
די בי פתוח ויועברו על-ידי הנאמן לאי די בי פתוח .בכל מקרה של מכירה ,העברה או שעבוד של אמצעי
השליטה ,יפעל הנאמן לפי הוראות אי די בי פתוח ובלבד שיתקבל לכך אישור מראש ובכתב של
המפקח .הנאמנות תגיע אל קיצה במועד העברתם בפועל מידיו של הנאמן של כל אמצעי השליטה או
בהינתן אישור של המפקח.
ביום  27בנובמבר  2013התקבל מכתב מהמפקח ,אשר מוען למומחה ולמשקיף שמונו מטעם בית
המשפט בו הודגש כי שליטה ,במישרין או בעקיפין ,במבטח או בחברה מנהלת טעונה קבלת היתר
שליטה מהמפקח ,כי הסדר הנאמנות מהווה פתרון ביניים ואינו יכול להפוך להסדר קבע וכי לא יראה
בהעברת אמצעי שליטה באי די בי אחזקות או באי די בי פתוח במסגרת הסדר החוב כאמור ,כהעברה
הנוגדת את הוראות הדין ,וזאת בהתקיים תנאים ומגבלות מסוימים ,ובכלל זה:
 .1המציע )וככל שמדובר בקבוצת מציעים  -כל מרכיבי הקבוצה( שהצעתו תובא לאישור בית המשפט
)להלן" :המציע הזוכה"( יאשר מראש כי ידוע לו שהעברת אמצעי השליטה באי די בי פתוח או באי די בי
אחזקות לידיו ,אין בה אישור מצד המפקח להעברת אמצעי השליטה בכלל החזקות ואין בה משום מתן
היתר לשליטה/להחזקת אמצעי שליטה בקבוצה.
 .2המציע הזוכה יאשר כי הוא מסכים למינוי נאמן שיבחר המפקח ,בין הנאמן הנוכחי )כאמור לעיל(
ובין נאמן אחר )להלן" :הנאמן"( ,וכי הוא מודע לסמכויות שיוקנו לנאמן לפי נוסח כתב נאמנות בלתי
חוזר שצורף למכתב .בנוסף ,כל עוד לא הושלמה העסקה למכירת מניות כלל החזקות ל ,JT-המציע
הזוכה יאשר כי הוא מסכים שיחולו באופן בלתי חוזר הוראות מסוימות שפורטו במכתב של המפקח,
לרבות:
)א( הנאמן ימשיך לכהן בתפקידו כל עוד המפקח לא העניק היתר שליטה לבעל שליטה בקבוצה ,או
לחלופין ייושם מנגנון של מבטח ללא שולט )כאמור בהצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,
התשע"ב) 2012-שבעקבותיה פורסם ביום  11בדצמבר  2013חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,
התשע"ד) (2013-להלן" :הצעת חוק הריכוזיות"(;
)ב( במהלך תקופת כהונת הנאמן המציע הזוכה יוותר על הפעלת זכויות ההצבעה הצמודות לאמצעי
השליטה בכלל החזקות ובגופים המוסדיים מהקבוצה ויסכים באופן בלתי חוזר להימנע מכל פעולה
שיש בה ,במישרין או בעקיפין ,משום הכוונת פעילותם ,לרבות בדרך של כהונה כנושא משרה בהם
)ואם כיהן המציע הזוכה כנושא משרה בהם ערב אישור הצעתו על-ידי בית המשפט יתפטר המציע
הזוכה מתפקידו לאלתר(;
)ג( במהלך תקופת כהונת הנאמן מינוי דירקטורים בכלל החזקות ובגופים המוסדיים מהקבוצה ייעשה
לפי המנגנון הקבוע בהצעת חוק הריכוזיות )וככל שלא יהיה ניתן לעשות כן  -בידי ועדה שתמונה על-ידי
שר האוצר או המפקח(;
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)ב( מינוי נאמן להחזקות בעלי השליטה במניות כלל החזקות )המשך(
)ד( תוך  30יום ממועד התקיימות "אירוע מפסיק" ,כהגדרתו להלן ,ביחס לעסקה למכירת מניות כלל
החזקות ל) JT Capital Management Limited -להלן ,("JT" :כמפורט בסעיף )2ג( להלן ,המציע הזוכה יהיה
רשאי להגיש בקשה לקבלת היתר שליטה בקבוצה או להודיע על רצונו לפעול למכירת אמצעי השליטה
בקבוצה לצדדים שלישיים .אפשרות לקבלת היתר שליטה למציע הזוכה תינתן עד יום  31בדצמבר 2014
ואם לא קיבל המציע הזוכה היתר שליטה עד מועד זה יפעל הנאמן למימוש אמצעי השליטה בכלל
החזקות לפי שיקול דעתו הבלעדי וכפוף להוראות המפקח ,לרבות בדרך של מכירת המניות בבורסה,
כאשר התמורה בגין מכירה כאמור תועבר לידי אי די בי פתוח )להלן" :מימוש באמצעות הנאמן"(.
במידה והמציע הזוכה בחר בחלופה של מכירת אמצעי השליטה בקבוצה ,יידרש המציע הזוכה להמציא
למפקח הסכם למכירת אמצעי שליטה בקבוצה עד ליום  31בדצמבר  2014ואם המציע הזוכה לא ימציא
הסכם מכירה כאמור עד למועד האמור יפעל הנאמן למימוש אמצעי השליטה בחברה בדרך של מימוש
באמצעות הנאמן ,וזאת לרבות בדרך של מכירת מניות בבורסה .במקרה בו המציע הזוכה המציא הסכם
מכירה כאמור עד ליום  31בדצמבר  2014תינתן בידי רוכש אמצעי השליטה אפשרות להשלים את
התנאים המתלים לקבלת היתר שליטה בקבוצה עד ליום  30ביוני  2015ואם הרוכש האמור לא יקבל
היתר שליטה בקבוצה עד למועד האמור יפעל הנאמן למימוש אמצעי השליטה בכלל החזקות בדרך של
מימוש באמצעות הנאמן.
)לעניין זה" ,אירוע מפסיק" הינו המוקדם מבין 30 (1) :ליוני  (2) ;2014הודעת מי מהצדדים לעסקה לפיה
לא התקיימו איזה מהתנאים המתלים הנדרשים לפי העסקה האמורה; ) (3המפקח הודיע למבקשי היתר
השליטה בעסקה האמורה כי הוא דוחה את בקשתם לקבלת היתר(.
)ה( כתנאי להסכמת המפקח כאמור לעיל ,המציע הזוכה יידרש לתת הסכמתו מראש לתנאים הנ"ל
ויידרש לפעול לשם קבלת החלטת בית המשפט לפיה תנאים אלו מהווים חלק מתנאי הצעתו להסדר
חוב באי די בי פתוח .במכתב המפקח הובהר עוד כי קבלת אישורו של בית המשפט לתנאים המופיעים
במכתב הנ"ל הינה תנאי מתלה להסכמתו לאמור לעיל.
יצוין כי ביום  8במאי  2014התקבל מכתב הבהרה מהממונה ,בקשר עם השליטה בחברה ,אשר מוען
לב"כ המשקיעים בהסדר הנושים באי די בי אחזקות ,בו צוין ,בין היתר ,כי למרות הוראת הממונה
כאמור בסעיף )2ג( לעיל ,הממונה תהיה מוכנה לשקול שלא להחיל את ההוראה האמורה במקרה של
חידוש כהונה של דירקטור חיצוני בכלל החזקות ובכלל ביטוח .כמו כן ,הממונה תהיה מוכנה לשקול
שלא להחיל את ההוראה האמורה ביחס למינוי דירקטורים בגופים מוסדיים נוספים מקבוצת כלל
ובכלל החזקות סוכנויות בע"מ ,וזאת בתנאי שלא יכהנו בגופים אלו דירקטורים המועסקים או אשר
הועסקו בחברות השולטות בכלל החזקות או שהינם או היו קשורים לבעלי השליטה באידיבי פתוח,
והכל בתנאים כמפורט במכתב .אידיבי פתוח נדרשת לחתום על כתב מינוי מתוקן לנאמן על החזקותיה
בכלל החזקות.
ביום  28בנובמבר  2013מרכיבי קבוצת אלשטיין-אקסטרה ,הודיעו למפקח על הסכמתם ומתן
התחייבותם כנדרש על-ידי המפקח והמומחה.
בנוסף לאמור לעיל ,במהלך חודש ינואר  2014התפטרו מכהונתם כדירקטורים בכלל החזקות ה"ה נוחי
דנקנר ,שוני אלבק ,ליאור חנס ואליהו כהן ,באופן שלאחר ההתפטרויות האמורות ,לא מכהן בכלל
החזקות אף דירקטור המכהן גם כנושא משרה בתאגידים אחרים בקבוצת אי די בי.
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)ג( הסכם למכירת מניות אידיבי פתוח בכלל החזקות
ביום  20באוגוסט  2013נחתם הסכם בין אי די בי פתוח לבין  ,JTתאגיד שהתאגד בהונג קונג ומוחזק
בבעלות מלאה בעקיפין על-ידי מר  ,Li Haifengלפיו תמכור אי די בי פתוח ל JT 32%-מהון המניות של
כלל החזקות) ,לפי שווי חברה בסך של  4.6מיליארד ש"ח( בתמורה לסך כולל של  1.472מיליארד ש"ח
)צמוד למדד עד למועד השלמת העסקה(.
אי די בי פתוח התחייבה כי במהלך תקופת הביניים שממועד חתימת ההסכם ועד להשלמת העסקה
)להלן" :תקופת הביניים"( היא תעשה כמיטב יכולתה ,כפוף להוראות הדין ,על מנת לגרום לכלל החזקות
להימנע מלבצע מספר פעולות ,ללא הסכמת הרוכשת ,כגון :עסקאות בעלי עניין מסויימות ,התקשרויות
עם ארגוני עובדים ,עסקאות מיזוגים ורכישות מסוימות עם צדדים שלישיים ,הקצאת מניות או ניירות
ערך המירים למניות על-ידי כלל החזקות או חברות בת מהותיות שלה )למעט חריגים מסוימים
שנקבעו( ,וחלוקת דיבידנדים על-ידי כלל החזקות ,למעט חלוקת "דיבידנדים מותרים" .במידה וכלל
החזקות תחלק במהלך תקופת הביניים דיבידנדים מותרים ,התמורה בעסקה תופחת )בהתאם לתנאים
מסויימים שנקבעו בהסכם( .לעניין זה" ,דיבידנדים מותרים"  -הרווחים השנתיים של כלל החזקות
שיהיו ניתנים לחלוקה ,כפוף )א( לצרכי המזומנים של כלל החזקות; וכן )ב( לשמירה על "הון עצמי" של
כלל ביטוח שיהיה בשיעור של  120%לפחות מה"הון עצמי המינימאלי" הקבוע בתקנות הפיקוח על
שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימאלי הנדרש ממבטח( ,התשנ"ח) 1998-להלן בבאור זה:
"תקנות הפיקוח"(; וכן )ג( לשמירה על יחס של לא יותר מ 36% -בין סכום ה"הון המישני" וה"הון
השלישוני" של כלל ביטוח )כפי שייקבעו בדוחות הכספיים של כלל ביטוח בהתאם לתקנות הפיקוח(
ל"הון העצמי" ,וכן )ד( שהכרזה או חלוקת דיבידנדים כאמור לא תעלה באופן מהותי את רמת החוב של
כלל החזקות )שלא על בסיס מאוחד( ובכל מקרה לא תעלה על סכום של  200מיליוני ש"ח עד לסוף שנת
 .2013במהלך התקופה שממועד החתימה על ההסכם ועד למועד פרסום הדוח ,לא חילקה כלל החזקות
דיבידנדים.
בין אי די בי פתוח לבין  JTנחתם גם הסכם בעלי מניות ,בקשר עם החזקותיהן במניות כלל החזקות
)להלן" :הסכם בעלי המניות"( ,אשר ייכנס לתוקפו במועד השלמת העסקה ואשר כולל ,בין היתר,
הוראות לתיאום הצבעה באסיפות כלליות ,ולכך שבמקרה של היעדר הסכמה יצביעו הצדדים בהתאם
לעמדת הרוכשת .על אף האמור ,נושאים מסוימים יהיו כפופים להסכמת אי די בי פתוח ,ובכללם :מיזוג
של כלל החזקות )לרבות עסקת מיזוג עם חברה קשורה של הרוכשת( ,מחיקה מהרישום למסחר של
מניות כלל החזקות ועסקאות בעלי עניין .כמו כן ,נקבע כי הצדדים יפעילו כוחם על מנת שכלל החזקות
תחלק כדיבידנד לפחות  40%מהרווח השנתי שלה ,כפוף להוראות הדין ולצרכי המזומנים שלה וכן
בכפוף לשמירה על "הון עצמי" של כלל ביטוח שיהיה בשיעור של  125%לפחות מה"הון עצמי
המינימאלי" הקבוע בתקנות הפיקוח וכן על יחס של עד  29%בין סכום ה"הון המישני" וה"הון
השלישוני" של כלל ביטוח )כפי שייקבעו בדוחות הכספיים של כלל ביטוח בהתאם לתקנות הפיקוח(
ל"הון העצמי" .לפי הסכם בעלי המניות ,הרוכשת תפעיל כוחה כך של-אי די בי פתוח יהיו שני נציגים
בדירקטוריון כלל החזקות ובכל אחת מחברות הבת המהותיות שלה )לרבות כלל ביטוח( ,כל עוד אי די
בי פתוח מחזיקה לפחות  15%מהון המניות של כלל החזקות ,ונציג אחד כל עוד אי די בי פתוח מחזיקה
פחות מ 15%-אך לפחות  8%מהון המניות כאמור )להלן" :הסדרי ההצבעה"(.

באור  – 1כללי )המשך(
)המשך(

א.
.2

התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(

)ג( הסכם למכירת מניות אידיבי פתוח בכלל החזקות )המשך(
יצויין כי ,אם בנק הפועלים 1יבקש למנות נציג/ים מטעמו לדירקטוריון כלל החזקות לפי הוראות הסכם
בעלי מניות שבינו לבין אי די בי פתוח )אם יהיה זכאי לכך( ,עשוי לקטון מספר הנציגים של אי די בי
פתוח.
כמו כן ,במסגרת הסכם בעלי המניות שבין הצדדים האמורים ,מוקנית לאי די בי פתוח אופציית
למכירת יתרת החזקותיה בכלל החזקות ,כולן או חלקן )לרבות מימוש בחלקים( ,בתוקף החל מתום שנה
ממועד חתימת ההסכם ועד תום  5שנים ממועד השלמת העסקה ,בתמורה השווה לגבוה מבין(1) :
המחיר למניה בעסקה מוכפל במספר מניות המימוש ,או ) 115% (2מההון המיוחס לבעלים של כלל
החזקות במועד מימוש האופציה מוכפל בשיעור מניות המימוש מתוך ההון המונפק של כלל החזקות
)כפוף להתאמות מסוימות( .כן מוקנית לרוכשת אופציית  Callלרכישת מלוא יתרת החזקות אי די בי
פתוח במניות כלל החזקות ,בתוקף החל מתום  3שנים ממועד חתימת ההסכם ועד תום  5שנים ממועד
השלמת העסקה )למעט בנסיבות מיוחדות בהן תוקנה לרוכשת זכות למימוש האופציה קודם למועד
האמור ,לרבות מימוש חלקי( ,בתמורה השווה לגבוה מבין (1) :המחיר למניה שישולם בעסקה מוכפל
במספר מניות המימוש ,או ) 120% (2מההון המיוחס לבעלים של כלל החזקות במועד מימוש האופציה
מוכפל בשיעור מניות המימוש מתוך ההון המונפק של כלל החזקות )כפוף להתאמות מסוימות(.

Put

עוד נקבעו בהסכם בעלי המניות מגבלות על עבירות מניות )למעט לנעברים מותרים( ,ובכללן :עד לתום
תקופת אופצית ה ,Call-איסור מכירת מניות על-ידי אי די בי פתוח ,למעט כמות מניות לא מהותית;
זכות הצטרפות ) (Tag Alongשל אי די בי פתוח למכירת מניות על-ידי הרוכשת )למעט מכירת מניות
בבורסה( פרו ראטה להחזקות הצדדים בכלל החזקות; זכות הצטרפות לכל צד ברכישת מניות נוספות,
פרו ראטה; וזכות סירוב ראשון )לאחר תקופת האופציות ,אם לא מומשו במלואן(  -לכל צד ביחס
למכירת מניות של הצד האחר.

 1כפי שנמסר לכלל החזקות ,עם ביצוע ההקצאה של  10,028,008מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א של כלל החזקות )אשר היוו במועד ההקצאה כ 20%-מהון המניות המונפק והנפרע של כלל החזקות(
במרס  1999להפועלים נכסים )מניות( בע"מ ,חברה בשליטת בנק הפועלים ,נכנס לתוקף הסכם בעלי המניות בין אי די בי פתוח )אשר נכנסה לנעלי כלל )ישראל( בע"מ בעקבות מיזוג( ובין בנק הפועלים,
ובו נקבעו , ,ההוראות העיקריות הבאות (1) :כל עוד אי די בי פתוח הינה בעלת שליטה בכלל החזקות ,תפעל אי די בי פתוח כדי לגרום לבחירת דירקטורים וכן חברי ועדות הדירקטוריון מטעם בנק
הפועלים בכלל החזקות ,לפי יחסים הקבועים בהסכם והנגזרים משיעור ההחזקה של בנק הפועלים באותה העת (2) .אם תחדל אי די בי פתוח להיות בעלת השליטה בכלל החזקות ,ובכפוף להוראות חוק
הבנקאות )רישוי( התשמ"א") 1981 -חוק הבנקאות רישוי"( ,יפעלו הצדדים בכל הצבעה למינוי דירקטורים בכלל החזקות לכך שההצבעה תהיה נפרדת לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור .בהצבעה על זהות
דירקטורים שיציע בנק הפועלים ,תצביע אי די בי פתוח כאמור ,ובהצבעה על זהות שאר חברי הדירקטוריון בנק הפועלים ימנע מהצבעה (3) .לאי די בי פתוח מוענקת זכות סירוב ראשון במקרה של
מכירת מניות בנק הפועלים בכלל החזקות )כולן או חלקן( ,למעט בעת מכירה למשקיע אסטרטגי מוסכם כאמור בסעיף  5להלן (4) .אם יבקש מי מהצדדים להציע לציבור את מניותיו או לצרף הצעת מכר
של מניותיו בכלל החזקות להנפקה לציבור של כלל החזקות הם יעשו ככל שלאל ידם ,בכפוף לכל דין ,לצרף אחד את רעהו להצעת המכר כאמור .זכויות כל צד תפקענה לפי סעיף זה אם החזקותיו בכלל
החזקות תפחתנה מתחת ל 6% -מהונה המונפק של כלל החזקות וחובותיו תפקענה אם יחדל להיות בעל ענין בכלל החזקות (5) .הצדדים ישתפו פעולה כמיטב יכולתם לצרוף בעל מניות נוסף ,שאינו
תושב ישראל ,לכלל החזקות ,שכישוריו ,נסיונו ויכולתו יש בהם כדי לתרום תרומה אסטרטגית למעמד כלל החזקות כקבוצת ביטוח מובילה .לשם כך יסכים בנק הפועלים לדילול בשיעור אחזקות
הנוסטרו של הבנק ושל חברות בשליטתו בעד  20%מהחזקותיו בכלל החזקות עובר לדילול.
כן יצוין ,כי במסגרת ההסכם ,התחייבה כלל החזקות ,בין היתר ,כי ככל שהדברים תלויים בה ,היא תימנע מכל פעולה של הפחתת הון אשר תעמיד את בנק הפועלים במצב המנוגד להוראות חוק
הבנקאות רישוי ,כנוסחו במועד חתימת ההסכם .אם עקב שינוי עתידי של חוק הבנקאות רישוי יימצא בנק הפועלים במצב של הפרת הוראות חוק הבנקאות רישוי בקשר עם אחזקותיו במניות כלל
החזקות ,יפעלו הצדדים באורח סביר ובתום לב למציאת פתרון לסיטואציית ההפרה אשר נוצרה .כן התחייבה כלל החזקות ,לעשות כמיטב יכולתה על-מנת שהיא לא תהא ל"תאגיד החזקות ריאלי"
)כהגדרתו בחוק הבנקאות רישוי( ,וזאת בכפוף לשיקולי טובתה ולכך שלבנק הפועלים תהיה עדיין אחזקה בשיעור מהותי מהון המניות המונפק של כלל החזקות; כן ,בהסכם ניתנה לאי די בי פתוח ולבנק
הפועלים זכות קדימה לרכישת מניות )וניירות ערך המירים למניות( ,בעת הקצאת ניירות ערך על-ידי כלל החזקות ,וזאת למעט מספר מקרים מוגדרים ,כגון :הקצאה על-פי תשקיף; הקצאה לעובדים;
והקצאה שלאחריה שיעור האחזקות של בנק הפועלים לא יפחת מ ,16%-ואם הבנק מכר ו/או העביר מניות ,או לא מימש זכות רכישה כאמור ,אזי שיעור  16%האמור יקטן באותו שיעור שקטנו אחזקות
בנק הפועלים כאמור .היה ואי מימוש הזכות הינו בשל מגבלה בחוק הבנקאות רישוי ,תינתן לבנק הפועלים זכות מתקנת בהקצאה הראשונה לאחר מכן .זכות הקדימה של בנק הפועלים או של אי די בי
פתוח תפקע במקרה בו יפחת שיעור האחזקות של גורם כאמור מ 6.5%-מהונה המונפק של כלל החזקות ,לפי העניין.
יצוין כי למיטב ידיעתה של החברה ,בחודש מאי  2009הודיע בנק הפועלים לאי די בי פתוח )באמצעות באי כוחה( כי הוא איננו מבקש למנות דירקטורים כלשהם מטעמו לדירקטוריון כלל החזקות ,וזאת
כל עוד הוא לא יודיע לאי די בי פתוח אחרת .למיטב ידיעת החברה ,בעקבות התקשרות אי די בי פתוח בהסכם למכירת מניות כלל החזקות ,כאמור לעיל ,פנה בנק הפועלים לאי די בי פתוח בעניין זה
והציג עמדה ראשונית לפיה ,בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות בקשר עם צירוף משקיע אסטרטגי לכלל החזקות ,דרושה הסכמתו של בנק הפועלים לזהות המשקיע וכן לבנק הפועלים קיימת זכות
הצטרפות פרו-ראטה למכירה בהתאם לשיעור החזקותיו בכלל החזקות .לעמדת אי די בי פתוח אשר נמסרה לבנק הפועלים ,אין להוראות הסכם בעלי המניות הנוגעות לצירוף משקיע אסטרטגי תחולה
במכלול נסיבות העניין והעסקה.
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התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(

)ג( הסכם למכירת מניות אידיבי פתוח בכלל החזקות )המשך(
הסכם בעלי המניות יישאר בתוקפו עד למוקדם מבין חלוף  10שנים ממועד החתימה לבין המועד בו
אחד מהצדדים להסכם בעלי המניות יחזיק פחות מ 4.5%-מהון המניות של כלל החזקות .לאחר מועד
סיום ההסכם ימשיכו לעמוד בתוקפן אופציות ה Put-וה ,Call-ככל שלא מומשו במלואן ולתקופה
שנקבעה בהסכם וכן הסדרי ההצבעה )כמתואר לעיל(.
השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים שעיקרם :קבלת אישור בית המשפט לעסקה ,לא יאוחר מיום
 15באוקטובר  ;2013קבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים ,לרבות אישור המפקח וכן האישורים
הרגולטורים הסיניים ,ככל שנדרשים ,ובלבד שאישורים כאמור לא יכללו תנאים מכבידים מהותית על
הרוכשים או על עסקי כלל החזקות; קבלת אישורי בנקים מממנים של כלל החזקות ושל אי די בי פתוח
ואישורם של מבטחי משנה עיקריים של כלל ביטוח )שקבלתם הושלמה ביום  13באפריל  .(2014כן
כפופה התחייבות הרוכשת להשלמת העסקה ,בין היתר ,להיעדר שינויים מהותיים לרעה בעסקי כלל
החזקות ,היעדר צו של בית משפט ישראלי העלול להגביל את בעלות הרוכשת במניות כלל החזקות או
להשפיע משמעותית על עסקי כלל החזקות ,וכן היעדר הליך ,פעולה או איום להשגת צו כאמור.
בהחלטה מיום  26באוגוסט  ,2013אישר בית המשפט את הסכם מכירת המניות שמחזיקה אי די בי
פתוח בכלל החזקות ואת הסכם בעלי המניות .נכון למועד פרסום הדוח טרם נתקיימו כל התנאים
המתלים.
ביום  1בספטמבר  2013הוגשה לבית המשפט הודעת עדכון מטעם אי די בי פתוח ,בה נמסר כי ביום 30
באוגוסט  2013הפקידה  JTבנאמנות ,לפי תנאי ההסכם ,סכום של  7.7מיליוני דולר )בנוסף לסכום של
 20מיליוני דולר שהופקד על-ידי  JTבנאמנות במועד חתימת ההסכם( וזאת להבטחת התחייבות
הרוכשים לפי ההסכם האמור לתשלום פיצויים לטובת אי די בי פתוח במקרים של ביטול ההסכם לפני
מועד השלמת העסקה.
ביום  6באוקטובר  2013אי די בי פתוח הודיעה כי ביום  3באוקטובר  2013מסרה  JTלאי די בי פתוח
ולנאמן )שבידיו הופקדו סכומים בנאמנות( את הפרטים של קבוצת המשקיעים שיצטרפו ל JT -ואת
חלקם בעסקה )כמו גם מסמכים המעידים כי למשקיעים ישנה יכולת כלכלית בהיקף כולל של לפחות
 700מיליון דולר( ,ולפיהם הרוכשת בעסקה הינה ) JT Capital Fund Pte. Ltdלהלן" :הרוכשת"( ,תאגיד
המאוגד בסינגפור ומוחזק בבעלות מלאה בעקיפין )באמצעות  (JTעל-ידי מר  ,Li Haifengאיש עסקים
מהונג קונג .על-פי ההודעה ,קבוצת המשקיעים ברוכשת כוללת את ) Haifengכ ,(12.5%-את New Times
) Trust Co. Ltdכ ,(71%-שהינה חברה המאוגדת בסין ושהינה מוסד פיננסי המפוקח על-ידי הרשות
הרגולטורית לבנקאות בסין ,וכן את ) Rongtong Fund Management Co. Ltdכ ,(16.5%-שהינה חברה
המאוגדת בסין העוסקת בהשקעות וניהול נכסים ומפוקחת על-ידי הרשות הרגולטורית לניירות ערך
בסין.
בימים  12בינואר  27 ,2014בפברואר  2014ו 27 -במרס  2014מסרה הרוכשת לאי די בי פתוח שלוש
הודעות על מימוש זכותה להארכת התקופה הראשונית להשגת האישורים הרגולטוריים ואישורי צדדים
שלישיים ,בהתאם לקבוע בהסכם ,ב 30-ימים כל אחת )קרי 90 ,ימים בסך הכל עד ליום  2במאי ,(2014
ובמסגרתן אישרה הרוכשת כי השגת אישור הממונה על שוק ההון מצויה בתהליך מתמשך .בימים 2
במאי  2014ו 4 -במאי  2014הסכימו אי די בי פתוח והרוכשת על הארכות קצרות של ההסכם על מנת
לאפשר מו"מ בין הצדדים בקשר עם הארכה נוספת של תקופת ההסכם ותנאיה של הארכה כאמור ,כפי
שהתבקש על -ידי הרוכשת.

באור  – 1כללי )המשך(
)המשך(

א.
.2

התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(

)ג( הסכם למכירת מניות אידיבי פתוח בכלל החזקות )המשך(
ביום  6במאי  2014התקשרו הצדדים בתיקון להסכם ,שתנאיו העיקריים מפורטים להלן:
המועד האחרון להתקיימות כל התנאים המתלים להסכם הוארך עד ליום  29במאי ") 2014תקופת
הארכה הראשונה"( .כן הוסכם ,כי הרוכשת תהיה רשאית להאריך את המועד האמור בתקופה נוספת עד
ליום  20ביוני ") 2014תקופת הארכה השניה"( ,ובלבד שתודיע על הארכה נוספת כאמור עד ליום 29
במאי  2014ותפקיד ,בתוך יום עסקים אחד ,סכום של  150מיליון ש"ח )"סכום הקנס"( בחשבון נאמנות
אצל ה"ה איל גבאי וחגי אולמן )"הנאמנים"(.
התמורה בגין מכירת כ 32%-ממניות כלל החזקות במסגרת השלמת העסקה תעמוד על  1.536מיליארד
ש"ח )דהיינו ,לפי שווי חברה של  4.8מיליארד ש"ח במקום  4.6מיליארד ש"ח ,צמוד למדד ,לפי ההסכם
המקורי( .אולם ,ככל שהרוכשת תאריך את המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים לתקופת
ההארכה השניה ,תעמוד התמורה האמורה על  1.552מיליארד ש"ח )דהיינו ,לפי שווי חברה של 4.85
מיליארד ש"ח( .המחיר למניה הנגזר מהשוויים המעודכנים כמתואר לעיל ישמש גם לצורך חישוב
התמורה המינימלית בגין מימוש אופציות ה Put-וה Call-למכירת יתרת החזקות אידיבי פתוח בכלל
החזקות.
על אף האמור לעיל ,אף אם התקבלה הודעת הארכה מהרוכשת ,ביחס לתקופת הארכה השניה ,במקרה
שבו עד ליום  29במאי ) 2014בשעה  (18:00לא ארע אחד מהשניים (1) :התקבלו ההסכמות הנדרשות
מצדדים שלישיים )שהסכמתם נדרשת לדעת אידיבי פתוח ,ולמעט הנאמנים( לשם קבלת הלוואת גישור
לאידיבי פתוח בסכום של  480מיליון ש"ח מכספי הנאמנות של הסדר הנושים באידיבי חברה לאחזקות
בע"מ )"הסדר הנושים" ו"-הלוואת הגישור" ,בהתאמה( ,או ) (2התקבל אישור בית המשפט המחוזי בתל-
אביב )שאישר את הסדר הנושים( לקבלת הלוואת הגישור ,אזי תהא אידיבי פתוח רשאית לסיים את
ההסכם באופן מיידי )הסכמות הצדדים השלישיים או אישור בית המשפט כאמור ,להלן – "תנאי
הלוואת הגישור"( .נאמני הסדר הנושים מסרו לצדדים כי הם מסכימים לנקוט במאמצים סבירים
להשגת תנאי הלוואת הגישור.
על אף האמור לעיל ,ביום  8במאי  2014הסכימו הצדדים להסכם על הבהרה לתיקון להסכם ,לפיה
במקרה בו יתקבלו כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לעסקה עד לסוף יום  29במאי  ,2014אזי
אידיבי פתוח לא תהא רשאית לסיים את ההסכם באותו מועד ,ובמקרה כזה השלמת העסקה תתקיים
כדלקמן) :א( ביום  2ביוני  ,2014במקרה בו עד לסוף יום  29במאי  2014לא התקיים תנאי הלוואת
הגישור; או )ב( ביום  8ביוני  ,2014במקרה בו עד לסוף יום  29במאי  2014התקיים תנאי הלוואת
הגישור.
במקרה ובו הרוכשת האריכה את ההסכם לתקופת ההארכה השניה אך אישור המפקח לביצוע העסקה
לא התקבל עד ליום  20ביוני  2014מכל סיבה שהיא ,או השלמת העסקה לא בוצעה עד ליום  3ביולי
") 2014המועד הסופי"( מכל סיבה שהיא )למעט בשל הפרה על-ידי אידיבי פתוח של התחייבויותיה לפי
ההסכם( ,יועבר סכום הקנס לאידיבי פתוח כסעד ממצה .על אף האמור לעיל ,במקרה בו ההסכם יפקע
לפני השלמתו בשל הפרה מהותית של ההסכם על-ידי הרוכשת תהא אידיבי פתוח זכאית לקבל
מהרוכשת פיצוי מוסכם בגובה  300מיליון ש"ח )במקום סכום של  150מיליון ש"ח לפי ההסכם המקורי(
וסכום הקנס יועבר לאידיבי פתוח וייחשב כחלק מהפיצוי המוסכם .במקרה של השלמת העסקה יועבר
סכום הקנס לאידיבי פתוח על חשבון התמורה .במקרה בו העסקה לא תושלם עד למועד הסופי בשל
הפרה על-ידי אידיבי פתוח של התחייבויותיה לפי ההסכם יוחזר סכום הקנס לרוכשת.
החל מיום  15במאי  2014תהא אידיבי פתוח רשאית לנהל מו"מ עם צדדים שלישיים למכירת החזקותיה
בכלל החזקות לצורך עסקה אלטרנטיבית במקרה בו העסקה לפי ההסכם לא תושלם.
אם השלמת העסקה לא תתבצע עד למועד הסופי ,יסתיים ההסכם באופן מיידי.

באור  – 1כללי )המשך(
א.

)המשך(

.2

התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(

)ג( הסכם למכירת מניות אידיבי פתוח בכלל החזקות )המשך(
למועד הדוח ,אין ביכולתה של החברה להעריך את מלוא השפעת תוצאות האירועים כאמור ואת
השפעת הסדר החוב באי די בי אחזקות ושינוי השליטה באי די בי פתוח על החברה .אירועים ו/או
שינוי שליטה כאמור יכול וישליכו ,בין היתר ,על מוניטין ועל דירוג אגרות החוב שהנפיקה החברה
ודירוג חברות קבוצת כלל.
כמו כן ,העברת מניות השליטה בכלל החזקות מידי הנאמן ,יכול ותשפיע על עילות לפירעון מידי של
הלוואות שנטלה כלל החזקות מהמערכת הבנקאית ,ועל סעיפים בהסכמים מסוימים של חברות
בקבוצה עם צדדים שלישיים )לרבות מבטחי משנה( ועלול להצריך ,בעקבות התקיימות נסיבות של
שינוי שליטה כאמור ,הידברות עם צדדים שלישיים אלה להמשכת תוקפם של ההסכמים .לעניין
הסכמותיהם של בנקים מממנים של כלל החזקות ושל מבטחי משנה ספציפיים לעסקת מכירת מניות
השליטה לרוכשת ,ראה לעיל.
יצוין כי תאגידים בנקאיים אשר העניקו אשראי לכלל החזקות ,אישרו כי לא ינקטו בהליכים כנגד כלל
החזקות בשל מינוי הנאמן ופעולתו בהתאם להוראות שניתנו על ידי המפקח וכן בשל העברת מניות
השליטה לרוכשת .בנוסף ,כלל החזקות פנתה למבטחי משנה מסוימים וקיבלה אישורם להמשך תוקפם
של הסכמי ביטוח המשנה עימה ,על אף מינוי הנאמן כאמור וכן לאחר העברת המניות לרוכשת.
כן נמסר על-ידי המפקחת כי כל עוד הליך המכירה של כלל החזקות על-ידי אי די בי פתוח נמשך,
המפקחת לא תטפל בהענקת היתר שליטה לשולט העתידי בקבוצת אי די בי ,יהא אשר יהא ,כמפורט
בסעיף )2ב( לעיל.
עוד יצוין כי להוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד) 2013-להלן" :חוק
הריכוזיות"( שפורסם בדצמבר  ,2013להוראות מסמך מדיניות לשליטה בגוף מוסדי שפרסם המפקח
בחודש פברואר  ,2014יכולות להיות השלכות על השליטה בחברה ובכלל החזקות ,ובכלל זה גם על הליך
המכירה האמור והשגת האישורים הרגולטורים הדרושים להשלמתה של עסקה במסגרתו .בהקשר זה
יצוין כי בעקבות הסדר הנושים באי די בי אחזקות והשינויים בשליטה באי די בי פתוח ,למועד זה
החברה הינה חברת "שכבה אחרת )שלישית(" כהגדרת המונח בחוק הריכוזיות .בנוסף ,סיווגה של
החברה עשוי להיות מושפע אף מהתפתחויות בשליטה בכלל החזקות לאור התקשרותה של אי די בי
פתוח בהסכם למכירת מניותיה בכלל החזקות ,כאמור לעיל .ככל שהחברה תיוותר חברה שכבה אחרת,
תהיה כלל ביטוח מחויבת להעביר את מניותיה בחברה לצד שלישי או למזגה לתוך כלל ביטוח עד
המועדים האמורים בחוק הריכוזיות.
ב.

תחום פעילות החברה
תחום הפעילות היחיד של החברה ,הינו גיוס מקורות בישראל עבור החברה האם ,באמצעות הנפקות
)ציבוריות ופרטיות( של אגרות חוב ותעודות התחייבות ,אשר תמורתן מופקדת בפיקדונות נידחים
בכלל ביטוח ,לשימושה על-פי שיקוליה ועל אחריותה .בהתאם להסכם עם כלל ביטוח מחודש מאי 2006
הפיקדונות המופקדים אצל כלל ביטוח כאמור ,הם בדרגה שווה לכתבי ההתחייבות הנדחים שהנפיקה
ו/או תנפיק כלל ביטוח ובעלי מעמד נדחה לעומת שאר התחייבויותיה של כלל ביטוח כלפי נושיה .ביום
 17במרס 2014 ,נחתם תיקון להסכם.
פעילות החברה מושפעת מצורכי גיוס ההון של כלל ביטוח ,מהמצב בשוק ההון ומרמת הביקוש וההיצע
של תעודות התחייבות סחירות בישראל וכן מהוראות הרגולציה.

 .2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים
תמצית הדוחות הכספיים הביניים )להלן" :דוחות הביניים"( נערכה בהתאם ל ,IAS 34 -דיווח כספי
לתקופות ביניים ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים .יש לקרוא את
דוחות הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2013להלן:
"הדוחות השנתיים"( .כמו כן ,דוחות הביניים נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
דוחות הביניים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  28במאי .2014

ב.

שימוש באומדנים ושיקול דעת
בעריכת דוחות הביניים בהתאם ל IFRS -נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות,
אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות
והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה ,בעת יישום המדיניות החשבונאית של החברה וההנחות העיקריות ששימשו
בהערכות הכרוכות באי וודאות ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות השנתיים.

ג.

פרטים על שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן הידוע
ב%-
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום
 31במרס 2014

)(0.7

 31במרס 2013

0.0

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2013

2.0

 .3עיקרי המדיניות החשבונאית
המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב של החברה אשר יושמו לצורך הכנת דוחות הביניים ,הינן
עקביות עם אלה שיושמו בדוחות השנתיים.

 .4מכשירים פיננסיים
הטבלה שלהלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים ,המוצגים בדוחות
הכספיים ,שלא על פי שווים ההוגן.

 31במרס
2014
אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים
פיקדון נדחה )בגין תעודות התחייבות סדרה א'(
כולל חלויות שוטפות
פיקדון נדחה )בגין תעודות התחייבות סדרה ב'(
פיקדון נדחה )בגין תעודות התחייבות סדרה ג'(
פיקדון נדחה )בגין תעודות התחייבות סדרה ו'(
פיקדונות נדחים בחברת האם
התחייבויות פיננסיות
תעודות התחייבות )סדרה א'( כולל חלויות
שוטפות
תעודות התחייבות )סדרה ב'(
תעודות התחייבות )סדרה ג'(
תעודות התחייבות )סדרה ו'(

356,845
115,211
840,696
746,840
2,059,592

356,845
115,211
840,696
746,840
2,059,592

ערך בספרים
ליום
 31במרס
2013
אלפי ש"ח

(1

396,532
113,725
668,830
745,898
1,924,985

396,532
113,725
668,830
745,898
1,924,985

 31בדצמבר
(* 2013
אלפי ש"ח

355,004
114,526
854,564
757,204
2,081,298

355,004
114,526
854,564
757,204
2,081,298

 31במרס
2014
אלפי ש"ח

416,772
133,710
947,227
830,037
2,327,746

416,772
133,710
947,227
830,037
2,327,746

שווי הוגן
ליום
 31במרס
2013
אלפי ש"ח

(2

458,061
132,450
726,252
815,764
2,132,527

458,061
132,450
726,252
815,764
2,132,527

 31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

408,452
132,620
934,677
835,538
2,311,287

408,452
132,620
934,677
835,538
2,311,287

*(

הוצג מחדש

(1

הערך בספרים של הפיקדונות הנדחים ושל תעודות ההתחייבות כולל את הריבית לקבל והריבית לשלם
בהתאמה.

(2

השווי ההוגן של תעודות ההתחייבות מבוסס על מחירן בבורסה לתאריך הדיווח הכספי .תנאי
הפיקדונות בחברת האם ותנאי ההתחייבויות הפיננסיות דומים ,אי לכך שוויים ההוגן של הפיקדונות
בחברת האם מהווה בקירוב את שוויין ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות.

 .5אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריו
א .ביום  19במרס  ,2014הגישה החברה טיוטת תשקיף מדף לרשות ניירות ערך .טיוטת תשקיף המדף כאמור אינה
כוללת גיוס מיידי של החברה בשלב זה ואין כל ודאות כי תשקיף המדף יפורסם.
ב .ביום  21במאי  ,2014מונו מר איזי כהן ומר משה ארנסט כדירקטורים בחברה .בנוסף ,מונה מר איזי כהן כיו"ר
הדירקטוריון של החברה ומר משה ארנסט מונה כמנכ"ל החברה.
ג .ביום  21במאי  ,2014סיימו הדירקטורים טל כהן וקמי בוקריס את תפקידם כדירקטורים בחברה.
ד .ביום  21במאי  ,2014מונתה הדירקטורית רונית זלמן מלאך כמנהלת הכספים של החברה ומר טל כהן מונה
כחשב החברה.
--------------

דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38ג)א(

ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של כללביט מימון בע"מ )להלן – התאגיד( ,אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה
פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
 .1איזי כהן – יו"ר הדירקטוריון
 .2משה ארנסט – חבר הדירקטוריון ומנכ"ל
 .3רונית זלמן מלאך – חברת הדירקטוריון ומנהלת כספים
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי המנהל הכללי
ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים,
בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק בטחון סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות
בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף ,
מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור ,נצבר
ומועבר להנהלת התאגיד ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל
את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים ,בהתייחס לדרישות הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק בטחון מוחלט שהצגה
מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2013להלן -הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון( ,העריכו הדירקטוריון
וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד;
בהתבסס על הערכה זו ,הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור ,ליום  31בדצמבר
 2013היא אפקטיבית.
עד למועד הדוח ,לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת
האפקטיביות של הבקרה הפנימית ,כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון.
למועד הדוח ,בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון,
ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל:
הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,משה ארנסט ,מצהיר כי:
.1
בחנתי את הדוח הרבעוני של כללביט מימון בע"מ )להלן – התאגיד( לרבעון הראשון של שנת ) 2014להלן-
"הדוחות"(;
.2
לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת
הדוחות;
.3
לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות,
את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים
הדוחות;
גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ולדירקטוריון ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה
.4
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על
א.
הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף ,לעבד,
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות
הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן -
כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או
ב.
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;
אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
.5
קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים להבטיח
א.
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של
הדוחות; וכן-
קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים להבטיח
ב.
באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי לבין מועד דוח
ג.
זה ,אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 28במאי2014 ,
תאריך

_______________________
משה ארנסט
חבר הדירקטוריון והמנכ"ל

הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,רונית זלמן מלאך ,מצהירה כי:
בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של כללביט
.1
מימון בע"מ )להלן – התאגיד( לרבעון הראשון של שנת ) 2014להלן – "הדוחות"(;
לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם כוללים כל
.2
מצג לא נכון של עובדה מהותית ,ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם,
לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת דוחות;
לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים באופן
.3
נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים
ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ולדירקטוריון ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה
.4
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על
א.
הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול
בדוחות לתקופת הביניים ,העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף ,לעבד,
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות
הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –
כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או
ב.
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.
אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד-
.5
קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים ,המיועדים להבטיח
א.
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של
הדוחות; וכן –
קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים להבטיח
ב.
באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם
לכללי חשבונאות מקובלים;
לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי לבין מועד זה,
ג.
המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים ,אשר יש בו
כדי לשנות ,להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח
הכספי ועל הגילוי של התאגיד.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר,
 28במאי2014 ,
תאריך

על פי כל דין.

_______________________
רונית זלמן מלאך
חברת הדירקטוריון ומנהלת כספים
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חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

הערה לגבי יישום הוראות תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התשכ"ט1970 -
)"תקנות ניירות ערך"( בדוח זה

החברה הינה מבטח ,כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א ,1981-ומחזיקה גם בכלל ביטוח
אשראי בע"מ ,שאף היא הינה מבטח .כמו כן ,בשנת הדוח כללה החברה חברות מנהלות הפעילות בתחום הפנסיה והגמל :כלל
פנסיה וגמל בע"מ ,ועתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ אשר מחזיקות אף הן ברשיון מבטח.
דוח זה ,ערוך בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון( התשנ"ח 1998-ובהתאם לחוזר הממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון מיום  20בינואר  2014לענין תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של חברות ביטוח )"חוזר המפקח"(,
אשר החילו את תקנות ניירות ערך בשינויים מסוימים המתחייבים מעיסוק בביטוח ,ובכלל זה קבעו פירוט שונה מזה הקבוע
בתקנות ניירות ערך האמורות.
דוח זה ערוך בהתאם לעקרונות שפורסמו על ידי הרשות לניירות ערך בעמדה משפטית  105-25לעניין קיצור דוחות.
פרק זה בדוח התקופתי ,העוסק בתיאור החברה ,התפתחותה ועסקיה ותחומי פעילותה ,כולל גם מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-מידע צופה פני עתיד הינו מידע בלתי וודאי לגבי העתיד ,המבוסס על אינפורמציה
הקיימת בחברה במועד פרסום הדוח וכולל הערכות של החברה או כוונות שלה נכון למועד פרסום הדוח .התוצאות בפועל
עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה .במקרים מסוימים ,ניתן לזהות קטעים
המכילים מידע צופה פני עתיד על-ידי הופעת מילים כגון" :החברה מעריכה"" ,החברה סבורה"" ,בכוונת החברה" "צפוי/ה"
וכדומה ,אך ייתכן כי מידע זה יופיע גם בניסוחים אחרים .אלא אם נאמר אחרת ,להערכת החברה ,לכל אחת מהוראות
הרגולציה שפורסמה בשנה האחרונה המתוארת בדוח זה ,כשלעצמה ,לא צפויות להיות השלכות מהותיות על תוצאותיה
הכספיות של החברה.
פרק זה כולל תיאור כללי ותמציתי של מוצרי ביטוח וכיסויים ביטוחיים .התנאים המלאים והמחייבים הם התנאים
המפורטים בכל פוליסה ו/או חוזה ביטוח ו/או תקנון ,לפי הענין .התיאור הינו לצרכי דוח זה בלבד ,הוא אינו מהווה ייעוץ ולא
ישמש לצרכי פרשנות הפוליסות ו/או חוזי ביטוח ו/או תקנונים ,לפי הענין.
יש לקרוא את הדוח התקופתי ,על כל חלקיו ,כמקשה אחת.
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חלק  – Iפעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
.1
.1.1

מבוא
תיאור עסקי החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2013
חלק א' זה כולל את תיאור עסקי החברה ליום  31בדצמבר  ,2013ואת התפתחות עסקיה ,כפי שחלו בשנת 2013
)"תקופת הדוח"( .הדוח נערך בהתאם לחוזר המפקח על הביטוח באגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון של משרד האוצר
מיום  20בינואר  2014בדבר תיאור עסקי התאגיד של חברות ביטוח .ראה הערה בענין זה בפתח הדוח )עמ' .(4
לעניין החזקה במניות של החברות הנזכרות בדוח זה ,נתוני החזקות בחברה כלשהי כוללים גם את כל ההחזקות
באותה חברה ,שהינן באמצעות חברות בנות בבעלות מלאה של החברה המחזיקה.
אחוזי ההחזקה מוצגים במספרים מעוגלים לאחוז השלם הקרוב ,אלא אם צוין אחרת.
מהותיות המידע הכלול בדוח תקופתי זה ובכלל זה תיאור עסקאות מהותיות ,נבחנה מנקודת ראותה של החברה,
כאשר בחלק מהמקרים הורחב התיאור בכדי ליתן תמונה מקיפה של הנושא המתואר.

.1.2

מקרא
למען הנוחות ,בדוח תקופתי זה תהיינה לקיצורים הבאים ,המשמעות הרשומה לצידם:

.1.2.1

כללי
אי די בי אחזקות -

אי די בי חברה לאחזקות בע"מ

אי די בי פתוח -

אי די בי חברה לפתוח בע"מ

בנק הפועלים -

בנק הפועלים בע"מ

בנק דיסקונט-

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

דולר -

דולר ארצות הברית

הבורסה -

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

הדוחות הכספיים -

הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר 2013

המפקח -

המפקח /המפקחת /הממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
במשרד האוצר

הרשות -

הרשות לניירות ערך

התאגיד או החברה -

כלל חברה לביטוח בע"מ

חוק הביטוח -

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( ,התשמ"א1981-

חוק החברות -

חוק החברות ,התשנ"ט1999-

חוק הייעוץ הפנסיוני -

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ ,שיווק ומערכת סליקה
פנסיוניים( ,התשס"ה2005-

חוק חוזה הביטוח -

חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א1981-

חוק ניירות ערך -

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-

חוק קופות גמל -

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס"ה2005-
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כללביט מימון -

כללביט מימון בע"מ

כללביט מערכות -

כללביט מערכות בע"מ

כלל ביטוח אשראי -

כלל ביטוח אשראי בע"מ

כלל בריאות -

כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ )לשעבר "אריה חברה ישראלית
לביטוח בע"מ" ) "אריה"(( )מוזגה לתוך החברה(

כלל גמל-

כלל גמל בע"מ )חברה מחוסלת ,מוזגה לתוך מיטבית עתודות(

כלל החזקות-

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

כלל פנסיה וגמל -

כלל פנסיה וגמל בע"מ )לשעבר "מיטבית-עתודות חברה לניהול קרנות
פנסיה בע"מ" )"מיטבית עתודות"((

עתודות הותיקה -

עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ )לשעבר שבח(

קבוצת אי די בי -

אי די בי חברה לאחזקות בע"מ וחברות בשליטתה

קבוצת כלל ביטוח או הקבוצה-

החברה וחברות בשליטתה במישרין ו/או בעקיפין

קבוצת כלל החזקות-

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ וחברות בשליטתה

ש"ח -

שקל חדש

תקנות ההון המינימלי -

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימלי
הנדרש ממבטח( ,התשנ"ח1998-

תקנות ההשקעה -

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()כללי השקעה
החלים על חברות מנהלות ומבטחים( ,התשע"ב2012-

תקנות קופות הגמל -

תקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות גמל( ,התשכ"ד1964-

מונחים
אג"ח מיועדות -

אגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד אשר המדינה מנפיקה לחברות
הביטוח )מסוג "ח"ץ"( ולקרנות הפנסיה )מסוג "מירון" ו"-ערד"(
בריבית ולתקופה קבועה מראש.

ביטוח פרט -

ביטוח הנערך למבוטחים פרטיים ,יחידים עימם מתקשרת חברת
הביטוח על בסיס פרטני.

ביטוח תלוי תשואה  /משתתף תוכנית ביטוח שלפיה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים
בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של המבטח.
ברווחים -
ביטוח קולקטיב/ביטוח קבוצתי-

ביטוח הנערך על ידי בעל פוליסה מסוים לקבוצת אנשים בעלי
מאפיינים משותפים ,כגון :עובדים אצל מעביד ,עמיתי קופת גמל ,או
חברים בתאגיד.

גוף מוסדי -

מבטח וחברה מנהלת.

דמי ביטוח/פרמיה -

הסכום שמשלם המבוטח למבטח עבור חוזה הביטוח בתמורה
להתחייבות המבטח לשלם בקרות מקרה ביטוח תגמולי ביטוח
למוטב.

דמי גמולים -

הסכום שמפקיד עמית בקרן פנסיה ו/או בקופת גמל.

דמים -

סך כל הסכומים המתווספים לפרמיה נטו לכיסוי הוצאות המבטח.
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חברה מנהלת -

חברה המנהלת קרן פנסיה או קופת גמל.

חיתום -

תהליך בדיקת הסיכון והחלטה האם לקבל את הסיכון לביטוח
ובאילו תנאים/מחיר ,וזאת בהתאם להנחיות החברה וניסיונה.

מרווח פיננסי -

המרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת ,מבוסס על
ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור
התשואה המובטחת לשנה בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח
השונות .המרווח הפיננסי בחוזים תלויי תשואה ,הינו סך דמי הניהול
הקבועים והמשתנים .המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של
החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה )כגון :דמי ניהול מהפקדות( והוא
מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות.

עודף הכנסות על הוצאות -

שיטת רישום חשבונאית המתייחסת לענפים בעלי "זנב תביעות
ארוך" ,שבהם לא ניתן להכיר ברווח בשנים הסמוכות לשנת הביטוח.
בענפים אלה נרשם ,עד להכרה ברווח" ,עודף הכנסות על הוצאות"
בסעיף מאזני .גירעון נרשם עם היווצרו) .ראה באור )3ד()2ד(4.3
לדוחות הכספיים(.

פרמיה נטו -

דמי ביטוח בלא דמים.

צבירה -

סך הסכומים הצבורים בקרן פנסיה ו/או קופת גמל ו/או בקופת
ביטוח ,הנזקפים לזכות עמיתיהם/מבוטחיהם.

שייר -

חלק הביטוח שהמבטח הישיר משאיר אצלו ושאינו מכוסה בביטוח
משנה.

תגמולי ביטוח -

סכום שיש לשלמו על פי חוזה ביטוח בקרות מקרה ביטוח.

- IBNR

) – (Incurred but not reportedהפרשה בגין תביעות שארעו אך
טרם דווחו לחברה.
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פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
תרשים החזקות
להלן תרשים מבנה ההחזקות העיקריות של החברה 1נכון ליום  6במרס .2014

יצוין כי במרס  2013הושלם מיזוגה של כלל בריאות עם ולתוך החברה ,באופן שכל נכסיה והתחייבויותיה של כלל
בריאות הועברו לחברה ,וכלל בריאות חוסלה ללא פירוק .לפרטים נוספים ,ראה באור )16ה() (9לדוחות הכספיים.

.2.2
.2.2.1

שנת התאגדות החברה וצורת ההתאגדות ,בעלי השליטה בחברה ושינויים בשליטה
החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום  10בספטמבר  .1962החברה הינה חברה בת בבעלות מלאה ) (99.98%של כלל
החזקות .מניות כלל החזקות רשומות למסחר בבורסה.
למיטב ידיעת החברה בעלי מניותיה העיקריים של כלל החזקות ,נכון ליום  28בפברואר  22014הינם אי די בי פתוח
המחזיקה ,למיטב ידיעת החברה ,בכ 54.97% -ממניות כלל החזקות )וכ 53.19%-בדילול מלא 4(3ובנק הפועלים
המחזיק ,למיטב ידיעת החברה ,בכ 9.51%-ממניות כלל החזקות )וכ 9.20%-בדילול מלא(.

1
*
**
2
3

בנספח ד' לדוחות הכספיים המצורפים מפורטות כל החברות המהותיות המוחזקות על ידי החברה וחברות בנות שלה .לא צוינו חברות
שאינן פעילות.
ביתרת המניות מחזיקה חברת  ,Atradius Participation Holdings B.V.צד שלישי שאינו קשור לחברה.
ביתרת המניות מחזיקה חברת ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ,צד שלישי שאינו קשור לחברה.
כל הנתונים מתייחסים לשיעור ההחזקה בהון בלבד ולא בהצבעה.
"בדילול מלא" – אחוז האחזקה בדילול מלא נערך בהנחה תאורטית של מימוש כל האופציות מתכנית  2007של כלל החזקות )נכון
למועד פרסום הדוח  106,333כתבי אופציה( למספר זהה של מניות כלל החזקות ובהנחה תאורטית מקסימלית של מימוש כל האופציות
מתכנית  2013של כלל החזקות )נכון למועד פרסום הדוח  3,175,000כתבי אופציה( כשמחיר מנית כלל החזקות בבורסה יגיע למחיר שבו,
על פי תנאי תכנית האופציות ,מתבצע מימוש אוטומטי ובכפוף להתאמות ,הכל כמפורט בתכנית  2013ובהסכמי ההקצאה לניצעים.
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.2.2.2

בהתאם לדרישת המפקח ,העבירה אי די בי פתוח ביום  21באוגוסט  ,2013כ 51% -מהון המניות המונפק ומזכויות
ההצבעה של כלל החזקות המוחזקות על-ידי אי די בי פתוח )להלן" :אמצעי השליטה"( ,למר משה טרי ,שמכהן
כנאמן עבור אי די בי פתוח לצורך הפעלת הסמכויות הנתונות לה מכוח אמצעי השליטה בהתאם להוראות כתב
נאמנות .במקביל נמסר למר טרי ייפוי כח בלתי חוזר ביחס למניות השליטה וזאת לצורך הפעלת הסמכויות הנתונות
מכוח מניות השליטה .לפרטים נוספים ראה באור )1א())(2ב( לדוחות הכספיים.

.2.2.3

ביום  20באוגוסט  2013התקשרה אי די בי פתוח בהסכם למכירת  32%מהון המניות של כלל החזקות לJT Capital -
 .Management Limitedלפרטים נוספים ראה באור )1א())(2ג( לדוחות הכספיים.

.2.2.4

לפרטים נוספים בדבר אחזקותיהם של בעלי העניין בכלל החזקות ,הסכמי בעלי המניות בכלל החזקות ,הסכם
מכירת מניות כלל החזקות והסכם הקצאת מניות בכלל החזקות לקבוצת בנק הפועלים ,ראה באור מספר )1א())(2ג(
לדוחות הכספיים וחלק ד' לדוח – פרטים נוספים אודות התאגיד  -סעיף .9

.2.2.5

לפרטים שנמסרו לחברה על ידי אי די בי אחזקות ואי די בי פתוח ולפי דיווחיהן לציבור בדוחותיהם הכספיים ,בדבר
הסדר הנושים באי די בי אחזקות ושינוי השליטה בהן ,ראה באור )1א())(2א( לדוחות הכספיים וכן חלק ד' לדוח-
פרטים נוספים אודות התאגיד -סעיף .9

.2.3

תיאור עסקי החברה וההתפתחות הכללית של עסקי החברה
החברה פעילה בעיקר בתחומי הביטוח והפנסיה והגמל ומהווה ,ביחד עם החברות הבנות שלה ,אחת מקבוצות
הביטוח הגדולות בישראל בשנת הדוח .פעילות הקבוצה התבצעה בעיקרה באמצעות שלושה תחומי פעילות )ראה
תרשים בסעיף  2.1לעיל( :חיסכון ארוך טווח ,ביטוח כללי וביטוח בריאות.
• פעילות ביטוחית
הפעילות בתחום הביטוח בקבוצה מתבצעת בישראל על ידי החברה ,למעט עסקי ביטוח אשראי ,שמבוצעים
באמצעות כלל ביטוח אשראי.
החברה החלה לפעול בישראל בשנת  1962כחברת ביטוח ממשלתית תחת השם יובל חברת הביטוח לישראל בע"מ
)להלן" :יובל"( .בשנת  1968מכרה הממשלה את יובל לחברת גפן חברה להשקעות בע"מ .בשנת  1969רכשה יובל את
חברת החומה חברה לביטוח בע"מ ושינתה את שמה ל" -יובל – לייף" חברה לביטוח ) (1962בע"מ ,שלאחר מכן
מוזגה עם יובל ששינתה את שמה לשם יובל חברה לביטוח בע"מ.
בשנת  ,1978נרכשה יובל חברה לביטוח בע"מ על ידי כלל )ישראל( בע"מ )שהיתה חברת בת של אי די בי פתוח
ובהמשך מוזגה לתוכה( ,ושמה שונה לכלל חברה לביטוח בע"מ .לאורך השנים רכשה החברה חברות ביטוח וביניהן:
אררט חברה לביטוח בע"מ ,עילית חברה לביטוח בע"מ ,איתן חברה לביטוח בע"מ ואריה חברה ישראלית לביטוח
בע"מ וכן רכשה תיקי ביטוח בישראל .בשנת  1992רכשה החברה חלק מתיק הביטוח של חברת הביטוח הישראלית
"הסנה" ,ואת תיק הביטוח של חברת הביטוח צור שמיר .בהמשך ,מוזגו לחברה פעילותן של חברות ביטוח שנרכשו
על ידה כאמור וביניהן :אררט ,עילית ,איתן ואריה .הרכישות והמיזוגים האמורים ,תרמו להפיכתה של החברה
לאחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל.
בשנת  1998רכשה החברה את החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ ,אשר שמה שונה לכלל ביטוח אשראי בע"מ.
החל משנת  2006רוכזה פעילות ביטוח בריאות וסיעוד בקבוצה בכלל בריאות .במרס  2013הושלם מיזוגה של כלל
בריאות עם ולתוך החברה ,באופן שכל נכסיה והתחייבויותיה של כלל בריאות הועברו לחברה ,וכלל בריאות חוסלה
ללא פירוק .לפרטים נוספים ,ראה באור )16ה() (9לדוחות הכספיים.

4

יצוין כי אי די בי פתוח שיעבדה כ) 4.0%-כ 3.87%-בדילול מלא( ממניות כלל החזקות לגוף פיננסי.
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• פנסיה וגמל
בתחום החיסכון ארוך הטווח ,בענפי הפנסיה והגמל ,פועלת הקבוצה באמצעות כלל פנסיה וגמל .התפתחותה של כלל
פנסיה וגמל מתוארת להלן:
בשנת  ,2004רכשה החברה את מיטבית חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ )להלן" :מיטבית"( ,חברה לניהול קרנות
פנסיה חדשות.
בשנת  ,2006לאחר השלמת רכישת מניות המיעוט בעתודות קרן פנסיה ) (1996בע"מ ,מיזגה הקבוצה את קרנות
הפנסיה החדשות שבבעלותה )מיטבית ועתודות( לתוך מיטבית ששמה שונה בעקבות המיזוג למיטבית-עתודות.
בשנת  2005רכשה החברה מצד ג' את מניותיו ) (50%ב-ש.ב.ח .ניהול קופת פנסיה בע"מ )להלן" :שבח"( ,אשר שימשה
במועד הרלבנטי כחברה מנהלת של עתודות הותיקה ,שהינה קרן פנסיה ותיקה מאוזנת אקטוארית .בשנת 2007
הושלם שינוי מבני ,במסגרתו הועבר ניהול עתודות הותיקה משבח לעתודות הותיקה .עתודות הותיקה מוחזקת על
ידי החברה וביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ בחלקים שווים .עתודות הותיקה מקבלת שירותי תפעול
מכלל שירותי ניהול בע"מ ,חברה בת בבעלות מלאה של החברה ,וכן שירותי ניהול השקעות מכנף .במהלך שנת הדוח
הודיעה החברה לעתודות הותיקה כי בכוונתה לחדול ממתן שירותי תפעול וניהול השקעות כאמור.
בשנת  2007התרחבה פעילות קופות הגמל ההוניות ושאינן משלמות בקצבה של הקבוצה ,שנוהלו בכלל גמל החל
משנת  ,1986עת הושלמו עסקאות במסגרתן נרכשו קופות גמל של בנק דיסקונט וקופות גמל של בנק הפועלים
)שהוחזקו בחלקן בבעלות משותפת עם קגמ  -קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ(.
בשנת  2010מוזגה פעילותה של כלל גמל לתוך מיטבית עתודות ששמה שונה בעקבות המיזוג לכלל פנסיה וגמל .כלל
פנסיה וגמל הפכה בעקבות המיזוג לחברה המנהלת קופות גמל משלמות לקיצבה וקופות גמל שאינן משלמות
לקיצבה ,וכן קופות גמל הוניות ביחס לכספים שהופקדו בהן עד שנת  ,2008קרנות השתלמות ,קופות מרכזיות
לפיצויים ולדמי מחלה וכן קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית.

.2.4

שינויים מהותיים בסביבה המקרו כלכלית של החברה בשנת הדוח
לפרטים בדבר שינויים מהותיים בסביבה המקרו כלכלית של החברה בשנת הדוח ,ראה חלק ב' -דוח הדירקטוריון,
סעיף .2

.2.5

שינויים מהותיים בעסקי החברה בשנת הדוח ועד למועד פרסום הדוח
להלן תיאור שינויים מהותיים שחלו בעסקי החברה במהלך שנת הדוח ועד למועד פרסום הדוח ,לפי תחומי פעילות:

.2.5.1
.2.5.1.1

כללי
שינויים צפויים בשליטה בכלל החזקות
לפרטים אודות שינויים צפויים בשליטה בבעלת השליטה כלל החזקות ובבעלת השליטה בכלל החזקות ראה סעיף
 2.2לעיל ובאור  1לדוחות הכספיים וכן חלק ד' לדוח -פרטים נוספים אודות התאגיד -סעיף .9

.2.5.1.2

דיבידנדים
לפרטים בדבר חלוקת דיבידנדים בחברה ,ראה באור )16ד( לדוחות הכספיים.

.2.5.1.3

דירוג
לפרטים אודות דירוג החברה וכללביט מימון ראה באור )25ד( לדוחות הכספיים .לפרטים בדבר השלכות הדירוג של
החברה על החברה ראה סעיף )9.13.1ג() (6להלן.

.2.5.1.4

שינויים הנוגעים להון האנושי ולמבנה הארגוני
12
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• בינואר  2014חתמו החברה ,כלל פנסיה וגמל וכלל ביטוח אשראי על הסכם קיבוצי בינן לבין הסתדרות העובדים
הכללית החדשה וועד העובדים בקבוצה .ההסכם חל על כל עובדי החברות האמורות ,למעט מנהלים בדרג שנקבע
ועובדים בתפקידים ספציפיים שהוגדרו .ההסכם מעגן ,בין היתר ,את תנאי ההעסקה של העובדים האמורים ,וכן
קובע הסדרים לעניין ניוד עובדים ,איוש משרות ,קידום עובדים וסיום העסקתם של עובדים קבועים .לפרטים
נוספים בדבר ההסכם הקיבוצי ראה באור )24ד( לדוחות הכספיים.
• ביוני  2013חדל מר אביגדור קפלן לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה וכיו"ר דירקטוריון כלל החזקות ,ובאותו מועד
החל מר דני נוה לכהן כיו"ר החברות האמורות .לפרטים נוספים ראה באור )38ב() (4לדוחות הכספיים.
• ביום  14בנובמבר  ,2013הודיע המבקר הפנימי של החברה ,מר יוסף אביטל ,על סיום כהונתו ביום  31במרס
 .2014לאור זאת מונה ,בנובמבר  ,2013מר ערן שחף לתפקיד ,החל מיום  1באפריל  .2014מר שחף יכהן גם כמבקר
הפנימי של מרבית הגופים המוסדיים בקבוצה.
• ביום  15ביוני  2013התקשרה כלל החזקות בהסכם שכירות עם עתידים – החברה לתעשיות עתירות מדע בע"מ,
לפיו תשכור  24קומות בבניין עתידים ברמת החייל בתל אביב ,וזאת לשם ריכוז פעילויות הקבוצה במיקום מרכזי
אחד .מעבר העובדים לבניין עתידים צפוי להתחיל בחודש מאי  .2014לפרטים נוספים ראה באור )41ב( לדוחות
הכספיים.

.2.5.1.5

.2.5.1.6

תגמול עובדים ונושאי משרה
)א(

תגמול לנושאי משרה  -בספטמבר  2013אישר דירקטוריון החברה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בכלל
החזקות ,אשר למען הזהירות הוחלה על חברי הנהלת החברה ,בהתאם להוראות תיקון  20לחוק החברות
וחוזר אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מיום  29בנובמבר  2009בנושא "מדיניות תגמול של
נושאי משרה בגופים המוסדיים" .מדיניות התגמול מצורפת כנספח לדוח התקופתי לשנת  2013כמו גם
מדיניות התגמול של נושאי משרה בגופים המוסדיים לשנת  .2013לפרטים בדבר טיוטת חוזר המתקנת את
החוזר האמור בנושא תגמול נושאי משרה שפורסמה בדצמבר  ,2013ראה סעיף  9.7.6להלן.

)ב(

תוכנית אופציות לנושאי משרה ועובדים -ביום  6בדצמבר  ,2012החליט דירקטוריון כלל החזקות על אימוץ
תוכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה )להלן" :תוכנית  ,("2013לפיה תהא כלל החזקות רשאית להעניק
לעובדים ונושאי משרה בה ובחברות קשורות עד  2,400,000כתבי אופציה .לפרטים נוספים בדבר הקצאות
שבוצעו במהלך שנת  2013ו 2014 -לעובדים ונושאי משרה בחברה ,ראה באור  39לדוחות הכספיים .בנוסף,
החליט דירקטוריון כלל החזקות והחברה ,באותו מועד להעניק  600,000כתבי אופציה במסגרת הצעה פרטית
למנכ"ל החברה .לפרטים נוספים ,ראה באור )38ב() (5לדוחות הכספיים .ביום  5ביוני  ,2013החליט
דירקטוריון כלל החזקות והחברה ,להעניק  175,000כתבי אופציה במסגרת הצעה פרטית ליו"ר דירקטוריון
החברה .לפרטים נוספים ראה באור )38ב())(4ג( לדוחות הכספיים .החברה נושאת במלוא עלות הענקת כתבי
האופציות בהתאם לשווי ההטבה הכספי שיירשם בספרי כלל החזקות בהתאם לכללי החשבונאות.

החלפת כתבי התחייבות
בימים  28ו 29 -במאי  2013הוחלפו כתבי התחייבות שהונפקו על ידי החברה בשנים  2003ו") 2004 -כתבי
ההתחייבות הישנים"( בכתבי התחייבות סחירים שהונפקו על ידי כללביט מימון ,חברה בת בבעלות מלאה של
החברה ,בהקצאה פרטית .ההחלפה בוצעה בדרך של הרחבת כתבי ההתחייבות של כללביט מימון )סדרה ג'(
הנסחרים בבורסה ,בהתאם ליחס ההחלפה שנקבע במכרזים למחזיקי כתבי ההתחייבות הישנים .במסגרת ההחלפה
האמורה הוקצו בסך הכל כ  144,657 -אלפי ש"ח ע.נ .כתבי התחייבות )סדרה ג'( של כללביט מימון .לפרטים נוספים
ראה באור  25לדוחות הכספיים.

.2.5.1.7

כוונה לפרסם תשקיף מדף בכללביט מימון
ביום  26בפברואר  2014נתקבלה בדירקטוריון כללביט מימון החלטה בעניין מתן הודעה לרשות ניירות ערך בדבר
כוונה לפנות בבקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף מדף על בסיס הדוחות הכספיים של כללביט מימון ליום 31
בדצמבר  .2013יצויין כי כללביט מימון שוקלת להנפיק ניירות ערך מכוח תשקיף המדף האמור לאחר שיפורסם
לצורך גיוס חוב חדש ו/או לצורך החלפת חוב קיים ,הכל בכפוף לקבלת אישורי האורגנים הנדרשים ואישורי רשויות
רלבנטיות.
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.2.5.2
.2.5.2.1

חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

תחום חיסכון ארוך טווח
רפורמות בתחום
בשנים האחרונות מקדם המפקח על הביטוח רפורמות ברגולציה ,שנועדו להגביר את התחרותיות ,השקיפות
והניידות בתחום החיסכון ארוך הטווח .לפרטים בדבר הרפורמות האמורות ,ראה סעיף  6.2.1להלן .במסגרת זו,
יושמו השנה רפורמות משמעותיות בענין הפחתת דמי הניהול בתחום החיסכון ארוך הטווח וכן רפורמה שעניינה
ביטול מקדמי קיצבה מובטחי תוחלת חיים בחלק מפוליסות ביטוח החיים שנמכרו בשנת  .2013לפרטים ראה
סעיפים  6.2.1.1ו 6.2.1.5 -להלן.

.2.5.2.2

שדרוג מערכות מיכון לפעילות הפנסיה
ביום  8בספטמבר  2013התקשרה כלל פנסיה וגמל ,חברה בת בבעלות מלאה של החברה ,בהסכם לרכישת מערכות
ליבה לניהול פעילות הפנסיה של הקבוצה )להלן" :המערכת"( עם חברת סאפיינס טכנולוגיות ) (1982בע"מ .מערכת זו
עתידה להחליף את מערכת המיכון הקיימת המשמשת לניהול זכויות עמיתים בקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי כלל
פנסיה וגמל .לפרטים נוספים ראה באור )41ג( לדוחות הכספיים.

.2.5.3
.2.5.3.1

תחום ביטוח בריאות
מיזוג כלל בריאות
ביום  19במרס  2013הושלם מיזוג כלל בריאות עם ולתוך החברה ,באופן שכל נכסיה והתחייבויותיה של כלל בריאות
עברו לחברה וכלל בריאות חוסלה ללא פירוק.

.2.5.3.2

רפורמות בתחום
בשנת הדוח קידם המפקח רפורמות רגולטורית משמעותית בתחום ביטוח הבריאות ,שמשפיעות על מבנה המוצרים
הביטוחיים בתחום ,בין היתר בענפי הבריאות והסיעוד .בנוסף ,צפויים שינוים רגולטורים נוספים אשר נכון למועד
הדוח טרם התגבשו ,ו/או אינם ידועים .לפרטים נוספים ראה סעיף  8.2להלן.

.2.5.4

שינויי רגולציה בתחומי הפעילות של החברה
לשינויי רגולציה מהותיים שהשפיעו על עסקי החברה בשנת הדוח ראה בתחומי הפעילות ובסעיף  9.2להלן.

.3

תחומי פעילות
לקבוצה שלושה תחומי פעילות מהותיים ,כמפורט להלן:

.3.1

תחום חיסכון ארוך טווח
תחום זה כולל את פעילות הקבוצה בענף ביטוח חיים ,ענף קרנות פנסיה וענף קופות גמל וקרנות השתלמות.
נושא הביטחון הפנסיוני בישראל מורכב משלושה רבדים מרכזיים :רובד חובה המנוהל בידי המדינה  -הביטוח
הלאומי; רובד חובה המנוהל בידי גופים מוסדיים – החל משנת  ,2008במסגרת פנסיית חובה לשכירים בגין
תגמולים ופיצויים המופקדים אצל גופים מוסדיים; ורובד רשות – חיסכון פנסיוני מעבר לרובד החובה ,המנוהל בידי
גופים מוסדיים וכן אפיקי חיסכון פרט.
מוצרי התחום מספקים בעיקר פתרונות חיסכון לתקופת הפרישה )"החיסכון"( .בנוסף ,ברוב המוצרים בתחום
משולבים כיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים ,כגון :ביטוח למקרי מוות ,נכות ,אובדן כושר עבודה ומחלות קשות
)"הסיכון" או "הריסק"() .ראה סעיף  6להלן(.
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הפעילות בענף ביטוח חיים התבצעה בשנת הדוח באמצעות החברה .הפעילות בענפי הפנסיה והגמל התבצעה בשנת
הדוח באמצעות החזקותיה של החברה בחברות הבאות:
כלל פנסיה וגמל -חברה בת בבעלות מלאה של החברה ) (100%הפועלת ,בין היתר ,כחברה מנהלת של קופות גמל
משלמות לקיצבה -קרנות פנסיה חדשות )מקיפה וכללית( ושל קופות גמל שאינן משלמות לקיצבה ,וכן קופות גמל
הוניות ביחס לכספים שהופקדו בהן עד שנת  ,2008קרנות השתלמות ,קופות מרכזיות לפיצויים ולדמי מחלה וכן
קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית.
עתודות הותיקה -חברת בת של החברה בבעלות של ) (50%המנהלת קרן פנסיה ותיקה מאוזנת )קרן הפנסיה
עתודות(.

.3.2

תחום ביטוח כללי
תחום זה כולל את פעילות הקבוצה בענפי ביטוח כללי וכן בענף ביטוח תאונות אישיות עד שנה ,והנרשמים בעסקי
ביטוח כללי) .ראה סעיף  7להלן(.
הביטוח הכללי נחלק לענפי ביטוח רכוש ,ענפי ביטוח חבויות ,ביטוח תאונה ,מחלה ונכות וענפים אחרים ,הכוללים
ביטוחים מסוגים שונים.
ביטוחי רכוש -במסגרתם מוענק כיסוי בגין אובדן או נזק פיזי שנגרם לרכוש המבוטח ,כתוצאה מהתממשות
הסיכונים הרשומים בפוליסה ,במתכונת של "סיכונים ספציפיים" המנויים בפוליסה או במתכונת של "כל הסיכונים"
)כיסוי מפני כל אובדן או נזק תאונתי פתאומי ובלתי צפוי מראש ,למעט אובדן או נזק שהוחרג במפורש(.
ביטוחי חבויות -במסגרתם מוענק כיסוי בגין חבותו הכספית על פי דין של המבוטח ,כלפי צד שלישי שאינו המבוטח
עד לגבול האחריות הרשום בפוליסה.
ביטוחי תאונה ,מחלות ונכות -במסגרתם מוענק למבוטח פיצוי בגין נזק גוף שנגרם לאדם  -מוות או נכות קבועה,
מלאה או חלקית ,כתוצאה מתאונה ו/או נזק של אובדן כושר זמני לעבודה כתוצאה מתאונה או מחלה ,וכן שיפוי
בגין הוצאות רפואיות עקב כך .במסגרת תחום זה ,כוללת פעילות הביטוח בענף זה ביטוח תאונות אישיות לזמן קצר.
הפעילות בחברה בתחום זה ,כוללת את ענף ביטוח רכב חובה ,ענף ביטוח רכב רכוש ,ענפי ביטוח חבויות וענפי ביטוח
רכוש אחר ואחרים.
פעילות ביטוח אשראי וסיכוני סחר חוץ שהינה חלק מ"ענפי ביטוח רכוש אחר ואחרים" התבצעה בשנת הדוח
באמצעות כלל ביטוח אשראי ,חברה בת בשליטה ) (80%של החברה.

.3.3

תחום ביטוח בריאות
תחום זה כולל את פעילות הקבוצה בביטוח בריאות ,בענף מחלות ואשפוז )הכולל :מחלות ואשפוז ,ביטוח נסיעות
לחו"ל ,ביטוח שיניים וביטוח זרים השוהים בישראל( ובענף סיעוד )ראה סעיף  8להלן( .בתחום זה קיימות תוכניות
ביטוח המיועדות למבוטחים פרטיים ותוכניות ביטוח המיועדות לקולקטיבים.
מרבית פעילות הקבוצה בתחום זה מרוכזת בחטיבת הבריאות של החברה .כיסויי בריאות נוספים )ריידרים( נמכרו
בשנת הדוח במסגרת חטיבת החיים ונכללו בתחום חיסכון ארוך טווח – ראה סעיף  6לעיל ,וכן כפוליסות תאונות
אישיות קצרות טווח במסגרת תחום הביטוח הכללי – ראה סעיף .7
יובהר ,כי במסגרת הדוח ניתן מידע נוסף ביחס לענפי משנה מסוימים ו/או מוצרים מסוימים בתוך תחומי הפעילות וזאת
בהתאם לדרישת המפקח.
תיאור תחומי הפעילות להלן יעשה בנפרד ,למעט בעניינים הנוגעים לכלל תחומי הפעילות של הקבוצה אשר יתוארו
יחדיו ,במסגרת חלק  IVלהלן.
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.4
.4.1
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השקעות בהון החברה ובמניותיה
השקעות בהון החברה שבוצעו בשנתיים האחרונות ועד למועד פרסום הדוח
באוקטובר  2012אישר דירקטוריון החברה גיוס הון באמצעות פנייה לבעלי מניות החברה בבקשה להשקיע בחברה,
על פי חלקן היחסי בהון המניות הרגילות של החברה ,סכום כולל של כ 200-מיליון ש"ח ,כנגד הקצאת מניות רגילות
של החברה בנות  1ש"ח ע.נ כ"א .בהתאם לאמור ,השקיעה כלל החזקות בחברה סך של  199,951,910ש"ח כנגד
הקצאת מניות רגילות של החברה בנות  1ש"ח ע.נ כ"א.

.5

חלוקת דיבידנדים
לפרטים אודות דיבידנדים שהחברה הכריזה וחילקה בשנתיים האחרונות ועד למועד פרסום הדוח ,ראה באור )16ד(
לדוחות הכספיים.
לפרטים בדבר מגבלות חיצוניות על יכולת החברה לחלק דיבידנד ודרישות הון עצמי וכן מדיניות החברה לעניין
ולפרטים בדבר מגבלות מכוח היתר שליטה לאחזקת אמצעי שליטה ולשליטה במבטחי הקבוצה ובחברה מנהלת
באמצעות החברה ,והסכמים עם צדדים שלישיים כמפורט להלן ,ראה באור  16לדוחות הכספיים.
לפרטים בדבר מגבלות על חלוקת דיבידנד מכוח דרישות ההון הרגולטוריות החלות על חברות בקבוצה מכח הוראות
המפקח על הביטוח ואופן עמידת החברות בהן ,ראה באור )16ה( עד )16ו( לדוחות הכספיים.
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חלק  -IIתיאור ומידע על תחומי הפעילות של החברה
.6
.6.1
.6.1.1

תחום חיסכון ארוך טווח
מוצרים ושירותים
תיאור ענפי תחום הפעילות והכיסויים הביטוחיים
מוצרי התחום מספקים בעיקר פתרונות לתקופת הפרישה לשכירים ולעצמאיים ,למקרה מוות ולמקרה של אובדן
הכנסה בעקבות אובדן כושר עבודה.
מוצרי ביטוח חיים
מוצרי ביטוח חיים מהווים התחייבות חוזית בין המבטח למבוטח וכוללים תוכניות ביטוח שמאפשרות צבירת
חיסכון ותוכניות ביטוח ו/או שילובים בתוכניות ביטוח הכוללים כיסויים ביטוחיים למוות ,מחלה ,אובדן כושר
עבודה ונכות.
מבוטח המגיע לתום תקופת הביטוח ,זכאי לתגמולי הביטוח )הסכומים שנצברו ברכיב החיסכון בפוליסה( ,על פי
תנאי הפוליסה .את הסכומים הללו יכול המבוטח לקבל בסכום חד-פעמי )"תשלום הוני"( ,בתשלומים לשיעורין לכל
ימי חייו )"קיצבה"( או בשילוב של השניים .בחלק ממוצרי הקיצבה נהנה המבוטח ממקדם קיצבה מובטח תוחלת
חיים ,שנקבע במועד רכישת הפוליסה.
קרנות פנסיה
קרנות פנסיה מהוות קרן לביטוח הדדי ופועלות על פי תקנון ,אשר יכול להשתנות מעת לעת .עמית בקרן הפנסיה,
זכאי לקבל ממועד הפרישה תשלומי קיצבה לכל ימי חייו ,המבוססים על מקדמי קיצבה שאינם מובטחי תוחלת חיים
והעשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לאיזון האקטוארי של הקרן.
קרנות פנסיה ותיקות נסגרו בשנת  1995לעמיתים חדשים ואלה יוכלו להצטרף לקרנות הפנסיה החדשות שהוקמו
בשנה זו .קיימים שני סוגי קרנות פנסיה חדשות) :א( קרנות פנסיה מקיפות המעניקות חיסכון לגיל פרישה וכיסויים
ביטוחיים למוות ונכות ונהנות מאג"ח מיועדות )ראה פירוט בסעיף  6.1.1.1להלן( ו) -ב( קרנות פנסיה כלליות
)משלימות( המעניקות חיסכון לגיל פרישה ,בחלק מהמקרים ללא כיסויים ביטוחיים מעבר לקצבת זקנה.
קופות גמל
קופות גמל מעניקות פתרונות חיסכון הן לטווח הארוך )כגון :קופות גמל לתגמולים ולפיצויים לשכירים( והן לטווח
הבינוני )קרנות השתלמות( ,ללא כיסויים ביטוחיים .עמית זכאי למשוך את הסכומים שנצברו לזכותו בקופות הגמל
הוניות ,בגין הפקדות שהופקדו עד ליום  31בדצמבר  ,2009בסכום חד פעמי ,ואילו ,את הסכומים שנצברו לזכותו בגין
הפקדות לתגמולים שהופקדו החל מיום  1בינואר  2008יכול העמית למשוך בדרך של קיצבה או היוון קיצבה מקופת
גמל משלמת לקיצבה בלבד ,בכפוף לחריגים שנקבעו.
להלן יפורטו אבחנות עיקריות בין המוצרים השונים כיום:5

סוג
התקשרות

כיסוי

5

ביטוח חיים
התחייבות חוזית בין המבטח
למבוטח .ההתחייבות אינה ניתנת
לשינוי ,אלא בהתאם להוראות
הפוליסה והדין.
הכיסוי הביטוחי ניתן להתאמה

קופות גמל
קרנות פנסיה חדשות
העמית הינו חבר בקופה או בקרן ,ואלה פועלות ומנוהלות על ידי החברות
המנהלות ,על פי הוראות התקנונים שלהן .התקנונים עשויים להשתנות
מעת לעת ,וככלל זכויות העמית נקבעות בהתאם לתקנון הקופה או הקרן
התקף במועד הזכאות.
7
הכיסוי הביטוחי מובנה בהוראות ככלל אינן כוללות כיסוי ביטוחי

בקופות גמל ובקרנות פנסיה קימת הפרדה מלאה בין נכסי החברה המנהלת והתחייבויותיה לבין נכסי העמיתים הצבורים בקופות הגמל
ובקרנות הפנסיה ונכסי העמיתים אינם נכללים בדוחותיה הכספיים של החברה המנהלת.
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ביטוחי
מקדם
קיצבה

7

ביטוח
הדדי

אג"ח
מיועדות
דמי ניהול

ביטוח חיים
לצרכי הלקוח.
בפוליסות קצבתיות ,שנמכרו עד
שנת  ,2012בחלק מהפוליסות
הקצבתיות שנמכרו בשנת 2013
ובפוליסות לבני  60ומעלה
שנמכרות משנת  2013מקדמי
קיצבה מבוססים על תוחלת חיים
הצפויה במועד מכירת הפוליסה
8
למבוטחים.
בכל הפוליסות הקצבתיות ,מקדם
הקיצבה מוגן מפני השתנות
תוחלת חיים לאחר תחילת קבלת
הקיצבה.
אין

בפוליסות מבטיחות תשואה
שהונפקו עד סוף שנת  1990בלבד,
ראה פירוט בסעיף  6.1.1.1להלן.
שיעור מהצבירה ומההפקדות,
ראה פירוט בבאור  20לדוחות
הכספיים.
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קרנות פנסיה חדשות
לאפשרויות
בהתאם
התקנון,
6
הקבועות בו
מקדם הקיצבה אינו מוגן מפני
השתנות תוחלת חיים ויכול
להשתנות גם לאחר תחילת קבלת
הקיצבה ,מעת לעת בהתאם לאיזון
האקטוארי של הקרן.

קרן ביטוח הדדי .זכויות העמיתים
מושפעות ,בין היתר ,מנתונים
דמוגרפיים של כלל עמיתי הקרן,
כגון :מצב בריאות ותוחלת חיים.
ההנחות האקטואריות נבחנות מעת
לעת ומשפיעות על זכויות כלל
העמיתים בקרן הפנסיה ואלה
עשויות להשתנות בהתאם.

אג"ח מיועדות עד לשיעור של 30%
מסך הנכסים ,ראה פירוט בסעיף
 6.1.1.1להלן.
שיעור מהצבירה ומההפקדות ,ראה
פירוט בסעיף  6.1.2.2להלן.

קופות גמל

אינן משלמות קיצבה ולפיכך אין
9
בהן מקדם

אין

אין

10

שיעור מהצבירה ומההפקדות,
ראה פירוט בסעיף  6.1.2.2להלן.

לתיאור מוצרי התחום ראה סעיף  6.1.2להלן.

.6.1.1.1

מוצרי החיסכון הפנסיוניים ,נבדלים זה מזה גם באופן השקעת כספי החיסכון
חלק מכספי החיסכון מושקעים בשוק החופשי ואילו חלקם מגובים באג"ח מיועדות ,בהתאם לחקיקה ,כמפורט
להלן:
• ביטוח חיים
בפוליסות שנמכרו עד סוף שנת  ,1990התשואה למבוטח בפוליסות ביטוח חיים עם מרכיב חיסכון נקבעה בשיעור
מובטח )"פוליסות מבטיחות תשואה"( .השיעור השתנה בהתאם לסוג הפוליסה ולמועד הנפקתה .ההתחייבות

6
7
8
9

לעניין שינויים בכיסויים הביטוחיים החלים משנת  2013ואילך ,ראה סעיף )6.2.1.4ג( להלן.
בקרנות פנסיה חדשות ובפוליסות קצבתיות בביטוח חיים ,בעת משיכת כספים על ידי העמית באופן קצבתי ,מומר סכום החיסכון
לקיצבה חודשית באמצעות חלוקה במקדם )להלן" :מקדם הקיצבה"(.
ככלל ,החל משנת  2013ניתן לרכוש פוליסות קצבתיות עם מקדמי קיצבה המבטיחים תוחלת חיים רק מגיל ) 60ראה סעיף 6.2.1.5
להלן(.
במסגרת תקנות כיסויים ביטוחיים ניתן כיום לרכוש כיסוי ביטוחי לאריכות ימים מתוך ההפרשות הפנסיוניות ,לעמיתי קרנות הפנסיה
וקופות הגמל .לעניין שינויים בכיסויים הביטוחיים החלים משנת  2013ואילך ,ראה סעיף )6.2.1.4ג( להלן.
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לשיעור התשואה מגובה ברובה באגרות חוב מיועדות .יתרת הנכסים מושקעת בהתאם למגבלות הקבועות בתקנות
ההשקעה.
נכון ליום  31בדצמבר  2013מהווה אחזקת אגרות החוב המיועדות ,כ 74.55% -מסך הנכסים העומדים כנגד
ההתחייבויות בגין פוליסות מבטיחות תשואה .הקבוצה פדתה במהלך השנים בהתאם לאישור משרד האוצר חלק
מאגרות החוב המיועדות במטרה להשיג תשואות עודפות .כספים אלה הועברו להשקעות אחרות .הקבוצה אינה
יכולה לרכוש מחדש אגרות חוב מיועדות בגין חלק העתודות שנפדה על ידה וכתוצאה מכך החשיפה של הקבוצה
במסגרת ההשקעות החופשיות גדלה .בהתאם למנגנון ההתחשבנות שנקבע מול משרד האוצר אחזקת אגרות חוב
מיועדות תפחת בהדרגה עד לשיעור של  50%מסך הנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות בגין פוליסות מבטיחות
תשואה.
פוליסות שהונפקו מראשית שנות ה ,90-הינן פוליסות תלויות תשואה ובהן כספי החיסכון מושקעים על ידי חברות
הביטוח בהשקעות חופשיות ,בעיקר בשוק ההון ,כאשר התשואה נזקפת לזכות המבוטח בהתאם לתוצאות תיק
ההשקעות ,בניכוי דמי ניהול כמפורט להלן.
לנתוני יתרת עתודות הביטוח לגבי תוכניות הביטוח מסוג משתתף ברווחים ומבטיח תשואה ,ראה באור  20לדוחות
הכספיים.
• קרנות פנסיה
נכון להיום ,קרנות הפנסיה הוותיקות והחדשות נהנות מהבטחת תשואה על חלק מנכסי הקרן המגובים באג"ח
מיועדות ,עד לשיעור מקסימלי של  30%מסך הנכסים .בכל עת בו שיעור אגרות החוב המיועדות ירד מתחת ל30%-
מסך נכסי הקרן ,יהיו הקרנות רשאיות לרכוש אגרות חוב מיועדות ,הנושאות ריבית ריאלית בשיעור שנתי של
 .4.86%ואולם ,שיעור אגרות חוב מיועדות ביחס לעמיתים בקרנות הפנסיה החדשות ,שקודם ל 1-בינואר  2004כבר
היו זכאים לפנסיה ,יעמוד על  70%מסך הנכסים.
בנוסף ,מדינת ישראל מעניקה "פיצוי" לקרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות בגין צמצום הנפקת אגרות החוב
המיועדות ,שבוצע לאורך השנים ,וזאת באמצעות הבטחת ההפרש שבין הריבית על אגרות החוב הישנות )(5.57%
לבין  (1.57%) 4%בגין הנכסים שאינם אגרות חוב מיועדות ומושקעים בשוק החופשי ,וכן באמצעות הבטחת ההפרש
שבין הריבית על אגרות החוב הישנות ) (5.57%לבין הריבית על אגרות החוב החדשות ) (4.86%וזאת בגין חלק
הנכסים המושקעים באגרות חוב מיועדות חדשות.
כמו כן ,בחודש מאי  2003הודיע משרד האוצר כי תועמד כרית ביטחון לקרנות הוותיקות שבהסדר על מנת להגן על
עמיתי וגמלאי הקרנות שבהסדר מפני תנודתיות בתשואות .בהתאם להמלצות ועדת "ברנע" מחודש אוגוסט 2011
לפיהן כרית הביטחון תשמש לצורך כיסוי גירעון הקרנות הוותיקות שבהסדר ,הנובע מירידה בעקום הריבית על פיו
מחושבות התחייבויות הקרן לעמיתיה ,הוענקה כרית הביטחון לקרנות הוותיקות שבהסדר בלבד .בעקבות עתירה
לבג"צ שהוגשה באפריל  2011על ידי עתודות הותיקה ועותרים נוספים כנגד שר האוצר ואח' ,בטענה לאפליית
הקרנות הוותיקות שאינן בהסדר )"הקרנות הוותיקות"( ,התנהל משא ומתן בין החברות המנהלות של הקרנות
הוותיקות לבין המפקח .ביולי  2012הודיע משרד האוצר כי בכוונתו להוביל שינוי חקיקה במסגרתו תינתן כרית
בטחון לקרנות הוותיקות ,בסכום כולל של  2.5מיליארד ש"ח בכפוף לתנאים שנקבעו על ידו ,וביניהם תיקון תקנוני
הקרנות באופן בו תבוצע הפחתת זכויות .בחודש ינואר  2014הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים )ביטוח( )תיקון מס' ) (28כריות ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות( ,התשע"ד .2014-במסגרת
הצעת החוק נקבעו עקרונות וכללים להקצאת סכומים מתקציב המדינה לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר וכן
מוצע לכלול כרית בטחון נוספת ונפרדת לקרנות הותיקות .עתודות הוותיקה ממשיכה לנהל דיונים עם המפקח באשר
לנוסח החוק הסופי .בהתאם ,כתנאי להכללתה במסגרת כרית הבטחון לקרנות הותיקות ,תוקן בשנת  2012תקנון
עתודות הותיקה .התיקון נכנס לתוקף בשנת .2013
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• קופות גמל
מאז אמצע שנות ה 80-לקופות הגמל לא הונפקו אגרות חוב מיועדות 10והנכסים מושקעים בהשקעות בהתאם
למגבלות הקבועות בתקנות ההשקעה.
לענין אופן השקעת הנכסים החופשיים ,ראה סעיף  9.5להלן;

.6.1.2

פירוט עיקר המוצרים והשירותים הנכללים בתחום הפעילות
להלן תיאור של המוצרים והשירותים אשר שווקו ונוהלו על ידי החברה בשנת הדוח.

.6.1.2.1

ענף ביטוח חיים
)א(

כללי

הקבוצה משווקת ביטוח פרט ,עצמאים ,מנהלים )במסגרת קופות גמל משלמות ושאינן משלמות לקיצבה( וביטוחים
קבוצתיים ,כמפורט להלן.
• פוליסות פרט ופוליסות לשכירים ועצמאים
הפוליסות משלבות ,בדרך כלל ,חיסכון וכיסויים ביטוחיים כגון ריסק ואובדן כושר עבודה .חלק מפוליסות הביטוח
מיועדות לשכירים ולעצמאיים ,מאושרות כקופות גמל נהנות מהטבות מס ומהוות חלק מהביטחון הסוציאלי של
השכיר או העצמאי ,ואילו פוליסת פרט ,הכוללת חיסכון ,אינה מאושרת כקופת גמל ונהנית מהטבת מס רק בגין
כיסוי ביטוחי למקרה מוות ו/או אובדן כושר עבודה ,אם נרכש במסגרת הפוליסה.
בשנת  2013היוו הפרמיות בגין ביטוחי הפרט כ 17.13% -מפרמיות ביטוח החיים בקבוצה ,לעומת כ 16.80% -בשנת
.2012
בשנת  2013היוו הפרמיות בגין ביטוחי תגמולים לעצמאים כ 6.89% -מפרמיית ביטוח החיים בקבוצה ,לעומת כ-
 7.09%בשנת .2012
בשנת  2013היוו הפרמיות בגין ביטוחי מנהלים כ 72.06%-מפרמיות ביטוח החיים בקבוצה לעומת כ 71.73% -בשנת
.2012
• ביטוח קבוצתי
הסכם הביטוח הקבוצתי מיועד להעניק כיסוי ביטוחי למקרה מוות או אובדן כושר עבודה ,ללא מרכיב חיסכון,
לקבוצות המונות למעלה מ 50-מבוטחים שיש ביניהם זיקה משותפת .ההסכם כפוף לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח
)ביטוח חיים קבוצתי( ,התשס"ה – ") 2005תקנות ביטוח חיים קבוצתי"( ,לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים
)ביטוח()ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי( ,התשס"ז") 2006-תקנות אובדן כושר עבודה קבוצתי"( ולחוזרים מכוחן
של תקנות אלה .הסכם ביטוח החיים הקבוצתי מיועד להעניק כיסוי ביטוחי למקרה מוות ,שניתן להוסיף לו ביטוח
מפני סיכוני תאונה ,מחלה ונכות ואינו כולל מרכיב חיסכון ,ואילו הסכם ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי מיועד
להעניק כיסוי ביטוחי למקרה מחלה או תאונה ,שבעקבותיו איבד עובד המבוטח בפוליסה את כושר עבודתו.
סכומי הביטוח בביטוח חיים קבוצתי ,הם ,בדרך כלל ,אחידים לכל עמיתי הקבוצה ,או שהם נקבעים על פי
קריטריונים משותפים שונים כגון גיל ומצב משפחתי .בביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי ,נקבעים סכומי הביטוח,
בין היתר ,על פי משכורתם של המבוטחים .מבוטח שתוקף הפוליסה הקבוצתית פקע לגביו ,רשאי ,בתנאים
ובהסדרים שנקבעו מראש ,לרכוש פוליסה אישית על שמו ללא צורך בבחינה של מצב רפואי קודם בתעריף שיהיה
נהוג במועד המעבר לגבי כלל המבוטחים אצל המבטח בפוליסה דומה .פוליסות ביטוח חיים קבוצתי ופוליסות אובדן
כושר עבודה קבוצתי משווקות בעיקר לקבוצות עובדים.

10

למעט למספר מצומצם של קופות גמל מבטיחות תשואה.
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בשנת  2013היוו הפרמיות בגין ביטוחים קבוצתיים כ 3.93%-מפרמיות ביטוח החיים בקבוצה לעומת כ4.39% -
בשנת  .2012הקיטון בהיקף הפרמיות נבע בעיקרו מטיוב תיק הלקוחות.
פירוט תוכניות בתחום ביטוח החיים

)ב(

בתיק הביטוח של הקבוצה קיים מגוון של תוכניות ביטוח ,בהתאם לסוגי המוצרים שנמכרו לאורך השנים ,הכל
כמפורט להלן.
• ביטוח מסוג מסורתי
o

פוליסה מסוג מסורתי מעורב הינה פוליסה הכוללת שני מרכיבים ,חיסכון וריסק .הפרמיה נגזרת מסכום
הביטוח ,מגיל המבוטח וכדומה ואינה ניתנת להפרדה וייחוס למרכיבי הפוליסה .סכום הביטוח משולם
כסכום חד פעמי בתום תקופת הביטוח )בדרך כלל ,בגיל  (65או במקרה מוות ,לפני תום תקופת הביטוח.
בביטוח המעורב שנמכר עד תחילת שנות ה ,90-הפרמיות ,סכומי הביטוח וערך הפדיון ,צמודים למדד.

o

פוליסה מסוג מסורתי גמלה הינה פוליסה שרוב הפרמיה שלה מיועדת לתשלום גמלה שתשולם במועד
הפרישה מהעבודה .סכום הגמלה שתשולם וסכומי הפרמיה נקבעים במועד הוצאת הפוליסה .רוב הפוליסות
מסוג זה שנמכרו עד שנות ה 90-היו צמודות למדד.

o

פוליסה מסוג מסורתי חיסכון הינה פוליסה שכל הפרמיה שהצטברה בגינה משולמת כחיסכון .סכום
הביטוח נגזר מהפרמיה והריבית ונקבע במועד הוצאת הפוליסה .פוליסות מסוג זה שנמכרו עד שנות ה90-
היו צמודות למדד.
בפוליסות מסוג מסורתי ,ערך הפדיון מחושב בהתאם לכללים אקטואריים מקובלים )להלן" :ערך פדיון
רגיל"( .במקרה של הפסקת הביטוח שלא כתוצאה מהפסקת עבודה משולם ערך הפדיון הרגיל ואילו
במקרה של הפסקת הביטוח עקב הפסקת עבודה ,משולם ערך פדיון מיוחד ,שהינו ערך הפדיון הרגיל או
שיעור מהפרמיות ששולמו עבור הביטוח היסודי ,לפי הגבוה מביניהם.
בביטוח מנהלים מסוג מסורתי ,אם השכר גדל מעל לשיעור עלית המדד ,לא ניתן להגדיל את סכום הביטוח
בפוליסה ויש לערוך פוליסה נוספת שתשקף את הגידול בשכר .פוליסות מסוג מסורתי היו המוצרים
היחידים שנמכרו עד שנת  1982כביטוחי פרט ,תגמולים לעצמאיים ומנהלים והן המשיכו להיות משווקות
כביטוח מנהלים עד יוני  2001וכביטוח פרט וכתגמולים לעצמאים עד סוף  ,2003בנוסף למוצרים אחרים.
במשך השנים ,חלקן בתוך כלל המכירות הלך ופחת.
בשנת  2013היוו הפרמיות בגין מוצרי ביטוח מסורתי לסוגיהם )ללא פוליסות ריסק טהור( כ2.85%-
מפרמיית ביטוח חיים בקבוצה בשנת הדוח לעומת כ 3.25% -בשנת  2012וכ 11.5% -מעתודות ביטוח החיים
ליום  31בדצמבר  2013לעומת כ 12.8% -מעתודות ביטוח החיים נכון ליום  31בדצמבר .2012

• ביטוח מסוג עדיף )מיטב ,מיטבית(
הפוליסה שווקה כפוליסה עיקרית בענף ביטוח חיים בין השנים  1983ועד סוף .2003
המאפיינים העיקריים של מוצר זה הם:
o

הפוליסה מחולקת לשני מרכיבים  -אחוז מסוים נצבר כחיסכון ויתרת הפרמיה מיועדת לרכישת כיסוי
ביטוחי למקרה מוות ולהוצאות תפעול ושיווק )"מרכיב הריסק"( .חלוקת הפרמיה בין מרכיב החיסכון לבין
מרכיב הריסק נקבעת על ידי המבוטח .עד סוף שנות ה ,90-שיעור הפרמיה שיועד לחיסכון בפוליסות אלה
היה  72%ומעלה .מתחילת שנות ה ,2000-השיעור שיועד לחיסכון הוא  80%ומעלה.

o

בפוליסה ששווקה עד שנת  ,2000ניתן היה להמיר את החיסכון שנצבר לתשלום גמלה בסמוך למועד קבלת
קיצבה על בסיס מקדם קיצבה שנקבע בפוליסת קיצבה ,במועד רכישת הפוליסה.

o

בפני מבוטח שהגיע לגיל פרישה עומדים לבחירה מספר מסלולים אפשריים לקבלת קצבה ובהם ,תשלום
קצבה חודשית למבוטח למשך כל ימי חייו ובמקרה מותו לאחר תחילת תשלומי הקצבה לא ישולמו
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קצבאות או כל תשלום אחר למוטבים; תשלום קצבה חודשית למבוטח למשך כל ימי חייו ובמקרה מותו,
בטרם שולמו למבוטח מספר מינימלי של תשלומי קצבה חודשיים מובטחים ) 60או  120ובפוליסת מיטב
קצבה משנת  240 - 2001תשלומים( ,ישולמו יתרת הקצבאות למוטבים; תשלום קצבה חודשית למבוטח
למשך כל ימי חייו ובמקרה מותו ,לאחר תחילת תשלומי הקצבה ,תשלום חד פעמי למוטבים )בגובה 25
קצבאות(; ותשלום קצבה חודשית למבוטח למשך כל ימי חייו ולאחר מותו המשך תשלום הקצבה או חלק
ממנה )בהתאם לשיעור שקבע המבוטח לפני קבלת הקצבה( לבן זוגו של המבוטח למשך כל חייו .בכל
המסלולים קיצבה תשולם על בסיס מקדם קיצבה מובטח.
o

ככלל ,החל משנת  2000שווקו שני סוגי פוליסות :פוליסה הונית  -במסגרתה ניתן היה לייעד את החיסכון
שנצבר לאפיק הוני ללא אפשרות המרה לתשלום גמלה ופוליסה קצבתית – שבמסגרתה ניתן היה להמיר
את החיסכון שנצבר לתשלום גמלה על בסיס מקדם קיצבה שנקבע במועד רכישת הפוליסה .הפוליסה
שווקה כביטוח פרט ,כביטוח תגמולים לעצמאים וכביטוח מנהלים.
בשנת  2013היוו הפרמיות בגין מוצרי עדיף לסוגיהם )ללא פוליסות ריסק טהור( כ 38.17% -לעומת כ-
 39.63%בשנת  2012וכ 63.1%-מהעתודות ליום  31בדצמבר  2013לעומת כ 63.6% -מהעתודות נכון ליום 31
בדצמבר .2012
11

• ביטוח מסוג פרופיל )פרופיל ,פרופיל הקו החדש ,פרופיל הדור החדש ופרופיל דינמי(
o

החל משנת  1999משווקת הקבוצה קו מוצרים בשם המסחרי "פרופיל" לסוגיו ,אשר שונה מהמוצרים
ששווקו עד אותה עת ,בהפרדה בין מרכיבי החיסכון ,הסיכון והוצאות/דמי ניהול ,באפשרות לרכישת
כיסויים ביטוחיים בהתאם לבחירת המבוטח ,באפשרות לניהול החיסכון באמצעות מספר מסלולי השקעה
עם תשואה יומית )במקום חודשית( ,במבנה דמי הניהול שהינם קבועים ואינם משתנים בהתאם לתשואה
וכן באפשרות שהיתה נתונה עד  2008לייעד את החיסכון שנצבר לאפיק הוני ו/או לאפיק קצבתי באותה
פוליסה.
בין מסלולי ה"פרופיל" שנמכרו בין השנים  2004עד ל 2008-בפוליסות פרט ובין השנים  2004עד ל2009-
בביטוחי מנהלים ותגמולים לעצמאיים ,ניתן היה לרכוש מסלול מבטיח תשואה צמודת מדד ,על פי שיעור
ריבית שנקבע בעת הצטרפות המבוטח למסלול בפוליסות ביטוח לעצמאיים ולמנהלים .כנגד פוליסות אלה
נדרש המבטח להחזיק בהון נוסף ,בשיעור הנגזר מהסיכון הגלום בנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות
בפוליסות .כיום החברה אינה משווקת מסלול מבטיח תשואה למצטרפים חדשים.
החל משנת  2004החברה שיווקה מספר סוגים של פוליסות פרופיל .בפוליסות אלו בוטלו בהדרגה קנסות
פדיון מוקדם והן נבדלו זו מזו ,במבנה דמי הניהול ובשיעורם וכן במקדמי הקיצבה.

o

11

בשנת  ,2009בעקבות רפורמת המוצרים ורפורמת הניוד הוציאה הקבוצה פוליסות "פרופיל" משלמות
לקיצבה אשר מסלול ברירת המחדל לתשלום הקיצבה בהן הוא קיצבה חודשית למשך כל החיים למבוטח
ובמקרה מותו ,בטרם שולמו מספר מינימלי של תשלומי קצבה חודשיים מובטחים ) 240תשלומים( ,ישולמו
יתרת הקצבאות למוטבים .כמו כן ,נקבע לבחירת המבוטח מסלול חלופי לקבלת קצבה חודשית למשך כל
ימי חייו ובמקרה מותו ,בטרם שולמו למבוטח מספר מינימלי של תשלומי קצבה חודשיים מובטחים )360
תשלומים( ,ישולמו יתרת הקצבאות למוטבים; הקיצבה תשולם על בסיס מקדם קיצבה מובטח .כן הוציאה
הקבוצה פוליסות שאינן משלמות לקיצבה הכוללות תוכנית המשך המאפשרת המרת החיסכון הנצבר
לקיצבה על בסיס מקדם קיצבה מובטח .בנוסף הותאמו הפוליסות לתקנות הניוד .החל משנת  2009שיווקה

פוליסות "פרופיל" שווקו בין השנים  1999עד  ;2004פוליסות "פרופיל הקו החדש" שווקו משנת  2004ועד מרס  ;2007פוליסות "פרופיל
הדור החדש" שווקו מאפריל  2007ועד  2009וכן לאחר התאמתן לרפורמת הניוד ורפורמת המוצרים משנת  2009עד סוף שנת  .2012החל
משנת  2013משווקת החברה את פוליסות "פרופיל דינמי" ובמקביל בשנת  2013שיווקה החברה פוליסות ביטוח מנהלים מסוג "פרופיל
הדור החדש  "2013המותאמות לחוזר מקדמי קיצבה.
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החברה פוליסות "פרופיל" פרט במסגרתן בוטלה האפשרות להמיר את החיסכון הנצבר לקיצבה וסכום
החיסכון משולם כסכום חד פעמי.
בנוסף ,בעקבות רפורמת המוצרים ,אשר ביטלה את ההפקדות לפוליסות הוניות ,כך שהפקדות החל מינואר
 2008מיועדות לפוליסת קצבה בלבד ,יצרה החברה תכנית המשך ,במסגרתה ניתנה למבוטחים שרכשו
פוליסות הוניות קודם לרפורמת המוצרים ,אפשרות למשיכת כספים הנצברים בפוליסות אלה מינואר 2008
ואילך ,בדרך של קצבה עם מקדמי קצבה מובטחים ביחס לתוחלת החיים.
o

בהמשך לרפורמת דמי הניהול ורפורמת המקדמים התאימה החברה את פוליסת ביטוח המנהלים והפוליסה
לעצמאים מסוג ה"פרופיל" )"פרופיל דינמי"( ששווקו על ידה החל משנת  .2013במסגרת זו הותאמו החל
משנה זו פוליסות הביטוח ,בהתאם לתקרת דמי הניהול המותרת בהתאם לתקנות דמי הניהול ,כמפורט
בסעיף  6.2.1.1להלן .כמו כן ,לאור רפורמת המקדמים ,הוגבלה ,החל מחודש ינואר  ,2013בכפוף לחריגים
שנקבעו ,האפשרות למכור תוכניות ביטוח חיים חדשות הכוללות מקדמי קיצבה מובטחים ,למבוטחים
שטרם מלאו להם  ,60כמפורט בסעיף  6.2.1.5להלן .לאור האמור הותאמו פוליסות הביטוח שנמכרות על ידי
החברה ,החל משנת  .2013לפרטים נוספים ראה סעיף  6.1.3להלן .בנוסף מאפשרות הפוליסות החדשות
התאמת סכום הביטוח למקרה מוות ללא חיתום רפואי במקרה של נישואין או לידת ילדים בהתאם לבחירת
המבוטח ,והכל בכפוף לתנאי הפוליסות .במסגרת הפרופיל הדינמי מסלול ברירת מחדל לתשלום הקצבה
הוא קיצבה חודשית לכל החיים למבוטח ובמקרה מותו ,בטרם שולמו למבוטח מספר מינימלי של תשלומי
קצבה חודשיים מובטחים ) 240תשלומים( ,ישולמו יתרת הקצבאות למוטבים .כמו כן נקבעו לבחירת
המבוטח מסלולים חלופיים לקבלת קצבה ובהם תשלום קצבה חודשית למבוטח למשך כל ימי חייו ובמקרה
מותו לאחר תחילת תשלומי הקצבה לא ישולמו קצבאות או כל תשלום אחר למוטבים; תשלום קצבה
חודשית למבוטח למשך כל ימי חייו ובמקרה מותו ,בטרם שולמו למבוטח מספר מינימלי של תשלומי קצבה
חודשיים מובטחים ) 60או  120או  ,(180ישולמו יתרת הקצבאות למוטבים;

o

החל משנת  ,2007החברה משווקת בנוסף גם פוליסות מסוג חיסכון פיננסי )אשר נקראו בעבר "חיסכון
בטוחה"( ,שהינן פוליסות שההפקדות בהן מיועדות לחיסכון ללא אפשרות לרכישת כיסויים ביטוחיים.
הכספים הושקעו בעבר במסלולי השקעה אשר נוהלו על ידי כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ ,חברה
נכדה של כלל החזקות והחל מחודש יולי  2013מנוהלים על ידי החברה.

בשנת  2013היוו הפרמיות בגין מוצרי הפרופיל לסוגיהם )ללא פרמיות בגין חיסכון פיננסי( כ 48.42% -מפרמיית
ביטוח החיים של הקבוצה לעומת כ 46.08% -בשנת  2012וכ 25.4% -מהעתודות נכון ליום  31בדצמבר  2013לעומת
כ 23.6% -מהעתודות נכון ליום  31בדצמבר .2012
פוליסות מסורתיות ופוליסות עדיף שכללו מרכיב חיסכון שנמכרו עד סוף שנת  ,1990הינן פוליסות מבטיחות תשואה.
פוליסות הכוללות מרכיב חיסכון ,שנמכרו משנת  1991הינן ככלל ,פוליסות תלויות תשואה.
לענין פירוט דמי הניהול הנגבים בפוליסות ביטוח חיים העיקריות ,ראה באור  20לדוחות הכספיים.
• מוצרים המקנים כיסוי ביטוחי "ריסק"
מוצרי הריסק )ביטוח למקרה מוות ו/או נכות ו/או אובדן כושר עבודה ו/או מחלות קשות( נמכרים או נמכרו
בעבר ,כפוליסות עצמאיות ו/או כנספחים/תוספות לפוליסות "מסורתית"" ,עדיף" או "פרופיל" לסוגיו.
כיסויי הריסק העיקריים הם:
 oביטוח ריסק טהור – פרט :ביטוח חיים למקרה מוות ללא מרכיב חיסכון .התוכנית מבטיחה למוטבים סכום
ביטוח קבוע מראש ,אם המבוטח נפטר במהלך תקופת הביטוח .תגמולי הביטוח משולמים למוטבים כפיצוי
חד-פעמי או כסכום חודשי לתקופה הקבועה בפוליסה.
 oביטוח אובדן כושר עבודה :תוכנית ביטוח המשלבת פיצוי חודשי בשיעור שאינו עולה בדרך כלל על 75%
מהשכר של המבוטח .תגמולי הביטוח משולמים בתשלומים חודשיים ,החל מתום תקופת ההמתנה )בדרך
כלל ,חודש 3 ,חודשים או  6חודשים( ,וכל עוד המבוטח אינו כשיר לעבודה ,אך לא יאוחר מתום תקופת
הביטוח )בדרך כלל ,גיל  65או  .(67בנוסף לתשלומים החודשיים שמשולמים למבוטח ,המבוטח משוחרר
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מתשלום הפרמיות )בגין פוליסת אובדן כושר עבודה ובגין פוליסה שהתוכנית הינה נספח לה( ,והן משולמות
על ידי חברת הביטוח ,כל עוד המבוטח אינו כשיר לעבודה ,אך לא יאוחר מתום תקופת הביטוח.
 oהרחבה לעצמאים בביטוח אובדן כושר עבודה :תוכנית המרחיבה את התשלום החודשי לעצמאי מעבר לפיצוי
החודשי לו הוא זכאי במסגרת תוכניות ביטוח אובדן כושר עבודה הסטנדרטיות ,בדרך של פיצוי בגין הוצאות
שנגרמו לו בתקופת אובדן כושר עבודה .תגמולי הביטוח משולמים החל מתום תקופת ההמתנה וכל עוד
המבוטח אינו כשיר לעבודה לתקופה שלא עולה על  6או  12חודשים ,על פי בחירת המבוטח בעת רכישת
התוכנית.
 oביטוח מחלות קשות :תוכנית ביטוח למקרה גילוי מחלה קשה או אירוע רפואי כפי שאלה מוגדרים בפוליסה.
ככלל ,תגמולי הביטוח מסוג פיצוי משולמים בתשלום חד-פעמי במקרה של גילוי המחלה הקשה או האירוע
הרפואי מבלי שהמבוטח יידרש להוכיח את ההוצאות שהוציא בפועל לצורך הטיפול במחלה.
 oביטוח מוות מתאונה :תוכנית ביטוח המבטיחה תשלום סכום חד-פעמי במקרה של מוות שנגרם כתוצאה
מתאונה.
 oביטוח נכות מתאונה :תוכנית ביטוח המבטיחה תשלום סכום חד-פעמי במקרה של נכות שנגרמה כתוצאה
מתאונה.
 oביטוח ריסק טהור – פרט ללא חיתום " -ביטוח חיים לכל אחד" :ביטוח חיים למקרה מוות ,ללא מרכיב
חיסכון ,המאפשר למבוטח לרכוש ביטוח חיים למקרה מוות ללא צורך בהליך מוקדם של חיתום רפואי.
הכיסוי הביטוחי בשלוש השנים הראשונות לתקופת הביטוח הינו בגין מוות כתוצאה מתאונה בלבד ובתקופה
שלאחר מכן ,מכל סיבה שהיא .תגמולי הביטוח משולמים למוטבים כפיצוי חד פעמי ,למעט במקרה של מות
המבוטח בשלוש השנים הראשונות שלא מתאונה ,שאז ישולמו למוטבים הפרמיות ששולמו לתוכנית והם לא
יהיו זכאים לתגמולי הביטוח.

.6.1.2.2

ענפי קרנות פנסיה וקופות גמל
קרנות פנסיה וקופות גמל מנוהלות על ידי החברות המנהלות על פי הוראות תקנונים .התקנונים הינם דינמיים
ועשויים להשתנות מעת לעת באישור המפקח .הודעה על השינוי נמסרת לעמיתים .ככלל ,זכויות העמית נקבעות
בהתאם לתקנון הקופה או הקרן התקף במועד הזכאות.
להלן טבלה המתארת את המיזוגים שחלו בקופות הגמל ובמסלולים בשלוש השנים שקדמו לשנת הדוח ועד למועד
הדוח.

מס'

שם הקופה/מסלול  -נכון ליום  31בדצמבר
2011

שם קופה/מסלול – נכון ליום 1
בינואר ) 2012לאחר המיזוג
מיום  1בינואר (2012

שם קופה/מסלול – נכון ליום 1
בינואר ) 2014לאחר המיזוג מיום 1
באוקטובר  2013ומיום  1בינואר
(2014

קרנות השתלמות
כלל השתלמות למנהלים )(456
קהילה )(746

כלל השתלמות כללי )(456
כלל השתלמות כללי )(456

כלל השתלמות מסלולית  -מסלול כללי )(772
1

מעלות השתלמות )(819
כלל מושלם השתלמות )(721
כלל השתלמות מסלולית שקלי טווח קצר
)(1351
כלל השתלמות מסלולית מדד )(1348

מעלות השתלמות )(819
כלל מושלם השתלמות )(721
כלל השתלמות שקלי טווח קצר
)(1351

כלל השתלמות שקלי טווח קצר
)(1351

כלל השתלמות מדד )(1348

כלל השתלמות מדד )(1348
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מס'

חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

שם קופה/מסלול – נכון ליום 1
בינואר ) 2012לאחר המיזוג
מיום  1בינואר (2012

שם קופה/מסלול – נכון ליום 1
בינואר ) 2014לאחר המיזוג מיום 1
באוקטובר  2013ומיום  1בינואר
(2014

שם הקופה/מסלול  -נכון ליום  31בדצמבר
2011

כלל השתלמות מסלולית מניות )(1350

כלל השתלמות מניות )(1350

כלל השתלמות מניות )(1350

כלל השתלמות הלכתי "ארגמן" )(1534

כלל השתלמות הלכתי "ארגמן"
)(1534

כלל השתלמות הלכתי "ארגמן"
)(1534

כלל השתלמות מסלולית מט"ח )(1349

כלל השתלמות מט"ח )(1349

כלל השתלמות מט"ח )(1349

כלל השתלמות מסלולית שקלים )(1352

כלל השתלמות שקלים )(1352

כלל השתלמות שקלים )(1352

קופות גמל אישיות לתגמולים ופיצויים
תמר )(253
גפן )(264
שקמה )(435
כלל תמר כללי )(253
תואר )(642
אשכולות כללי )(125
אדמונד דה רוטשילד דיסקונט חו"ל )(1049
כלל תמר כללי )(253

כלל גמל קופת תגמולים )(444
ענבר קופת תגמולים ליד כלל ישראל )(377
כלל איתן כללי )(444
מיטבית קופת גמל לתגמולים ולפיצויים
)(830
כלל דגש ישראל קופת גמל לתגמולים
ולפיצויים )(138
2

כלל גמל מסלולית כללי )(1128

כלל גמל מסלולית כלל )(1128

כלל מושלם תגמולים )(689

כלל מושלם תגמולים )(689

אשכולות מדד )(124

כלל תמר מדד )(124

כלל גמל מסלולית מדד )(1124

כלל גמל מסלולית מדד )(1124

אשכולות שקלי טווח קצר )(128

כלל תמר שקלי טווח קצר )(128

כלל גמל מסלולית שקלי טווח קצר )(1127

כלל גמל מסלולית שקלי טווח
קצר )(1127

אשכולות מניות )(127

כלל תמר מניות )(127

כלל גמל מסלולית מניות )(1122

כלל גמל מסלולית מניות )(1122

כלל דגש חזק )(460

כלל איתן כללי דגש חזק )(460

-----

כלל תמר אג"ח )(2034

כלל דגש איתן )(117

כלל איתן כללי דגש איתן )(117

כלל תמר מדד )(124

25

כלל תמר שקלי טווח קצר )(128

כלל תמר מניות )(127

כלל תמר אג"ח דגש איתן )(117

כלל חברה לביטוח בע"מ

מס'

חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

שם הקופה/מסלול  -נכון ליום  31בדצמבר
2011

שם קופה/מסלול – נכון ליום 1
בינואר ) 2012לאחר המיזוג
מיום  1בינואר (2012

שם קופה/מסלול – נכון ליום 1
בינואר ) 2014לאחר המיזוג מיום 1
באוקטובר  2013ומיום  1בינואר
(2014

כלל גמל מסלולית הלכתי "הוד" )(1533

כלל גמל מסלולית הלכתי "הוד"
)(1533

כלל תמר הלכתי "הוד" )(1533

אשכולות מט"ח )(126

כלל תמר מט"ח )(126

כלל תמר מט"ח )(126

אשכולות שקלים )(592

כלל תמר שקלים )(592

כלל תמר שקלים )(592

בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים
ופיצויים בניהול כלל פנסיה וגמל בע"מ )בר
ג'( )(263

בר קרן גמולים קופת גמל
לתגמולים ופיצויים בניהול כלל
פנסיה וגמל בע"מ )בר ג'( )(263

בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים
ופיצויים בניהול כלל פנסיה וגמל
בע"מ )בר ג'( )(263

בר קרן גמולים א'-מבטיח תשואה בשיעור
 5.5אחוז לשנה )(539

בר קרן גמולים א'-מבטיח
תשואה בשיעור  5.5אחוז לשנה
)(539

בר קרן גמולים א'-מבטיח תשואה
בשיעור  5.5אחוז לשנה )(539

3

קופות מרכזיות
קופה כללית לפיצויים )(239

קופה כללית לפיצויים )(239

קופה כללית לפיצויים )(239

כלל מושלם פיצויים )(727

כלל מושלם פיצויים )(727

5

הדס קופה מרכזית לפיצויים )(684

הדס קופה מרכזית לפיצויים
)(684

6

כלל ברזל קופה מרכזית לפיצויים )(152

כלל ברזל
לפיצויים )(152

7

כלל פיצויים למעסיק )(241

כלל פיצויים למעסיק )(241

כלל פיצויים למעסיק )(241

8

מקבץ קופת פיצויים מרכזית בניהול אישי
)(641

מקבץ קופת פיצויים מרכזית
בניהול אישי )(641

מקבץ קופת פיצויים מרכזית בניהול
אישי )(641

9

אלמוג קופה מרכזית לפיצויים ליד כלל
ישראל )(219

אלמוג קופה מרכזית לפיצויים
ליד כלל ישראל )(219

אלמוג קופה מרכזית לפיצויים ליד
כלל ישראל )(219

10

כלל גמל קופה מרכזית לפיצויים )(443

כלל גמל קופה מרכזית לפיצויים
)(443

כלל גמל קופה מרכזית לפיצויים
)(443

11

כלל גמל מרכזית – מסלולית )(614

כלל גמל מרכזית – מסלולית
)(614

כלל גמל מרכזית – מסלולית )(614

12

כלל תקציבית )(1284

כלל תקציבית )(1284

כלל תקציבית )(1284

13

כלל מרכזית לדמי מחלה )(892

כלל מרכזית לדמי מחלה )(892

כלל מרכזית לדמי מחלה )(892

4
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)(152
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להלן פירוט נתוני הנכסים המנוהלים ,דמי גמולים ,צבירה נטו שיעור דמי ניהול מנכסים ושיעור דמי ניהול מהפקדות
של קרנות הפנסיה ששווקו על ידי חברות הקבוצה בשנת :2013
קרן הפנסיה
עתודות
הותיקה
נכסים מנוהלים ליום
 31בדצמבר 2013
)אלפי ש"ח(
דמי גמולים בשנת
) 2013אלפי ש"ח(
צבירה נטו בשנת 2013
)אלפי ש"ח(
שיעור דמי ניהול
מנכסים לשנת 2013
שיעור דמי ניהול
מהפקדות לשנת 2013

קרנות פנסיה חדשות
מיטבית עתודות
קרן פנסיה
בהתאמה אישית

מיטבית עתודות
כללית משלימה

7,435,423

28,053,723

611,631

36,100,777

257,617

3,728,571

128,559

4,114,747

72,543

3,310,859

121,295

3,504,697

0.31%

0.28%

0.61%

-

3.52%

3.55%

0.00%

-

סך הכל

* צבירה נטו – הפקדות בתוספת העברות נכנסות בניכוי פדיונות והעברות יוצאות.

להלן פירוט נתוני הנכסים המנוהלים ,דמי גמולים ,צבירה נטו ,שיעור דמי ניהול מנכסים ושיעור דמי ניהול
מהפקדות של קרנות הפנסיה ששווקו על ידי חברות הקבוצה בשנת :2012
קרן הפנסיה
עתודות
הותיקה
נכסים מנוהלים ליום
 31בדצמבר 2012
)אלפי ש"ח(
דמי גמולים בשנת
) 2012אלפי ש"ח(
צבירה נטו בשנת 2012
)אלפי ש"ח(
שיעור דמי ניהול
מנכסים לשנת 2012
שיעור דמי ניהול
מהפקדות לשנת 2012

קרנות פנסיה חדשות
סך הכל

מיטבית עתודות
קרן פנסיה
בהתאמה אישית

מיטבית עתודות
כללית משלימה

6,818,894

22,174,172

443,701

29,436,766

263,203

3,227,203

76,887

3,567,293

109,359

2,858,834

67,046

3,035,239

0.32%

0.30%

0.88%

-

3.52%

3.72%

0.00%

-

* צבירה נטו– הפקדות בתוספת העברות נכנסות בניכוי פדיונות והעברות יוצאות.

להלן פירוט נתוני הנכסים המנוהלים ,דמי גמולים ,צבירה נטו ,שיעור דמי ניהול מנכסים ושיעור דמי ניהול
מהפקדות של קרנות הפנסיה ששווקו על ידי חברות הקבוצה בשנת :2011

קרן הפנסיה
עתודות
הותיקה
נכסים מנוהלים ליום
 31בדצמבר 2011
)אלפי ש"ח(
דמי גמולים בשנת
) 2011אלפי ש"ח(
צבירה נטו בשנת 2011
)אלפי ש"ח(
שיעור דמי ניהול
מנכסים לשנת 2011
שיעור דמי ניהול
מהפקדות לשנת 2011

קרנות פנסיה חדשות
מיטבית עתודות
קרן פנסיה
בהתאמה אישית

מיטבית עתודות
כללית משלימה

5,890,537

17,317,287

332,812

23,540,636

284,366

2,737,251

72,204

3,093,821

154,215

2,524,890

80,712

2,759,817

0.32%

0.33%

0.99%

-

3.47%

4.03%

0.00%

-
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להלן פירוט נתוני הנכסים המנוהלים ,דמי גמולים ,צבירה נטו ,שיעור דמי ניהול מנכסים ושיעור דמי ניהול
מהפקדות של קופות הגמל ששווקו על ידי חברות הקבוצה בשנת :2013
שם הקופה

נכסים מנוהלים ליום
בדצמבר ) 2013אלפי ש"ח(

31

דמי גמולים בשנת 2013
)אלפי ש"ח(

נטו
צבירה
2013
בשנת
)אלפי ש"ח(

שיעור דמי
ניהול
מנכסים
לשנת 2013

שיעור דמי ניהול
מהפקדות לשנת
2013

תגמולים ואישית לפיצויים:
כלל איתן כללי

1,181,775

55,129

)(26,726

0.89%

0.23%

כלל איתן כללי -
דגש חזק*

59,154

1,228

)(5,179

0.95%

0.32%

כלל איתן כללי –
דגש איתן

1,390,954

27,999

)(15,169

0.78%

0.21%

כלל מושלם
תגמולים*

205,678

2,544

)(19,313

0.87%

כלל גמל
מסלולית-כללי

477,991

20,873

46,743

0.82%

0.60%

כלל גמל
מסלולית-מדד*

256,523

2,382

)(3,009

0.73%

0.88%

כלל גמל
מסלולית-מניות*

32,614

578

)(986

0.84%

0.45%

כלל גמל
מסלולית-שקלי
קצר*

54,246

-

628

)(13,731

0.78%

1.02%

כלל גמל
מסלולית-הלכתי
הוד*

11,018

1,139

4,054

0.84%

0.87%

בר א'

2,298,518

6,671

)(95,598

0.20%

-

בר ג'

3,777,612

86,294

)(99,031

0.36%

-

כלל תמר כללי

12,847,030

122,731

)(890,398

0.88%

1.04%

כלל תמר מדד

2,020,317

8,542

)(122,929

0.71%

0.75%

כלל תמר מטח

15,241

73

)(2,769

0.86%

2.24%

כלל תמר מניות

111,162

1,355

)(14,985

0.80%

0.70%

כלל תמר שקלי
ט"ק

373,592

1,507

)(69,181

0.75%

0.43%

כלל תמר שקלים

475,861

2,049

)(54,713

0.79%

0.98%

כלל תמר אגח

46,841

267

8,154

0.51%

1.41%

קרנות השתלמות:
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שם הקופה
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דמי גמולים בשנת 2013
)אלפי ש"ח(

נטו
צבירה
2013
בשנת
)אלפי ש"ח(

שיעור דמי
ניהול
מנכסים
לשנת 2013

שיעור דמי ניהול
מהפקדות לשנת
2013

נכסים מנוהלים ליום
בדצמבר ) 2013אלפי ש"ח(
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כלל השתלמות
כללי*

5,031,411

729,720

193,367

0.93%

-

כלל השתלמות
מדדי

554,079

66,290

55,735

0.79%

-

כלל השתלמות
מניות

83,964

14,318

8,096

0.88%

-

כלל השתלמות
שקלי טווח קצר

219,155

37,605

)(14,012

0.97%

-

כלל השתלמות
הלכתי )ארגמן(

31,239

8,941

8,787

1.14%

-

כלל השתלמות
אג"ח

15,586

1,866

9,111

0.76%

-

כלל מושלם
השתלמות

-

28,636

)(10,714

-

-

מעלות כלל
השתלמות

-

22,188

19,820

-

-

מרכזיות לפיצויים ,למחלה ותקציבית:

כלל גמל מרכזית
לפיצויים

140,550

-

)(10,418

0.97%

-

כלל גמל קופה
מרכזית מסלולית

146,316

-

2,487

0.25%

-

כלל תקציבית

31,583

3,783

)(352

0.32%

-

כלל מרכזית לדמי
מחלה

3,045

-

-

0.74%

-

אלמוג קופה
מרכזית לפיצויים

83,129

-

)(28,943

1.13%

-

כלל ברזל קופה
מרכזית לפיצויים

818,319

243

)(130,300

0.85%

-

כלל מושלם
פיצויים

83,390

-

)(9,603

0.80%

-

מקבץ  -קופת
פיצויים מרכזית
לפיצויים

-

-

29

21

-

-

כלל חברה לביטוח בע"מ

שם הקופה

חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

דמי גמולים בשנת 2013
)אלפי ש"ח(

נטו
צבירה
2013
בשנת
)אלפי ש"ח(

שיעור דמי
ניהול
מנכסים
לשנת 2013

שיעור דמי ניהול
מהפקדות לשנת
2013

כלל פיצויים
למעסיק

1,937,876

52

)(205,485

0.60%

-

הדס קופה
מרכזית לפיצויים

266,441

-

294

0.16%

-

קופה כללית
לפיצויים

1,099,713

-

)(117,027

0.83%

-

סך הכל

36,181,923

1,255,631

1,584,944

*

נכסים מנוהלים ליום
בדצמבר ) 2013אלפי ש"ח(
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צבירה נטו -הפקדות בתוספת העברות נכנסות בניכוי פדיונות והעברות יוצאות.

להלן פירוט נתוני הנכסים המנוהלים ,דמי גמולים ,צבירה נטו ,שיעור דמי ניהול מנכסים ושיעור דמי ניהול
מהפקדות של קופות הגמל ששווקו על ידי חברות הקבוצה בשנת :2012
שם הקופה

נכסים מנוהלים
31
ליום
בדצמבר 2012
)אלפי ש"ח(

גמולים
דמי
2012
בשנת
)אלפי ש"ח(

צבירה נטו
2012
בשנת
)אלפי ש"ח(

שיעור דמי ניהול
מנכסים לשנת 2012

שיעור דמי ניהול מהפקדות לשנת
2012

תגמולים ואישית לפיצויים:
כלל איתן כללי

1,100,912

53,245

)(66,096

1.10%

כלל איתן כללי -
דגש חזק

55,347

1,327

)(4,211

1.19%

כלל איתן כללי –
דגש איתן

1,358,215

27,472

289,140

0.88%

כלל מושלם
תגמולים

203,612

4,742

)(45,755

1.01%

כלל גמל מסלולית-
כללי

388,854

16,506

)(27,983

0.97%

כלל גמל מסלולי-
מדד

250,124

2,045

64,792

0.87%

כלל גמל מסלולית-
מניות

27,339

715

403

0.96%

כלל גמל מסלולית-
שקלי קצר

67,410

850

6,333

0.85%

כלל גמל מסלולית-
הלכתי הוד

6,290

533

3,451

1.18%

בר א'

2,230,239

5,934

)(100,039

0.32%

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

בר ג'

3,482,874

109,132

)(291,059

0.33%

-

כלל תמר כללי

12,425,685

135,083

)(1,860,969

1.12%

-

כלל תמר מדד

2,068,836

8,792

530,191

0.83%

-

כלל תמר מטח

19,253

108

792

1.01%

-

כלל תמר מניות

103,576

1,534

)(11,374

1.02%

-

כלל תמר שקלי
ט"ק

0.80%

-

439,207

2,222

)(26,368

כלל תמר שקלים

514,826

2,281

44,252

0.93%

-

כלל תמר אג"ח

37,376

144

35,645

0.39%

-

קרנות השתלמות:

כלל השתלמות
כללי

3,938,848

688,431

40,978

0.96%

-

כלל השתלמות
מדדי

482,362

45,751

224,740

0.87%

-

כלל השתלמות
מניות

61,940

14,591

7,036

0.91%

-

כלל השתלמות
שקלי טווח קצר

231,773

38,650

24,154

1.02%

-

כלל השתלמות
הלכתי

20,734

6,563

9,368

1.29%

-

כלל השתלמות
אג"ח

6,085

217

6,054

-

-

כלל מושלם
השתלמות

285,104

47,622

)(14,861

0.96%

-

מעלות כלל
השתלמות

169,061

31,588

21,470

0.85%

-

מרכזיות לפיצויים ,למחלה ותקציבית:

כלל גמל מרכזית
לפיצויים

138,366

-

)(31,489

0.99%

-

כלל גמל קופה
מרכזית מסלולית

116,600

-

)(50,053

0.26%

-

כלל תקציבית

31,294

3,968

3,865

0.32%

-

כלל מרכזית לדמי
מחלה

2,768

-

)(136

0.80%

-
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חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

אלמוג קופה
מרכזית לפיצויים

102,998

-

)(18,313

1.17%

-

כלל ברזל קופה
מרכזית לפיצויים

916,038

1,058

48,029

0.83%

-

כלל מושלם
פיצויים

84,368

1

)(18,704

0.88%

-

מקבץ – קופת
פיצויים מרכזית
לפיצויים

21

-

)(1,790

כלל פיצויים
למעסיק

1,945,789

640

)(304,978

0.59%

הדס קופה מרכזית
לפיצויים

251,584

-

)(6,932

0.17%

-

קופה כללית
לפיצויים

1,108,877

-

)(169,744

0.86%

-

סך הכל

34,674,585

1,251,746

)(1,618,163

*

0.50%

-

-

צבירה נטו– הפקדות בתוספת העברות נכנסות בניכוי פדיונות והעברות יוצאות.

להלן פירוט נתוני הנכסים המנוהלים ,דמי גמולים ,צבירה נטו ,שיעור דמי ניהול מנכסים ושיעור דמי ניהול
מהפקדות של קופות הגמל ששווקו על ידי חברות הקבוצה בשנת :2011
שם הקופה

מנוהלים
נכסים
ליום  31בדצמבר
) 2011אלפי ש"ח(

גמולים
דמי
2011
בשנת
)אלפי ש"ח(

צבירה נטו
2011
בשנת
)אלפי ש"ח(

שיעור דמי ניהול
לשנת
מנכסים
2011

שיעור דמי ניהול מהפקדות לשנת
2011

תגמולים ואישית לפיצויים:

ענבר קופת תגמולים

376,367.00

11,431.00

)(6,066.00

1.22%

-

כלל גמל קופת
תגמולים

589,753.00

29,666.00

29,606.00

1.19%

-

מיטבית קופת גמל
לתגמולים ולפיצויים

68,009.00

4,489.00

2,447.00

0.69%

-

כלל דגש ישראל
קופת גמל לתגמולים
ולפיצויים

36,966.00

937.00

)(4,579.00

0.50%

כלל דגש חזק*

54,237.00

1,788.00

)(6,576.00

1.25%

-

כלל דגש איתן*

978,134.00

27,277.00

140,702.00

0.95%

-

-
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חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

תמר

10,711,868.00

144,415.00

)(832,554.00

1.12%

-

גפן

1,413,991.00

13,749.00

)(141,644.00

1.24%

-

כלל מושלם תגמולים

228,495.00

3,528.00

68,590.00

1.07%

-

כלל גמל מסלולית –
כללי

379,276.00

16,769.00

69,427.00

1.01%

-

כלל גמל מסלולית-
מדד

167,950.00

1,383.00

64,366.00

1.03%

-

כלל גמל מסלולית-
מניות

24,107.00

586.00

6,807.00

1.04%

-

כלל גמל מסלולית-
שקלי קצר

60,141.00

576.00

27,428.00

1.11%

-

כלל גמל מסלולית-
הלכתי הוד

2,524.00

7.00

2,557.00

-

-

בר א'

2,180,700.00

8,372.00

)(97,139.00

0.32%

בר ג'

3,354,514.00

102,383.00

)(58,991.00

0.34%

שקמה

209,958.00

1,827.00

)(20,888.00

1.43%

אדמונד דה רוטשילד
דיסקונט חו"ל

3,610.00

74.00

)(733.00

1.30%

אשכולות מדד

1,405,547.00

8,250.00

43,418.00

0.94%

אשכולות מט"ח

18,180.00

67.00

)(2,807.00

1.14%

אשכולות כללי

589,669.00

9,599.00

)(108,868.00

0.88%

אשכולות מניות

106,613.00

2,151.00

)(15,623.00

1.04%

אשכולות שקלי טווח
קצר

457,708.00

2,495.00

12,125.00

0.89%

אשכולות שקלים

441,923.00

2,442.00

)(4,689.00

1.04%

תואר

193,492.00

3,245.00

)(9,609.00

1.71%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

קרנות השתלמות:

כלל השתלמות
למנהלים

2,049,099.00

318,745.00

185,757.00

1.00%

-

קהילה

750,259.00

131,220.00

54,686.00

1.19%

-

כלל השתלמות
מסלולית כללי

762,821.00

193,122.00

257,040.00

0.91%

-

כלל השתלמות
מסלולית מדדי

229,872.00

23,936.00

72,090.00

1.03%

-

כלל השתלמות
מסלולית מניות

49,019.00

13,621.00

18,378.00

0.97%

-

כלל השתלמות
מסלולית שקלי טווח
קצר

204,523.00

32,544.00

50,210.00

1.11%

-

כלל השתלמות
מסלולית הלכתי

10,336.00

3,082.00

10,314.00

1.40%

-

כלל מושלם
השתלמות

274,055.00

46,994.00

75,162.00

0.99%

-

מעלות כלל
השתלמות

133,542.00

21,365.00

65,722.00

0.84%

-

מרכזיות לפיצויים ,למחלה ותקציבית:
כלל גמל מרכזית
לפיצויים

157,337.00

192.00

)(5,867.00

1.05%

-

כלל גמל קופה
מרכזית מסלולית

156,642.00

-

-

0.25%

-

כלל תקציבית

26,020.00

4,257.00

4,061.00

0.29%

-

כלל מרכזית לדמי
מחלה

2,673.00

-

)(2.00

0.78%

-

אלמוג קופה מרכזית
לפיצויים

112,658.00

161.00

7,957.00

1.20%

-

כלל ברזל קופה
מרכזית לפיצויים

795,275.00

15,748.00

51,971.00

0.97%

-

כלל מושלם פיצויים

94,293.00

347.00

21,237.00

0.92%

-

מקבץ  -קופת
פיצויים מרכזית

1,813.00

-

)(52,577.00

0.64%

-
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חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

לפיצויים

כלל פיצויים למעסיק

2,065,854.00

496.00

)(268,077.00

0.61%

-

הדס קופה מרכזית
לפיצויים

239,942.00

-

7,142.00

0.17%

-

קופה כללית
לפיצויים

1,176,829.00

219.00

)(197,467.00

0.85%

-

33,346,594.00

1,203,555.00

)(485,556.00

סך הכל
*

.6.1.3

צבירה נטו -פקדות בתוספת העברות נכנסות בניכוי פדיונות והעברות יוצאות.

מוצרים חדשים
• שינויים בפוליסות הביטוח בשנת הדוח:
בשנת הדוח לא שיווקו חברות הקבוצה מוצרים מהותיים חדשים בתחום זה למעט כמפורט להלן:
בהמשך לרפורמת דמי הניהול ורפורמת המקדמים ,החל משנת  ,2013החברה משווקת פוליסות ביטוח לשכירים
ולעצמאיים " -פרופיל דינמי" שהותאמו ,בין היתר ,לתקרת דמי הניהול בהתאם לתקנות דמי הניהול ולהוראות
הפיקוח בנושא מקדמי קיצבה הן לעניין הגבלת הגיל המינימלי בו ניתן לרכוש ביטוח הכולל מקדמי קיצבה מובטחי
תוחלת חיים )"מקדמי קיצבה"( והן לעניין גובה המקדם בהתאם ללוחות התמותה המעודכנים שפורסמו על ידי
המפקח .בפוליסות החדשות נכללות תוכניות לקיצבה משלמת ,לקיצבה לא משלמת ותוכנית הונית ,המיועדת
לקליטת כספי ניוד שמקורם לפני  .2008בנוסף מאפשרות הפוליסות החדשות התאמת סכום הביטוח למקרה מוות
ללא חיתום רפואי במקרה של נישואין או לידת ילדים בהתאם לבחירת המבוטח ,והכל בכפוף לתנאי הפוליסות.
בנוסף בעקבות רפורמת המקדמים ובהתאם להיתר השיווק ,שיווקה החברה בשנת הדו"ח ,פוליסות ביטוח מנהלים
מסוג "פרופיל הדור החדש  "2013הכוללות מקדמי קיצבה מובטחים ואשר דמי הניהול בהם תואמים את תקרת דמי
הניהול בהתאם לתקנות דמי ניהול והכל בהתאם לחוזר מקדמי קיצבה ובכפוף למגבלות הקבועות בו ,וזאת לצורך
קליטת פוליסות עם מקדמי קצבה מובטחים שנויידו לחברה.
בעקבות תקנות כיסויים ביטוחיים ,שיווקה החברה בשנת הדוח תוכנית ביטוח לאובדן כושר עבודה ,אשר החליפה
את התוכניות לביטוח אובדן כושר עבודה שקדמו לה ואשר צמצמה את הכיסויים הניתנים במסגרתה ביחס
לתוכניות הקודמות ,בהתאם להוראות התקנות האמורות .מבוטח רשאי להרחיב את תנאי מוצר הבסיס ,ולרכוש
כיסוי ביטוחי גם למקרה אובדן כושר עבודה חלקי ,לקיצור בדיעבד של תקופת ההמתנה ,בכפוף להיות המבוטח
באובדן כושר עבודה בתנאים ולתקופה המוגדרים בפוליסה )"פרנצ'יזה"( וכן ביטול קיזוז תגמולים המתקבלים מאת
הביטוח הלאומי.
•

שינויים בתקנוני קרנות הפנסיה בשנת הדוח:
)א(

קרן פנסיה מקיפה" -מיטבית עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית"
כלל פנסיה וגמל פועלת מעת לעת ,בכפוף לאישור המפקח ,לתיקון תקנון קרן הפנסיה המקיפה וזאת ,בין
היתר ,נוכח שינויים רגולטורים והצורך בביצוע התאמות תפעוליות ושיווקיות.
בשנת הדוח נערכו תיקונים בתקנון הקרן המקיפה ,לצורך ביצוע התאמות תפעוליות ושיווקיות והתאמות
הנובעות משינויים בהוראות הדין .במסגרת שינויים אלה ,בין היתר ,שונה המועד לענין העברת דמי
גמולים במסגרת "הסדר לרבים" ,ל 60-יום במקום  90יום ממועד קבלת הודעת המעסיק על צירוף
העמית בחברה המנהלת ,עודכנו ההנחות האקטואריות בעקבות הוראות החוזר מחודש ינואר  2013בענין
דרך חישוב המאזן האקטוארי ומקדמי התקנון של קרן פנסיה וכן בוטל הסעיף שאפשר למעסיק אשר לו
הסכם עם החברה המנהלת ,לבחור עבור עובדיו העמיתים בקרן מסלול ברירת מחדל השונה ממסלול
35

חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

ברירת המחדל שנקבע בתקנון הקרן .בנוסף ,ביום  1בינואר  2014הושלם מיזוגם של שני מסלולי
ההשקעה "ספיר" ו"יהלום" בקרן המקיפה.
)ב(

קרן פנסיה כללית" -מיטבית עתודות כללית משלימה"
בשנת הדוח נערכו תיקונים בתקנון הקרן הכללית כדלקמן:
ההנחות האקטואריות בתקנון עודכנו לצורך התאמתן להוראות חוזר הפיקוח מחודש ינואר  ,2013בעניין
דרך חישוב המאזן האקטוארי ומקדמי התקנון של קרן פנסיה.
כמו כן ,תוקנו הוראות התקנון לצורך התאמתן לשינויים שחלו בהוראות הדין בענין דמי הניהול .לפרטים
בדבר השינויים שחלו בהוראות הדין בענין זה ראה סעיף  6.2.1.1להלן.

)ג(

קרן פנסיה ותיקה -עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים )"עתודות הותיקה"( בשנת הדוח:
בשנת הדוח לא חלו שינויים בתקנון עתודות הותיקה .עם זאת ,נכנסו לתוקפם בשנת הדוח תיקונים
בתקנון שבוצעו בשנת  ,2012כמפורט להלן:
בהמשך לנכונות משרד האוצר להעמדת כרית הבטחון לעמיתי הקרנות הוותיקות ,לצורך כיסוי גירעון
הנובע מירידה בעקום הריבית על פיו מחושבות התחייבויות הקרנות לעמיתים ,כמפורט בסעיף 6.1.1.1
לעיל ,תיקנה עתודות הוותיקה את תקנון קרן הפנסיה בשנת .2012
במסגרת תיקונים אלה ,נקבע כי מכל תשלום שמשלמת הקרן לפי תקנונה ,בין בקיצבה ובין בתשלום חד
פעמי ,ינוכו סכומים ,בשיעור משתנה שיגדל הדרגתית ,ויעמוד על  0.25%בשנת  2013ו 1.75%-משנת 2017
ואילך .כן נקבע כי חישוב כל תשלום שמשלמת הקרן לפי תקנונה ,בין שהוא קיצבה ובין שהוא תשלום חד
פעמי ,וכן חישוב כל מנת פנסיה ,לא יוצמד למדד מדי חודש ,אלא יתעדכן מדי שנה על פי המדד הידוע
ביום העדכון ביחס למדד הידוע בשנה שקדמה לה .במסגרת שינוי התקנון האמור ,הופחתו מנות פנסיה
ותשלומי הפנסיה בסוף כל שנה ,למשך תקופה של  5שנים שתחילתה בחודש ינואר  2015וזאת בשיעור של
 1.15%בכפוף לתנאים שנקבעו .כמו כן במסגרת שינוי התקנון ,עודכן גיל הזכאות לפנסיית זקנה ל 67-
לגבר ו 62 -לאישה והופחתה הריבית התעריפית בשיעור של .0.5% -

•

שינויים בתקנוני קופות הגמל בשנת הדוח:

בחודש ינואר  2013תוקנו הוראות תקנוני קופות הגמל האישיות לתגמולים ולפיצויים לצורך התאמתן לשינויים
שחלו בהוראות הדין בענין דמי הניהול .לפרטים בדבר השינויים שחלו בהוראות הדין בענין זה ראה סעיף 6.2.1.1
להלן.
כפועל יוצא ממיזוג חלק מקופות הגמל שבניהול כלל פנסיה וגמל ,כמפורט בסעיף  6.2.1.6להלן ,בוצעו תיקונים
בתקנוני קופות הגמל כלל תמר וכלל השתלמות הנדרשים לצורך ביצוע המיזוגים .התיקונים לתקנון כלל השתלמות
נכנסו לתוקף ביום  1באוקטובר  2013והתיקונים לתקנון כלל תמר נכנסו לתוקף ביום  1בינואר .2014
כלל פנסיה וגמל הגישה למפקח בקשה להקמת קופת גמל וקרן השתלמות בניהול אישי .נכון למועד פרסום הדוח,
טרם נתקבל אישור המפקח.
בהמשך להצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל()תיקוני חקיקה( ,התשע"ב 2012-שפורסמה ביולי
 ,2012במסגרתה הוצע להסמיך את המפקח ליתן הוראות בדבר זכויות וחובות של עמיתים במסגרת תקנון קופת
הגמל ,פורסמה בינואר  2013טיוטת חוזר "תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקיצבה ,קופת גמל לתגמולים וקופת
גמל אישית לפיצויים" הקובעת נוסח אחיד לתקנון קופת הגמל .חברות מנהלות ידרשו להתאים את תקנוני קופות
הגמל המנוהלות על ידן לנוסח התקנון האחיד .בכל מקרה יחולו הוראות התקנון האחיד ,אף אם לא תוקנו
התקנונים בהתאם לתקנון האחיד .כמו כן ,נקבע כי חברה מנהלת רשאית להגיש למפקח בקשה לסטיה מנוסח
התקנון האחיד .הוראות טיוטת החוזר ,ככל שתתקבל ,תחולנה על חברות מנהלות של קופות גמל לא משלמות
לקיצבה ,קופות גמל לתגמולים וקופות גמל אישית לפיצויים ,למעט קופות גמל ענפיות וקופות גמל מבטיחות
תשואה.
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השווקים העיקריים ,מגמות ושינויים בביקוש ובהיצע
נושא הביטחון הסוציאלי בישראל מורכב מרובד חובה המנוהל בידי המדינה והחל משנת  2008גם מרובד חובה
המנוהל באמצעות גופים מוסדיים ,במסגרת צו פנסית חובה ,המתייחס לכלל השכירים במשק ומחייב מעסיקים
להפקיד עבור עובדיהם כספים בגין מרכיב תגמולים ופיצויים ,בשיעורים הקבועים בצו פנסית חובה ,וזאת במסגרת
הסדר פנסיה מקיפה ,אשר נקבע כהסדר ברירת המחדל ,או במסגרת קופת ביטוח לקיצבה הכוללת כיסויים למקרה
מוות ונכות .בנוסף ,קיימות הפקדות לרובד רשות ,הנובעות מהפרשות עובד ומעביד שהינן בגדר הסדר מיטיב
בהשוואה להסדר פנסית חובה וכן מהפרשות של עמיתים עצמאיים .רובד הרשות האמור ,כולל הפקדות בשיעור או
בסכום העולים על המתחייב מכח צו פנסית חובה וכן הפקדות לאפיקי חיסכון שאינם נהנים מהטבות מס או נהנים
מהטבות מס מופחתות ,בקשר עם מוצרים המעניקים כיסוי ביטוחי.
תמהיל הלקוחות בענפי הפעילות מורכב מכלל אוכלוסית השכירים ,מאוכלוסיית העצמאיים וכן ממבוטחים
שמבקשים להרחיב את החסכון ו/או הכיסוי הביטוחי הקבוע במסגרת רבדי החובה ולרכוש חסכון ו/או ביטוחים
נוספים.
בשנת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בתמהיל הלקוחות בענפי הפעילות.

.6.1.4.1

ענף ביטוח חיים
• מגמות בביקוש ובהיצע  :בעקבות רפורמת המקדמים הפכה הפנסיה בשנת הדוח למוצר הפנסיוני העיקרי ששווק
על ידי הגופים המוסדיים לכלל הציבור ,וזאת בהמשך למגמה הנמשכת בשנים האחרונות ,להעדפת מוצרי
הפנסיה ,אשר נהנים מאגרות חוב מיועדות עד לשיעור של  30%ומהווים גם את מוצר ברירת המחדל ,בהתאם לצו
פנסית חובה .לפרטים נוספים ראה סעיף  6.1.1לעיל וכן סעיף  6.2.1.5להלן.
בעקבות רפורמת המקדמים ,כהגדרתה בסעיף  6.2.1.5להלן ,בוטלה בשנת  2013האפשרות לרכוש פוליסות עם
מקדמי קיצבה מובטחי תוחלת חיים ,למעט ללקוחות בני  60ומעלה ולמעט בשנת הדוח בלבד ,ללקוחות
המניידים פוליסות עם מקדמי קצבה מובטחי תוחלת חיים שנרכשו בעבר ,בהיקף מוגבל במסגרת היתר השיווק,
כהגדרתו בסעיף )6.2.1.5א( להלן .כפועל יוצא ,חל קיטון משמעותי בהיקף המכירות החדשות של פוליסות ביטוח
מנהלים והועצמה מגמת רכישת מוצרי הפנסיה .בנוסף ,לאור היתר השיווק ,כמפורט בסעיף )6.2.1.5א( להלן,
אשר אפשר בשנת הדוח ,למי שהיתה בידו פוליסת ביטוח חיים עם מקדמי קצבה מובטחים ,לנייד את הפוליסה
לפוליסה חדשה ,הכוללת מקדמים כאמור ,חלה מגמת הפחתה בדמי הניהול גם בפוליסות אלו ,וזאת במטרה
לשמרן .החל מתחילת שנת  2014בוטלה אפשרות הניוד האמורה .לפרטים בדבר פדיונות בענף ביטוח חיים ,ראה
סעיף  6.4.2להלן.
בשנת הדוח לא חלו שינויים בביקוש ובהיצע של מוצרי הריסק.
בהתאם לפרסומי המפקח ,הנכסים בענף ביטוח חיים בשוק הביטוח הישראלי ליום  31בדצמבר  2013הסתכמו
בכ 258.6 -מיליארד ש"ח ,מתוכם  195.9מיליארד ש"ח נכסים בתיק ביטוח חיים החדש )הפוליסות תלויות
התשואה( ,לעומת  226.4מיליארד ש"ח ליום  31בדצמבר  ,2012מתוכם  166.0מיליארד ש"ח נכסים בתיק ביטוח
חיים החדש ,דהיינו גידול של כ 14.2% -בסך הנכסים וגידול של כ 18.0% -בנכסי הפוליסות תלויות התשואה.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2013הנכסים בתיק ביטוח חיים החדש המנוהלים על ידי החברה הסתכמו בכ44.7 -
מיליארד ש"ח ,לעומת כ 38.5 -מיליארד ש"ח נכון ליום  31בדצמבר .2012
הגידול בנכסים בתיק ביטוח החיים החדש ,הינו פועל יוצא ,בין היתר של תשואות הנכסים ושל הפקדות
מבוטחים לפוליסות ששווקו גם לפני שנת הדוח ,ולפיכך אינם מעידים בהכרח על הביקוש למוצר בשנת הדוח.
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• רווחיות :בהתאם לפרסומי המפקח ,סך הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח חיים בשוק ביטוחי החיים בתשעת
החודשים הראשונים של שנת הדוח הסתכם בכ 1,474 -מיליוני ש"ח לעומת רווח של כ 292-מיליוני ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד.
הרווחיות בביטוח חיים מבוססת בין היתר על התוצאה המצרפית של המרכיבים הבאים לאורך חיי הפוליסה:
המרווח הפיננסי בתיק ביטוח חיים מבטיח תשואה או דמי הניהול הנגבים מהצבירה ומההפקדות בפוליסות
תלויות התשואה ,הפער בין הפרמיה הנגבית לכיסוי סיכונים ביטוחיים והוצאות לבין עלותם בפועל ,קנסות
פדיון ,אורך חיי הפוליסה ,התשואות בשוק ההון והוצאות לרבות עמלות והוצאות תפעול כתוצאה מרגולציה.

* נתוני  2010-2012הוצגו מחדש
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התוצאות המצטברות של חברות הביטוח בשוק הביטוח הישראלי בענף ביטוח חיים בתשעת החודשים
הראשונים של שנת  2013הושפעו בעיקר ,מגידול בהכנסות מהשקעות עקב עליה בתשואות במרבית אפיקי
ההשקעה בשוק ההון .בעקבות התשואות הגבוהות בשוק ההון אשר הושגו בשוק בפוליסות תלויות התשואה
בשנת הדוח ניגבו דמי ניהול משתנים .סך דמי הניהול אשר ניגבו בשוק בתשעת החודשים הראשונים של שנת
 2013הסתכמו בכ 1,889 -מיליוני ש"ח בהשוואה לסך דמי הניהול אשר ניגבו בתקופה המקבילה אשתקד בשוק
בסכום כולל של כ 845 -מיליוני ש"ח.
שוק ביטוחי החיים בתשעת החודשים הראשונים של שנת הדוח ,אופיין בירידה בשיעור הפדיונות מעתודות
הביטוח.
מבנה הפוליסות שמשווקות החל משנת  2004הביא לכך שהמרווח במוצרים אלו ,נמוך יותר מאשר במוצרים
ששווקו בשנים שקדמו להן .לענין הפחתת דמי הניהול בפוליסות חדשות שימכרו החל משנת  2013וביטול מקדמי
הקיצבה ,ראה סעיפים  6.2.1.1ו 6.2.1.5-להלן.
התחיבויות בגין קצבאות המשולמות לכל החיים בגין פוליסות בתוקף ,שטרם נמשכו בגינן קצבאות ,מחושבות,
בין היתר ,בהתאם לתוחלת החיים הצפויה ובהתאם להסתברות למשיכת הקיצבה בפוליסות תקפות .בשנים
האחרונות ,לרבות בשנת בדו"ח ,זיהתה החברה עליה בשיעור המימוש של קבלת קצבאות ,על פני משיכת כספי
החיסכון בסכום הוני ,וזאת בנוסף ובמקביל לעליה הקיימת בשנים האחרונות בתוחלת החיים .כן זוהה גידול
בהיקף משיכת הקצבה במסלול המשך קיצבה לבן הזוג לאחר מות המבוטח .ראה לענין זה פרק ד'  2להצהרת
האקטואר בביטוח חיים .לפירוט בדבר רפורמת דמי הניהול ,ראה סעיף  6.2.1.1להלן.
למידע כספי של החברה בענף ביטוח חיים ראה גם באור  20לדוחות הכספיים.
• לקוחות :בשנת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בתמהיל הלקוחות בענף .ראה סעיף  6.4.1להלן.

.6.1.4.2

ענף קרנות פנסיה
• מגמות בביקוש ובהיצע  :לאורך השנים עודדה המדינה את החיסכון הפנסיוני באפיק הקצבתי .בשנים האחרונות
הדבר בא לידי ביטוי במסגרת רפורמת המוצרים ,אשר ביטלה את אפשרות ההפקדה למסלול ההוני .העובדה
שחלק מהשקעות קרנות הפנסיה מגובות באגרות חוב מיועדות ,ורפורמת פנסית חובה ,במסגרתה נקבע כי ברירת
המחדל ,כל עוד לא בחר המבוטח אחרת היא הצטרפות לקרן הפנסיה יצרו עדיפות ,במהלך השנים האחרונות,
למוצר הקצבתי הנרכש במסגרת קרן הפנסיה .בשנת הדוח ,בעקבות ההשפעה המשולבת של הגורמים המפורטים
לעיל ,ביחד עם רפורמת המקדמים ,אשר צמצמה במידה משמעותית את היתרון של פוליסות הביטוח )בהיבט של
מקדמי הקיצבה( ,התגברה המגמה של העדפת מוצרי הפנסיה על פני מוצרי הביטוח והגמל ומוצרי הפנסיה הפכו
להיות המוצר הפנסיוני העיקרי בשוק.
• היקף הפעילות :בהתאם לפרסומי המפקח ,הסתכם היקף הנכסים הצבורים בקרנות הפנסיה החדשות והכלליות
בשוק הפנסיה ב 31-בדצמבר  2013בכ 160.3 -מיליארד ש"ח ,בהשוואה לכ 128.2 -מיליארד ש"ח ב 31 -בדצמבר
 ;2012דהיינו גידול של כ .25.0% -הגידול נבע בעיקר מהצבירה )הפקדות בניכוי משיכות( אשר הושגה בשנת
הדוח ,בין היתר ,בעקבות הגידול במספר העמיתים ובהפרשות כתוצאה מרפורמת פנסיית חובה ,ראה סעיף
 6.2.1.3להלן ,וכן מהגברת מכירות מוצרי הפנסיה .חלקן של קרנות הפנסיה המקיפות והכלליות בקבוצה מסך
שוק קרנות הפנסיה המקיפות והכלליות ,נכון ל 31-בדצמבר  ,2013היה כ 17.9% -לעומת  17.6%נכון ל31 -
בדצמבר  .2012הצבירה נטו בשוק קרנות הפנסיה המקיפות והכלליות בגין הפקדות במהלך שנת הדוח הסתכמה
בכ 18.3 -מיליארד ש"ח לעומת  16.1מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה .לאור הרפורמה להגברת התחרות בכלל,
ורפורמת המקדמים בפרט חל גידול בהיקף הפעילות בענף קרנות הפנסיה בשנת הדוח.
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• רווחיות :הרווחיות בקרנות הפנסיה מבוססת ,בין היתר ,על הפער שבין דמי הניהול שהחברות המנהלות גובות
לבין שיעור ההוצאות בפועל .דמי הניהול מושפעים מכמות העמיתים הפעילים ,היקף הנכסים הצבורים
והתשואות בשוק ההון.
התחרות הערה בשוק הפנסיה ,שגדלה בעקבות רגולציה ,מתבטאת בהחזרים גבוהים של דמי ניהול לעמיתים,
ראה סעיף  6.1.2.2לעיל וכן ראה סעיף  6.2.1.4להלן לעניין הרפורמה להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני.
למידע כספי של החברה בענף קרנות פנסיה ראה גם באור  20לדוחות הכספיים.
• לקוחות :בשנת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בתמהיל הלקוחות בענף .ראה סעיף  6.4.3להלן.

.6.1.4.3

ענף קופות גמל
• מגמות בביקוש ובהיצע :הביקוש למוצרי הגמל ,שהינם מוצרי חיסכון בלבד ,התמקד בעיקר בניוד צבירות קימות
בין הגופים המוסדיים השונים ,תוך תחרות על דמי הניהול והתשואות .להערכת החברה ,בשנת הדוח ,לא היו
לתקנות כיסויים ביטוחיים בקופות גמל השפעה מהותית על הביקוש למוצרי הגמל .לפרטים נוספים ראה סעיף
)6.2.1.4ג( להלן.
• היקף הפעילות :בהתאם לפרסומי המפקח ,סך כל הנכסים בקופות הגמל בשוק קופות הגמל הסתכם ביום 31
בדצמבר  2013בכ 347.3 -מיליארד ש"ח ,בהשוואה לכ 318.8 -מיליארד ש"ח ליום  31בדצמבר  ,2012גידול של כ-
 .8.9%גידול זה נובע מהעליות בשווקי ההון בשנת הדוח בתוספת צבירה חיובית נטו של כ 2.8-מיליארד ש"ח אשר
הביאו לגידול של כ 28.5-מיליארד ש"ח בנכסי קופות הגמל בשוק .סך הנכסים בקופות גמל שבבעלות חברות
ביטוח בשוק קופות הגמל ליום  31בדצמבר  2013הסתכמו בכ 116.0 -מיליארד ש"ח בהשוואה לכ109.0 -
מיליארד ש"ח ליום  31בדצמבר  ,2012גידול של כ.6.4%-
נכון ליום  31בדצמבר  2013היקף נכסי קופות הגמל המנוהלים בקבוצה מהווים כ 10.4% -מסך הנכסים בשוק
קופות הגמל בהשוואה לכ 10.9% -ליום  31בדצמבר .2012
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• בשנת הדוח נמשכה המגמה של מעבר עמיתים וצבירות בין קופות הגמל .להערכת הקבוצה ,מגמה זו נובעת
מתשואות רב שנתיות שהשיגו קופות ,מפרסום מסיבי של קופות ,מהפרסומים על הרפורמה בשוק ההון ,מהגברת
השקיפות בענף ,מכניסת סוכני הביטוח לשיווק קופות גמל ומהגברת פעילות הבנקים בתחום הייעוץ וההפצה.
למידע כספי של החברה בענף קופות גמל ראה גם באור  20לדוחות הכספיים.
• רווחיות :הרווחיות בקופות הגמל מבוססת ,בין היתר ,על הפער שבין דמי הניהול שהחברות המנהלות גובות לבין
שיעור ההוצאות בפועל .דמי הניהול מושפעים מהיקף הנכסים הצבורים והתשואות בשוק ההון ,כמו גם משינויים
רגולטורים .לענין הפחתת דמי הניהול ,ראה סעיף  6.2.1.1להלן .שינוי במבנה דמי הניהול הנגבים בקופות הגמל
משפיע גם ביחס לעמיתים קיימים.
•

.6.1.5

לקוחות :בשנת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בתמהיל הלקוחות בענף .ראה סעיף  6.4.4להלן

שינויים מהותיים הצפויים בחלקה של החברה בשווקים העיקריים ביחס למוצרים ולשירותים העיקריים והתמהיל
שלהם ,בהתחשב בין היתר ,בביקושים ובוותק של המוצרים הקימים.
להערכת הקבוצה ,פוליסות ביטוח חיים ,קרנות פנסיה וקופות גמל עשויים להיות מוצרים תחליפיים זה לזה ,לאור
היותם מוצרי חיסכון ארוך-טווח ,המזכים בהטבות מס ,ואשר ניתן לשלב בהם כיסויים ביטוחיים .בעקבות רפורמת
המוצרים והתוכנית להגברת התחרות ,שיצרה האחדה בדמי הניהול בין חלק מהמוצרים השונים ואפשרה לחברה
מנהלת של קופת גמל למכור כיסויים ביטוחיים לעמיתים וכן בעקבות רפורמת המקדמים ,שביטלה את הבטחת
מקדם הקיצבה בפוליסות ביטוח חיים ,גברה האחידות בין מוצרי החיסכון הפנסיוני והתחליפיות ביניהם .להערכת
הקבוצה ,בין היתר ,לאור רפורמת פנסית חובה ,רפורמת המקדמים וקיומן של אג"ח מיועדות ,מוצר הפנסיה ימשיך
ויתחזק וצפוי כי יהיה המוצר העיקרי שישווק על ידי הגופים המוסדיים גם בשנים הקרובות ,ובמקביל ,צפוי קיטון
בהיקף המכירות של מוצרי ביטוח מנהלים .הקבוצה הינה הקבוצה השלישית בגודלה בשוק הפנסיוני ובעלת יתרון
יחסי ,לאור העובדה שהיא משווקת את כל מגוון המוצרים בתחום .לחברה לא ידוע על שינויים מהותיים צפויים,
בחלקה הכולל בשווקים .היקף השימור והיקף המכירות החדשות של המוצרים הפנסיוניים יכול ויושפע גם משינויים
רגולטורים עתידים ,ככל שיהיו ואשר יכול ויהיה בהם להשפיע על הפקדות למוצרים אלה.

.6.1.5.1

ענף ביטוח חיים –
בהתאם לפרסומי המפקח ,בשנת הדוח היתה הקבוצה השניה בגודלה בענף ביטוח החיים ,בהתאם להיקף נכסים
מנוהלים ,כהגדרתם על ידי המפקח .פוליסות ביטוח הכוללות מקדמי קיצבה מובטחים שנמכרו קודם ליוני  2001וכן
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פוליסות ביטוח הכוללות מקדמי קיצבה מובטחים שנמכרו מיוני  2001ועד  2013ומבוטחיהן טרם הגיעו לגיל  ,60הינן
מוצרים שלא ניתן להמשיך ולרכשם ,וצפוי כי יהיה בכך כדי לסייע בשימורן .לעומת זאת ,ביחס לפוליסות שנמכרו
וימכרו בעתיד ואשר אינן כוללות מקדמי קיצבה מובטחים וכן ביחס לפוליסות מיוני  2001ועד  2013הכוללות מקדמי
קיצבה מובטחים ומבוטחיהן הגיעו לגיל  ,60לא ניתן לצפות את היקף שימורן ,שתלוי ,בין היתר ,בטעמי המבוטחים
והעמיתים ,בהשתנות תוחלת החיים ,בשיעור דמי הניהול שיגבו ,בתשואות ,מגוון מסלולי ההשקעה ,שירות,
בהתנהגות הגורמים המפיצים והגופים המוסדיים המתחרים ובהוראות הרגולציה כפי שיהיו במועד הרלוונטי .כמו
כן לעובדה שלפוליסות הביטוח יש יתרון יחסי על פני קרנות הפנסיה ביחס לתקופה שלאחר גיל הפרישה ,תתכן
השפעה על חלקו של ענף הביטוח בשוק החיסכון הפנסיוני.

.6.1.5.2

ענף קרנות הפנסיה –
בשנת הדוח ,היתה הקבוצה השלישית בגודלה בענף קרנות הפנסיה ,בהתאם להיקף נכסים מנוהלים ,כהגדרתם על
ידי המפקח .בשנים הבאות תתגבר המגמה של גידול במוצרי הפנסיה על חשבון מוצרי הביטוח .להערכת החברה,
חלקה של החברה בענף הפנסיה יושפע ,בין היתר ,מהתחרות בין הגופים המוסדיים ,אשר תושפע ,בין היתר ,מטעמי
המבוטחים והעמיתים ,שיעור דמי הניהול שיגבו ,תשואות ,מגוון מסלולי ההשקעה ,התנהגות הגורמים המפיצים
והגופים המוסדיים המתחרים ,הוראות הרגולציה כפי שיהיו במועד הרלוונטי ,שירות ,גמישות תקנונית ואופן יישומן
של תקנות וחוזר כיסויים ביטוחיים.

.6.1.5.3

ענף הגמל –
בשנת הדוח היתה הקבוצה השלישית בגודלה בענף קופות הגמל ,בהתאם להיקף נכסים מנוהלים ,כהגדרתם על ידי
המפקח .חלקה של החברה בענף קופות הגמל יושפע ,בין היתר ,מהתחרות בין הגופים המוסדיים ,אשר תושפע
מתשואות קופות הגמל ,מגוון מסלולי ההשקעה ,גובה דמי הניהול ,ומהשירות שינתן לעמיתים .בקופות הגמל
המרכזיות לפיצויים צפויה המשך מגמת הפדיונות.
קרנות ההשתלמות שונות מיתר מוצרי החיסכון הפנסיוני כיוון שהן מקנות אפשרות לחיסכון לטווח בינוני ,המזכה
בהטבות מס .חלקה של החברה בענף קרנות ההשתלמות יושפע ,בין היתר ,מהתחרות בין הגופים המוסדיים ,אשר
תושפע מתשואות קרנות ההשתלמות ,מגוון מסלולי ההשקעה ,דמי הניהול ,ומהשירות שינתן לעמיתים.

המידע בכל הקשור להשלכות האפשריות הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכות והנחות של הקבוצה ,נכון
למועד פרסום הדוח .ההשלכות בפועל עשויות להיות שונות מההשלכות המוערכות .ההשלכות תלויות במידה רבה
בגורמים הבאים :בשינויים הרגולטוריים ,בתנאי התחרות בשוק ,בטעמי המבוטחים ובהתנהגות הגופים המתחרים.

.6.2
.6.2.1

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
כללי
הפעילות בתחום זה כפופה להוראות הדין החלות על מבטחים ,על קרנות פנסיה ועל קופות גמל הפועלים בתחום -
לרבות חוק הביטוח ,חוק קופות גמל ,חוק הייעוץ הפנסיוני ותקנות קופות הגמל  -וכן להוראות המפקח ,כפי שהן
מתפרסמות מעת לעת.
קופות גמל מנוהלות על ידי חברות מנהלות ,בהתאם להוראות חוק קופות גמל ותקנות קופות הגמל ובכפוף לאישור
אגף שוק ההון ונציבות מס הכנסה .יצוין כי קודם לחקיקתו של חוק קופות הגמל ,קופות גמל אושרו והתנהלו
בהתאם לתקנות קופות הגמל ,אשר עדין מסדירות נושאים אשר לא הוסדרו בחוק קופות הגמל ,וביניהם כללי
משיכות והפקדות ,חובות דיווח וחובות נוספות המוטלות על חברה מנהלת של קופות גמל.
הפעילות בתחום זה טעונה רישוי ,בהתאם לחוק הביטוח ולחוק קופות גמל ,ומפוקחת על ידי אגף שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון במשרד האוצר .המבטח וחברות מנהלות של קרנות הפנסיה וקופות הגמל בקבוצה מחויבים לקבל רישיון
מהמפקח .חברה מנהלת של קופת גמל משלמת לקיצבה נדרשת לקבל רשיון מבטח לפי חוק הביטוח ,ויראו את
רישיון המבטח כאמור כרישיון חברה מנהלת לגבי כל קופות הגמל שבניהולה .במסגרת רפורמת המוצרים נקבע כי
חברה מנהלת שניתן לה רישיון מבטח כאמור ,רשאית כיום לנהל את כל סוגי קופות הגמל )משלמת ולא משלמת( ,אך
למעט קופות ביטוח .חברה מנהלת אחת יכולה לנהל גם קרן פנסיה חדשה מקיפה אחת הזכאית לאג"ח מיועדות ,קרן
פנסיה כללית חדשה שאינה זכאית לאג"ח מיועדות וכן קרן פנסיה ותיקה וקופות גמל .במסגרת חוק הריכוזיות נקבע
כי מי שיש לו היתר שליטה בחברה מנהלת אשר רשאית לנהל קרן פנסיה או קופות גמל שאינן משלמות לקיצבה
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וקרנות השתלמות ,לא ינתן לו היתר נוסף לשלוט בחברה מנהלת ,אלא לפי כללים שקבע המפקח .חברה מנהלת
רשאית לעסוק גם בעיסוק אחר הנוגע למוצר פנסיוני שאישר המפקח ובכפוף לתנאים שאישר ובלבד שהעיסוק
מוסדר לפי הוראות חוק קופות הגמל ,חוק הפיקוח או חוק היעוץ הפנסיוני .בנוסף ,כל קופת גמל המנוהלת על ידי
חברה מנהלת מחויבת באישור לניהול קופת גמל המתחדש מדי שנה.
במסגרת חוק קופות הגמל מותנית השליטה בחברה מנהלת ואחזקת אמצעי השליטה בה בקבלת היתר .בנוסף,
במסגרת חקיקת בכר תוקן חוק הביטוח ונקבע ,כי אדם לא יחזיק יותר מ –  5%מסוג מסויים של אמצעי שליטה
במבטח ,אלא על פי היתר שנתן המפקח .עוד נקבע ,כי לא ינתן לאדם היתר לשליטה במבטח ,אם לאחר מתן ההיתר
תהיה לאותו אדם החזקה העולה על שיעור של  15%מסך נכסי החיסכון ארוך הטווח ,כהגדרתם בחוק הביטוח .חוק
הביטוח מתיר החזקה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך ,אם מקורה של החזקה מהותית זו בשינויים הנובעים
מהפעילות השוטפת.
לפי מיטב ידיעת החברה ,בהתאם לשקלול המידע המתפרסם באתר המפקח ,היקף ההחזקות של קבוצת אי די בי
בתחום החיסכון לטווח ארוך נכון ל –  31בדצמבר  ,2013הוא כ – .14.9%

12

לעניין היתר השליטה בגופים המוסדיים בקבוצה ראה באור )16ה() (5לדוחות הכספיים .לכלל פנסיה וגמל ולעתודות
הותיקה רישיון מבטח בענף קרנות פנסיה בהתאם לחוק הביטוח וכן אישורים לניהול קופות הגמל המנוהלות על ידן.
לדרישות ההון העצמי המינימלי הנדרש מחברות לניהול קרן פנסיה ומחברה לניהול קופות גמל ראה באור )16ו(
לדוחות הכספיים .להתחייבות בעלי המניות בכלל פנסיה וגמל לשמור על ההון עצמי ולהשלימו ראה באור )16ה()(7
לדוחות הכספיים.
תחום הפעילות מאופיין בהסדרה רגולטורית משמעותית ,ענפה ותכופה ,הן ביחס למוצרים שנמכרו בעבר ועדיין
בתוקף היום והן ביחס למוצרים שימכרו בעתיד ,שמטרתה בין היתר ,הגברת השקיפות ,התחרות ושכלול השוק.
במהלך השנים בוצעו רפורמות משמעותיות בתחום אשר השפיעו על מבנה תחום הפעילות.
להלן יפורטו רפורמות ושינויים שחלו בהוראות הרגולטוריות בתחום הפעילות בשנים האחרונות:

.6.2.1.1

שינויים בדמי ניהול
גובה דמי הניהול אשר רשאיות חברות הקבוצה לגבות ביחס למוצרי החיסכון ארוך טווח נקבע במסגרת הוראת
ההסדר התחיקתי:
• בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )דמי ניהול( ,התשע"ב ) 2012-להלן" :תקנות דמי
ניהול"( השתנה שיעור דמי הניהול השנתיים המרביים בביטוחי מנהלים ועצמאים )ביחס למוצרים חדשים(
ובקופות גמל באופן הדרגתי.
להלן טבלאות המתארות את שינוי מנגנון דמי הניהול השנתיים במוצרים השונים) 13למעט ביחס לעמיתים
מקבלי קצבאות(:

12
13

החזקות הקבוצה ביחד עם החזקות של כור תדיראן גמל בע"מ המנוהל על ידי אפסילון בית השקעות – חברות בנות בקבוצת אי.די.בי.
תקנות דמי הניהול אינן חלות לגבי :פוליסות ביטוח שהוצאו לפני יום תחילתן של התקנות ,קופת ביטוח מבטיחת תשואה ,קופת גמל
מבטיחת תשואה ,קרן ותיקה ,קרן פנסיה חדשה מקיפה ,קרן השתלמות ,קופת גמל בניהול אישי ,קופת גמל מרכזית ,קופת גמל ענפית,
קופת גמל לדמי מחלה ,קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת.
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ביטוח חיים

מוצר פנסיוני
ביטוח חיים – תוכניות
14
מבטיחות תשואה
ביטוח חיים – תוכניות
ביטוח תלויות תשואה
ששווקו עד סוף שנת 2003
מסוג "קלאסי" ו"עדיף"
ביטוח חיים – תוכניות
ביטוח תלויות תשואה
בתוכניות ששווקו מ –
 1.1.2004עד סוף שנת
 2012בקופות המוכרות
כקופות ביטוח
ביטוח חיים – תוכניות
ביטוח תלויות תשואה
המשווקות החל מאוגוסט
 2007שאינן מוכרות כקופת
ביטוח
ביטוח חיים  -תוכניות
ביטוח תלויות תשואה
המשווקות החל מינואר
 2013ועד דצמבר 2013
ביטוח חיים  -תוכניות
ביטוח תלויות תשואה
המשווקות החל מינואר
2014

דמי ניהול שנתיים מקסימליים
המרווח הפיננסי ,ככל שנוצר בין התשואה המובטחת באגרות החוב המיועדות
והרווחים מההשקעות על הנכסים החופשיים לבין ההתחייבויות כלפי המבוטחים.
דמי ניהול קבועים עד  0.6%מהצבירה +דמי ניהול משתנים עד  15%מהתשואה
הריאלית שהושגה בניכוי דמי הניהול הקבועים.
במקרה של הפסד ,חברת הביטוח אינה זכאית לדמי הניהול המשתנים וזאת עד
15
לכיסוי ההפסד המצטבר הקבוע בפוליסות
 2%מהצבירה  0%+מההפקדות או שיעור נמוך יותר מהצבירה ושיעור גבוה יותר
מההפקדות )על פי תמהיל מאושר -כאשר דמי הניהול מההפקדות בין  0%ל(13%-

עד  2%מהצבירה

עד  1.1%מהצבירה
 +עד  4%מההפקדות

עד  1.05%מהצבירה +עד  4%מההפקדות

קרנות פנסיה
מוצר פנסיוני

שנתיים דמי ניהול
ניהול
דמי ניהול שנתיים דמי
בתקופת משנת 2014
עד מקסימליים
מקסימליים
ליום  31בדצמבר המעבר )מיום  1בינואר
 2013ועד יום  31בדצמבר
2012
(2013
על פי היתרים ספציפיים שניתנו על ידי המפקח

שנתיים

החל

קרן ותיקה מאוזנת
עד  0.5%מהצבירה+עד  6%מההפקדות
קרן פנסיה חדשה מקיפה
עד  2%מהצבירה
קרן פנסיה חדשה כללית
)משלימה(

14
15

עד  1.1%מהצבירה +עד
 4%מההפקדות

עד  1.05%מהצבירה +עד 4%
מההפקדות

בפוליסות מבטיחות תשואה בביטוח חיים ,ניתנת למבוטח תשואה מובטחת .חברת הביטוח משקיעה את מרבית נכסיה באגרות חוב
מיועדות המבטיחות הצמדה למדד בתוספת ריבית ,ואת שאר נכסיה משקיעה בהתאם לתקנות ההשקעה בשוק ההון ,בפיקדונות
ובהשקעות נוספות )"הנכסים החופשיים"(.
ראה באור )3יד()2א( לדוחות הכספיים.
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קופות גמל
מוצר פנסיוני

קופת גמל

שנתיים

החל

שנתיים דמי ניהול
ניהול
דמי ניהול שנתיים דמי
בתקופת משנת 2014
עד מקסימליים
מקסימליים
ליום  31בדצמבר המעבר )מיום  1בינואר
 2013ועד יום  31בדצמבר
2012
(2013
עד  1.05%מהצבירה +עד 4%
עד  1.1%מהצבירה
עד  2%מהצבירה
מההפקדות
 +עד  4%מההפקדות
 0%+מההפקדות

דמי ניהול ממקבלי קצבאות  -יהיו בשיעור שלא יעלה על  0.6%לשנה.
תקנות דמי הניהול מסדירות גם את שיעור דמי הניהול בחשבונות של עמיתים שהקשר עימם נותק )וכל עוד הוא לא
חודש( או עמיתים שנפטרו ,בהתאם להוראות ולהגדרות הקבועות בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות
גמל( )איתור עמיתים ומוטבים( ,התשע"ב ) 2012-להלן" :תקנות האיתור"( בשיעור שלא יעלה על  0.3%לשנה מן
היתרה הצבורה בחשבון העמית בקופות הגמל או על השיעור החודשי שגבה הגוף המוסדי במועד בו נותק הקשר עם
העמית או במועד שבו נודע לגוף המוסדי על פטירת העמית ,לפי הנמוך מבניהם .הגוף המוסדי יהיה רשאי לחזור
ולגבות מהעמית את דמי הניהול ,בשיעור שגבה קודם לשינוי למן היום שבו הצליח ליצור עימו קשר או ,בקשר
לעמית שנפטר ,למן היום שבו סיים לבצע את הפעולות המפורטות בתקנות האיתור .כמו כן ,ביחס לעמית שאותר -
רשאי הגוף המוסדי לגבות ,באופן רטרואקטיבי ,דמי ניהול נוספים בגין התקופה שבה נגבו דמי ניהול מופחתים,
באופן שדמי הניהול שיגבו בגין תקופה זו יהיו בשיעור של  0.5%מהיתרה הצבורה בחשבון העמית )במקום .(0.3%
לפרטים בדבר דמי הניהול שגבו חברות הקבוצה במוצרים השונים בשנים  2011-2013ראה סעיף  6.1.2.2לעיל.
בהמשך לתקנות דמי הניהול פורסמו הסדרים משלימים שמטרתם להביא לצמצום היקפם של חשבונות בעלי צבירה
נמוכה בקופות הגמל ולצמצום הכספים בגינם ניתן יהיה לגבות דמי ניהול מינימליים ,כמפורט להלן:
•

בחודש אוקטובר  2012פרסם המפקח טיוטת חוזר גופים מוסדיים בנושא מיזוג חשבונות בידי חברה
מנהלת ,שמטרתה לקבוע הוראות המאפשרות לחברות מנהלות בהתאם לתנאי טיוטת החוזר למזג קופות
גמל של עמית המחזיק מספר חשבונות באותה קופה ,וזאת על מנת להביא להפחתת העלויות הכרוכות
בתפעולן של קופות גמל ,כך שחברות מנהלות תוכלנה להציע לעמיתיהן דמי ניהול נמוכים יותר.

•

בחודש ספטמבר  2013אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות
גמל()דמי ניהול()תיקון( ,התשע"ד ) 2013 -להלן" :תקנות דמי הניהול המינימליים"( שעניינן קביעת דמי
ניהול מינימליים שנתיים .בהתאם לתקנות ,עמית אשר באחד מחשבונותיו בקופת גמל שאינה קופת ביטוח
קיימים כספים ממרכיב תשלומי העובד או ממרכיב תשלומי המעביד אשר הופקדו בשל שנות המס שקדמו
לשנת המס  ,2008ישתנה מנגנון דמי הניהול בקופות הגמל ,באופן שחברה מנהלת של קופות גמל תהיה
רשאית לגבות החל מינואר  2016דמי ניהול לפי הגבוה מבין אלה) :א( מהיתרה הצבורה בחשבונו של העמית
ובנוסף מתוך התשלומים המועברים בשל העמית ,כמפורט בטבלאות לעיל; )ב( מהיתרה הצבורה הכוללת
של העמית בכל חשבונותיו בקופת הגמל – סכום שלא יעלה על  6ש"ח לחודש )סכום זה יוצמד למדד החל מ
 1-בדצמבר  2015ויתעדכן אחת לשנה( .התקנות טרם פורסמו ברשומות.

•

בחודש ינואר  2014פורסם תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()הוראת שעה(,
התשע"ד – ) 2014להלן" :הוראת השעה"( ,המסמיך את שר האוצר לקבוע הוראות למשיכת כספים
מקופה לא משלמת באופן חד פעמי ,הוראות בדבר משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים וכן הוראות בדבר
הודעות לעמיתים בעניינים אלה .מכח הוראת השעה וכצעד משלים לתקנות דמי הניהול המינימליים,
פורסמה בחודש ינואר  2014טיוטה מעודכנת של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות
גמל()משיכת כספים מקופת גמל()חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה()הוראת שעה( ,התשע"ד 2013 -
)להלן" :תקנות המשיכה"( וכן טיוטת חוזר בנושא .מטרת התקנות והחוזר לאפשר לעמיתים בעלי חשבונות
עם יתרת צבירה נמוכה בקופת גמל לתגמולים ,קופת גמל לא משלמת לקיצבה וקופת גמל אישית לפיצויים,
שאינן קופת ביטוח )להלן" :קופת גמל מורשית"( ,למשוך ,בסכום חד פעמי פטור ממס ,כספי תגמולים
בתנאים המצטברים הבאים (1) :היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופת הגמל
המורשית ביום שלפני  1בינואר  2013לא עלתה על  7,000ש"ח ) (2לא הופקדו בחשבונו בקופת הגמל
המורשית כספים החל מיום  1בינואר  (3) 2012לא הועברו אל החשבון או ממנו כספים מקופת גמל אחרת
45

חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

או אל קופת גמל אחרת מיום  1בינואר  2013ואילך .כמו כן ,קובעות התקנות ,כי בקשת משיכה תבוצע תוך
 10ימי עסקים ולא בתוך פרק הזמן הקבוע בדין לעניין ביצוע בקשות משיכה רגילות ) 4ימי עסקים( .תקנות
המשיכה אושרו בפברואר  2014על ידי ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת ,אך טרם פורסמו
ברשומות ועם פרסומן הן תהיינה בתוקף עד ליום  31למרס  .2015בטיוטת החוזר נקבעו הוראות למתן
הודעה לעמיתים בעלי חשבונות בעלי יתרת צבירה נמוכה בדבר זכותם למשיכת הכספים ,הוראות לפרסום
באתר האינטרנט של החברה המנהלת וחובת דיווח למפקח ביחס לביצוע משיכות כאמור.
במקביל לקביעת תקרת דמי ניהול ,קביעת דמי ניהול מינימליים וקביעת זכאות משיכה מחשבונות בעלי יתרת צבירה
נמוכה ,פרסם המפקח הוראות לגבי אופן מתן הנחות בדמי ניהול והגילוי שנדרש להציג לעמיתים קודם להעלאת דמי
ניהול ,כמפורט להלן:
•

בחודש דצמבר  2012פורסם חוזר בנושא דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני המסדיר את אופן מתן
ההנחות בדמי ניהול במוצרי החיסכון הפנסיוני .החוזר קובע ,כי גוף מוסדי יהיה רשאי להציע לעמית שיעור
דמי ניהול הנמוך משיעור דמי הניהול המרבי הקבוע לפי דין ,ובלבד שההצעה האמורה תהיה תקפה במהלך
תקופה של שנתיים לפחות מהיום שבו החלו להיגבות דמי הניהול בשיעור המוצע .העלאת דמי ניהול תבוצע
בכפוף למתן הודעה מראש .למרות האמור ,גוף מוסדי יהיה רשאי להעלות את דמי הניהול בפרק זמן הקצר
משנתיים ,ובלבד שהוסכם על כך עם העמית מראש ובכתב במקרים ובתנאים המפורטים בחוזר .תחילת
החוזר ביום  1במרס .2013

•

בחודש אוגוסט  2013פורסמה הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא מתן הודעה מוקדמת
)"ההכרעה"( .לפרטים בדבר ההכרעה ראה באור )40ג() (2לדוחות הכספיים.

להשלכות השינויים בדמי הניהול במסגרת הרפורמה הכוללת להגברת התחרות ,ראה סעיף  6.2.1.4להלן.

.6.2.1.2

רפורמת המוצרים -מעבר ממוצרי הון לקיצבה )"רפורמת המוצרים"(
עד שנת  ,2008תחום חיסכון ארוך טווח אופיין בשני מסלולי חיסכון אפשריים :מסלול הוני שבו סכומי החיסכון
ניתנים היו למשיכה באופן חד פעמי ומסלול קצבתי ,שבו התשלום היה מבוצע החל מגיל הזכאות ,בתשלומים
חודשיים קצובים.
קרנות פנסיה כללו מסלולים קצבתיים של חיסכון וביטוח .קופות גמל כללו מסלולים הוניים של חיסכון ואילו
בביטוח חיים עמדה למבוטח זכות הבחירה בין המסלול ההוני למסלול הקצבתי או שילוב ביניהם.
לאורך השנים ,עודדה המדינה את החיסכון ארוך הטווח במסלול הקצבתי והחמירה את המגבלות שהוטלו על
חיסכון ארוך טווח במסלול ההוני עד לביטולו בשנת ) 2008למעט במסגרת קרנות ההשתלמות(.
בעקבות "רפורמת המוצרים" הפכו קופות הגמל ההוניות לקצבתיות ,באופן שכל הפקדה לקופת גמל ,החל מיום 1
בינואר  2008הינה למעשה הפקדה לקופת גמל לקיצבה ,כאשר קופות הגמל לקיצבה נחלקות לשני סוגים:
•

קופת גמל משלמת לקיצבה )"קופה משלמת"(  -קופת גמל לקיצבה שניתן למשוך ממנה כספים במישרין,
כקיצבה או כהיוון קיצבה )משיכה בסכום חד פעמי( ,בכפוף למשיכת קיצבה בסכום מינימלי ,של  3,850ש"ח
)נכון ליום  1במרס  2008שיעודכן מדי שנה ב 1 -למרס לפי שיעור עליית המדד( )"פנסיית המטרה"(.

•

קופת גמל לא משלמת לקיצבה )"קופה לא משלמת"(  -קופת גמל לקיצבה שלא ניתן למשוך ממנה כספים
במישרין )למעט כספים ממרכיב הפיצויים( ,אלא באמצעות העברתם לקופה משלמת ,והכל בכפוף לחריגים
שנקבעו בהסדר התחיקתי .קופות גמל לתגמולים וקופות גמל אישיות לפיצויים שפעלו עד ליום  31בדצמבר
 2007המשיכו לפעול כקופת גמל "הוניות" לגבי הכספים ה"ישנים" שנצברו בהן עד למועד זה וכקופה לא
משלמת לקיצבה לגבי הכספים ה"חדשים" שנצברים בהן החל מ .2008 -עם הגעת העמית לגיל הזכאות ,יכול
העמית למשוך את כספי התגמולים הצבורים על שמו עד ל 31-בדצמבר  2007בסכום חד פעמי פטור ממס ואילו
את הכספים שנצברו על שמו בגין הפקדות תגמולים שהפקיד מיום  1בינואר  2008יהיה עליו להעביר לקופה
משלמת ומשם למשוך את כספי החיסכון ה"חדשים" בדרך של קיצבה ,בכפוף לחריגים שנקבעו בהסדר
התחיקתי.
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בעקבות רפורמת המוצרים לא ניתן עוד להקים קופות גמל מרכזיות לפיצויים ולא ניתן להפקיד כספים בקופות אלה.
הרפורמה אינה מונעת העברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים אחת לקופה מרכזית לפיצויים אחרת .לענין קופות
הגמל המרכזיות לפיצויים המנוהלות על ידי כלל פנסיה וגמל ראה סעיף  6.1.2.2לעיל.
שינויים נוספים בעקבות רפורמת המוצרים:
•

תיקון תקנות קופות הגמל לעניין הפקדות בקופת גמל לקיצבה -בחודש נובמבר  2013פורסמו ברשומות תקנות
מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות גמל( התשע"ד  2013-אשר מאפשרות הפקדת כספים למרכיב
הפיצויים בקופת גמל לא משלמת לקיצבה וזאת גם אם לא התקיים התנאי הדורש הפקדה בשיעור של 5%
לפחות למרכיב תגמולי המעביד ולמרכיב תגמולי העובד .תחילתן של תקנות אלו נקבעה רטרואקטיבית ליום 5
במאי .162013

•

תיקון  190לפקודת מס הכנסה -בחודש מאי  ,2012פורסם חוק תיקון לפקודת מס הכנסה והוראת שעה )"תיקון
 - ("190במסגרתו הורחבו הטבות המס הניתנות בעת משיכת כספים באפיק החיסכון לקיצבה.

•

השארת כספי פיצויים ,או כספי נפטרים ,לאחר התגבשות הזכאות -בעקבות רפורמת המוצרים עובד שפרש
וביקש להשאיר את הכספים )רכיב הפיצויים בלבד( או מוטב של עמית שנפטר וביקש להשאיר את כספי הנפטר
להם הוא זכאי בקופת גמל לא משלמת לקיצבה לאחר שבוצעה התחשבנות מס בגין כספי הפיצויים לעובד ובגין
כספי הנפטר למוטב ,יראו את כספי הפיצויים )למעט חריגים בקופת ביטוח( או כספי הנפטר ,לפי העניין,
כהפקדה חדשה בקופת גמל לא משלמת לקיצבה וניתן היה למשוך אותם רק בדרך של קיצבה .במסגרת תיקון
 190נקבע ,כי עמית הזכאי לכספי פיצויים או מוטבים הזכאים לכספי נפטר ,מקופת גמל לא משלמת לקיצבה,
שבוצעה בגינם התחשבנות מס ,יכולים להעביר את הכספים לחשבון נפרד ,במעמד עצמאי ,בקופת גמל לא
משלמת לקיצבה שלא ניתן יהיה להפקיד אליה תשלומים נוספים .כספי פיצויים אלה או כספי הנפטר ניתנים
למשיכה בסכום חד פעמי בכל עת ,והרווחים שיצברו בגינם יהיו חייבים במס רווח הון וניתן לחילופין לקבלם
)לאחר ניודם לקופה משלמת( כקיצבה חודשית פטורה ממס ,וזאת החל מגיל .60

•

הגדלת הטבות המס על הקיצבה  -במסגרת תיקון  190הוגדלה תקרת הפטור על קיצבה חודשית והיא עומדת
על שיעור מקסימלי של  43.5%מתקרת ההכנסה המזכה .שיעור תקרת הפטור האמור הינו תוצאה של שילוב של
פטור בשיעור של עד  35%שהזכאות לו מותנית באי מימוש פטור על פיצויים בשל  32שנות העבודה האחרונות
שקדמו לגיל הזכאות )נוסחת השילוב( ושיעור פטור נוסף בשיעור של  8.5%לו זכאי כל מקבל קיצבה בכפוף
להוראות ההסדר התחיקתי )השיעור גדל באופן הדרגתי עד לשיעור של  32%בשנת .(2025

•

שינוי הטבות המס בחיסכון הפנסיוני – במסגרת התוכנית הכלכלית לשנת  2013-2014אישרה ממשלת ישראל
בחודש מאי  ,2013לבצע שינוי מקיף במודל הטבות המס בחיסכון הפנסיוני ,כך שבין היתר ,ההפקדות המוכרות
יהיו בשיעור של  15%ועד לתקרה של כ 15,000 -ש"ח לשכיר ושיעור של עד  20%לעצמאי .בחודש יולי 2013
החליטה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת שלא לכלול נושא זה במסגרת חוק ההסדרים ולדון בו בנפרד
מהתוכנית הכלכלית .בשלב זה לא פורסמו נתונים בדבר התקיימותו של דיון כאמור.

השלכות הרפורמה:
רפורמת המוצרים הקנתה יתרון לגופים מוסדיים המנהלים קופות גמל משלמות לקיצבה ביחס לגופים מוסדיים
המנהלים קופות גמל לא משלמות לקיצבה וזאת בקשר עם כספים שנצברו החל מיום  1בינואר  .2008בעקבות
רפורמת המוצרים ,חברה מנהלת של קופות גמל משלמות לקיצבה ,יכולה לשמר את הלקוח גם לאחר פרישה ויכולה
אף לקלוט לקוחות שהגיעו לגיל פרישה בקופות גמל לא משלמות לקיצבה .הקבוצה מנהלת את כל סוגי המוצרים
הפנסיונים ולפיכך ,רפורמת המוצרים השפיעה על תמהיל ההפקדות בין המוצרים השונים ,באופן שההפקדות
לקופות גמל לא משלמות לקיצבה ולקופות מרכזיות לפיצויים קטנו או הופסקו ,בהתאמה ,וזאת במקביל לגידול
בהפקדות לקופות גמל משלמות לקיצבה ,שהתמקדה בשנת הדוח ,בעיקר בעקבות רפורמת המקדמים ,בהפקדות
לקרנות הפנסיה .לפרטים בדבר היקף הנכסים המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים בקבוצה בענף ביטוח חיים ראה

16

עד למועד כניסת תיקון התקנות לתוקף חלה הוראת שעה שאפשרה לקופות אלו לקבל כספי פיצויים גם ללא תשלום למרכיב התגמולים,
הוראת שעה זו הוארכה מעת לעת עד אשר עוגנה בתקנות.
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באור  20לדוחות הכספיים .לעניין היקף הנכסים המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים בקבוצה בענפי קרנות הפנסיה
וקופות הגמל ראה סעיף  6.1.2.2לעיל.
בנוסף ,רפורמת המוצרים עשויה ,לפחות לגבי פנסיית המטרה ,להביא להארכת התקופה במסגרתה ינוהלו נכסי
החיסכון הפנסיוני אצל הגופים המוסדיים ומאידך להביא לקיצור התקופה בכל הנוגע לסכומים שעולים על פנסיית
המטרה )לאחר גיל פרישה(.
הגדלת הטבות המס הניתנות בעת משיכת כספים באפיק החיסכון לקיצבה ומתן האפשרות להשאיר בקופת גמל
כספים ממרכיב הפיצויים ,שבוצעה בגינם התחשבנות וכספים של עמית שנפטר מבלי שתפגע נזילותם עשויים לסייע
בשימור הכספים בקופות הגמל המנוהלות בקבוצה .מאידך ,הגדלת הפטור ממס בעת היוון קיצבה יכולה לעודד
משיכת כספים כסכום חד פעמי .בנוסף ההוראה לפיה ניתן להבטיח מקדמי קיצבה מגיל  60ואילך והגדלת סכומי
הקיצבה הפטורים ממס ,בהתאם לתיקון  ,190יכול ותביא לגידול בהפקדות חד פעמיות וניוד מקופות גמל לא
משלמות לקיצבה של סכומים גבוהים לטובת הבטחת קיצבה בפוליסות שתשווקנה בעתיד לבני  60ומעלה.
תיקון  190הביא בשנת הדוח לגידול בשימור כספי הפיצויים וכספי הנפטרים כמפורט לעיל בקופות הגמל שאינן
משלמות לקיצבה .מאידך ולהערכת החברה ,הגדלת הטבות המס על הקיצבה הביאה וצפויה להביא לעליית שיעור
נוטלי הקצבאות .לנושא הגידול שחל בהפרשה להשלמה לעתודה לקיצבה בעקבות המשך מגמת העליה בשיעור
מימוש הזכאות לקיצבה ראה באור )37ה (1לדוחות הכספיים.
המידע בכל הקשור להשלכות עתידיות אפשריות של רפורמת המוצרים הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על
הערכות והנחות של הקבוצה ,נכון למועד פרסום הדוח .היישום בפועל עשוי להיות שונה מזה שנחזה .השלכות
רפורמת המוצרים תלויות במידה רבה בגורמים הבאים :השפעות הגומלין בין הרפורמות בתחום הפעילות וביניהן
רפורמת הניוד ,רפורמת פנסיית חובה ,רפורמת המוצרים ,הרפורמה בנושא מסלולי השקעה ,רפורמת המקדמים,
רפורמת דמי הניהול במוצרי חיסכון ארוך טווח ,התנהגות הגורמים המפיצים ,לרבות הבנקים שטרם החלו לייעץ
בתחום מוצרי הביטוח ,התנהגות הגופים המוסדיים המתחרים ,השינויים הרגולטוריים שישפיעו על הטבות המס
בשנים הבאות וטעמי העמיתים והמבוטחים והתנהגותם.

.6.2.1.3

פנסיית חובה  -הסכם קיבוצי כללי )הסכם מסגרת( לביטוח פנסיוני מקיף במשק וצו ההרחבה )"צו פנסיה חובה"(
החל משנת  2008מוטלת מכוח צו פנסיית חובה חובת עריכת ביטוח פנסיוני מקיף בגין כלל השכירים במשק.
על פי צו פנסיית חובה חלה על כל מעביד בכל מקום עבודה במשק חובה לבטח את עובדיו )שאינם מבוטחים בהסדר
פנסיוני מיטיב( בפנסיה מקיפה כברירת מחדל או בקופת ביטוח לקיצבה ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות
ונכות באותה קופה או בקופה אחרת ,וזאת ,לאחר תקופת המתנה כמפורט בצו.
בהתאם לצו פנסית חובה ולתיקון לו ,השכר המבוטח הינו השכר בפועל אך לא יותר מהשכר הממוצע במשק.
השיעורים מהשכר שיש לבטח עלו באופן הדרגתי מדי שנה עד לשיעור כולל מקסימלי של  17.5%בינואר .2014
בנוסף התשלומים לפיצויי פיטורים על פי צו פנסית חובה יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים ,לפי סעיף  14לחוק
פיצויי פיטורים ,תשכ"ג 1963 -בגין השכר ,הרכיבים ,התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה.
להלן יתוארו השלכות והשלכות אפשריות של צו פנסיית חובה:
הטלת חובת עריכת ביטוח פנסיוני מקיף בגין כלל השכירים במשק והיקף תחולתו הנרחב של צו פנסיית חובה ,הביאו
החל משנת  2008לגידול במספר העמיתים והמבוטחים בקבוצה .בנוסף ,לאור הגידול המדורג בשיעורי ההפרשות עד
לשנת  ,2014צפוי גידול גם בעתיד בהפרשות של פנסיית חובה לקופות גמל ,למוצרי ביטוח פנסיוני ובעיקר לקרנות
פנסיה .מאידך ,היקף השכר בגינו מחויבים מעבידים בהפרשה סוציאלית ,הינו נמוך יחסית ,ושיעור הפדיונות
והקפאת הכספים בקרב אוכלוסייה זו גבוה יחסית .לאור הצפי לגידול נוסף בהפקדות בשנת  ,2014להערכת החברה
צפויים לגדול גם דמי הניהול שיגבו על ידי הגופים המוסדיים בקבוצה )וזאת במקביל לגידול בהוצאות בגין קליטת
המבוטחים ולאור שיעור הניוד ,הקפאת הכספים והמשיכות הגבוהות של אוכלוסיה זו(.
המידע בכל הקשור להשלכות אפשריות של צו פנסיית חובה הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכות
והנחות של הקבוצה ,נכון למועד פרסום הדוח ,היישום בפועל עשוי להיות שונה באופן מהותי מזה שנחזה.
ההשלכות תלויות במידה רבה ,בין היתר ,בגורמים הבאים :התנהגות הגורמים המפיצים ,אשר מושפעת ,בין
היתר ,משיעור העמלות המשולם להם מאת הגופים המוסדיים בגין הצטרפות עמיתים על פי צו פנסיית חובה,
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לרבות הבנקים שהיקף הייעוץ הפנסיוני שהם מבצעים במועד הדוח נמוך ,התנהגות הגופים המוסדיים המתחרים,
טעמי העמיתים והמבוטחים ,הרפורמה בענין הגברת התחרות ,רפורמת הניוד ורפורמת המקדמים.

.6.2.1.4

הרפורמה להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני
בהמשך לרפורמות קודמות וביניהן רפורמת הניוד ,אשר הרחיבה את אפשרות ניוד כספי החיסכון בין המוצרים
הפנסיונים השונים )"רפורמת הניוד"( ,ובהמשך לתוכנית להגברת התחרות שפרסם המפקח בחודש נובמבר 2010
ובמטרה להגביר את שיכלול השוק ,את התחרות והשקיפות ,לשפר את טיב המוצרים המוצעים ואת מחירם ,לאפשר
לחוסכים הפנסיוניים להתאים טוב יותר את המוצרים לצרכיהם ולפשט את תהליך קבלת החלטותיהם פורסמו
הוראות ותקנות ,כדלקמן:
א.

דמי ניהול

לעניין שינויים בקשר עם דמי הניהול והחלת מודל אחיד של תקרת דמי ניהול במוצרי חיסכון פנסיוני ראה סעיף
 6.2.1.1לעיל.
ב.

רפורמת הניוד

לענין רפורמת הניוד והשלכותיה ראה סעיף  6.3.1להלן.
ג.

כיסויים ביטוחיים נלווים לחיסכון פנסיוני

בחודש ינואר  2013נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים )קופות גמל( )כיסויים ביטוחיים בקופות
גמל( ,התשע"ב–  2012אשר תוקנו בחודש דצמבר ) 2013להלן" :תקנות כיסויים ביטוחיים"( וכן נכנס לתוקף חוזר
כיסויים ביטוחיים .עניינם של תקנות כיסויים ביטוחיים ושל חוזר כיסויים ביטוחיים ,ברכישת כיסויים ביטוחיים
באמצעות חברה מנהלת ובמסגרת קופת גמל לקיצבה ,ומטרתם לשכלל את התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני,
להגדיל את התחליפיות בין מוצרי החיסכון הפנסיוני ולהביא להאחדה לגבי סוגי הכיסויים הביטוחיים אותם ניתן
לרכוש במסגרת מוצרי החיסכון הפנסיוני )ביטוח ,פנסיה וגמל(.
בהתאם לתקנות כיסויים ביטוחיים ,ניתן לרכוש בכל המוצרים הפנסיוניים כיסויים ביטוחיים לאריכות ימים,
לסיכוני מוות ,לסיכוני נכות ולשחרור מתשלום פרמיות ,וזאת במסגרת ומתוך ההפרשות הפנסיונית .בנוסף ,רשאית
קופת גמל להציע כיסוי אריכות ימים הניתן לרכישה מתוך היתרה הצבורה .במסגרת תקנות כיסויים ביטוחיים
נקבע ,כי חברה מנהלת של קופת גמל לא משלמת לקיצבה שאינה קופת ביטוח וכן חברה מנהלת של קרנות
השתלמות ,רשאיות לרכוש עבור עמיתי הקופה את הביטוחים הנזכרים לעיל בדרך של ביטוח קבוצתי בתנאים
שנקבעו בתקנות.
בנוסף נקבעו מגבלות לעניין רכישת הכיסויים הביטוחיים באמצעות צד קשור ,באופן שיבטיח כי הכיסויים ימכרו
בתנאי שוק או ,בביטוח קבוצתי  -בתנאים מיטיבים מתנאי שוק.
חוזר כיסויים ביטוחיים קובע כי חברה מנהלת של קופת גמל תהיה רשאית לשווק לעמיתים פעילים בקופות גמל
שבניהולה ביטוח לסיכוני מוות ,לסיכוני נכות וכיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום באמצעות פוליסות ביטוח פרט ,וזאת,
לאחר שניתן לה רישיון סוכן תאגיד ביטוח .החברה המנהלת לא תהיה זכאית לעמלה בגין שיווק ביטוחים כאמור.
תקנות וחוזר כיסויים ביטוחיים לא יחולו על פוליסות ביטוח ששווקו לפי התנאים של תקנות קופות הגמל טרם
כניסת תקנות וחוזר אלו לתוקף .כמו כן התקנות והחוזר האמורים לא יחולו לגבי פוליסות למתן כיסוי ביטוחי
משלים בקופות גמל שההסכם בגינן נחתם לפני ה 1-בדצמבר  2012עד תום תקופת הביטוח בהסכם.
במסגרת תקנות וחוזר כיסויים ביטוחיים פועלת הקבוצה מול המפקח לקבלת אישור לשיווק מוצר ביטוח חיים
לעמיתי קרן הפנסיה המקיפה המנוהלת באמצעות כלל פנסיה וגמל .במקביל ,כחלק מההיערכות פועלת החברה
לקבלת רשיון סוכנות תאגיד לכלל פנסיה וגמל.
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חיזוק הקשר שבין מפיצים ללקוחות:

בכוונת המפקח לצמצם את פערי המידע שבין המפיצים ללקוחות )עובדים ומעסיקים( ,וכן לשפר את רמת התפעול,
המשפיעה באופן ישיר על רמת השירות לה זוכים הלקוחות ועל עלותה ולהגביר את התחרות .לפיכך מבקש המפקח
לנקוט בצעדים הבאים:
) (1מתן זכות בחירת סוכן ללקוח:
בחודש יולי  2012פורסמה הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ייעוץ ,שיווק ומערכת סליקה פנסיונים(
)תיקון מס'  ,(5התשע"ב – ) 2012להלן" :הצעת החוק"( .בחודש ינואר  ,2014אישרה מליאת הכנסת החלת דין
רציפות על הצעת החוק במסגרתה נקבע ,בין היתר ,כי עובד רשאי לבצע עסקה ,בכל עת ,באמצעות כל בעל רשיון וכי
מעסיק לא יוכל להתנות ביצוע עסקה במוצר פנסיוני בביצועה על ידי בעל רשיון מסוים ובכלל זה בעל רשיון המספק
למעביד שירותי תפעול וסליקה .כן נקבע כי המעסיק לא יוכל להתנות מתן שירות אחר אשר עליו לספק לעובד,
ובכלל זה שירותי התפעול עצמם או מתן הטבה מטעמו ,לרבות הנחה שהשיג בדמי ניהול בעבור עובדיו ,בביצוע
עסקה כאמור באמצעות בעל רישון מסוים.
) (2יפוי כח לבעל רשיון
בחודש אוגוסט  ,2013פורסם חוזר סוכנים ויועצים מעודכן בנושא יפוי כח לבעל רישיון )להלן" :החוזר"( הקובע
מבנה אחיד לטופס ייפוי כח ,באמצעותו מייפה לקוח את כוחו של בעל רישיון לקבל מידע אודות החסכון הפנסיוני
המנוהל עבורו בגוף מוסדי או להעביר בקשות בשמו לשם ביצוע פעולות במסגרת ייעוץ או שיווק פנסיוני .מטרת
החוזר היא ,בין היתר ,להכין את הגופים הפועלים בענף הביטוח הפנסיוני להעביר מידע ולבצע פעולות באמצעות
טפסים ממוכנים ואחידים ,ובכלל זה ,באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית .החוזר חל גם על ביטוחי פרט
ריסק ואובדן כושר עבודה ,שאינם כלולים במוצר פנסיוני.
תחילתו של החוזר ביום  1בדצמבר  ,2013למעט לגבי מוצר שהלקוח קיבל לגביו ייעוץ או שיווק פנסיוני על ידי בעל
רשיון לפני מועד זה וכל עוד הפעולות במוצר אינן מבוצעות באמצעות מערכת סליקה פנסיוניית מרכזית ,שאז יחול
החוזר החל מחודש יולי  .2017יישום חוזר יפוי הכח מחייב את הגוף המוסדי להתנהל מול מספר גורמי הפצה ביחס
לאותו מוצר ,ולהיערך למתן מידע שונה למעסיקים ו/או מי מטעמם לעומת המידע הניתן לסוכן של הלקוח.
) (3המסלקה הפנסיונית
במטרה לשכלל את שוק החיסכון הפנסיוני ,להגביר את השקיפות ולהסדיר את העברת המידע בין הגורמים הפעילים
בשוק החיסכון הפנסיוני ,הוקמה מסלקה פנסיונית מרכזית.
במסגרת ההסדרים לפעולת המסלקה פורסם בחודש ינואר  2013חוזר ,הקובע מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים
בשוק החיסכון הפנסיוני ,שישמש את הגופים המוסדיים ,בעלי הרישיון וצרכני המידע השונים במסגרת הפעולות
השוטפות המתבצעות ביניהם .כן נקבע ,כי החל מחודש יולי  2013חלה חובה על גופים מוסדיים להעביר לבעלי
רישיון ממשק אחזקות ,המכיל נתונים אודות הלקוח והמוצרים הפנסיוניים שבבעלותו .על מנת לאפשר היערכות
נאותה לבעלי הרשיון לקליטת ממשק האחזקות ,קבע המפקח תקופת מעבר עד חודש דצמבר  ,2013במהלכה ובכפוף
לחתימת בעל הרישיון על הצהרה מתאימה ,רשאי הגוף המוסדי להעביר את הנתונים אודות הלקוח והמוצרים
הפנסיוניים שבבעלותו במסגרת ממשק אחר וזאת במקביל להעברתם באמצעות ממשק האחזקות .החל מחודש
ינואר  2014ניתן להעביר לבעלי רשיון את הנתונים כאמור באמצעות ממשק אחזקות בלבד.
בנוסף בחודש דצמבר  2013נכנסה לתוקפה הוראה המחייבת העברת יפוי כח לקבלת מידע )נספח "א"( באמצעות
המסלקה הפנסיונית בלבד וזאת חלף העברת יפוי הכח כאמור ישירות לגוף המוסדי.
) (4ממשק מעסיקים
כמו כן ובהמשך לחוזר מבנה אחיד הקובע מבנה של רשומה אחודה שנועדה לשמש את הגופים המוסדיים ,בעלי
הרשיון וצרכני מידע נוספים בתחום החיסכון הפנסיוני במסגרת הפעולות העסקיות השונות המתבצעות ביניהם,
פורסמה בחודש יוני  2013טיוטת תקנות הפיקוח על שרותים פיננסיים )קופות גמל()תשלומים לקופות גמל(
התשע"ג –  ,2013שמטרתה להסדיר את הממשק התפעולי בין המעסיקים לבין הגופים המוסדיים בכל הנוגע
להפקדות בקופות גמל )"ממשק גביה וקליטת כספים"(.
50

חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

כניסתם לתוקף של ההסדרים המתוכננים במסגרת התוכנית להגברת התחרות בתחום החיסכון הפנסיוני עשויה
להשפיע על פעילות הקבוצה במספר תחומים ,כמפורט להלן:
 שינויים ברווחיות  -שינוי תקרת דמי הניהול ,ביחד עם הקיטון במכירת מוצרי הגמל ,והמשך מגמת הפדיונות
והניודים ,הביאו ,בשנת הדוח ,להפחתה בדמי הניהול מצבירה שנגבו על ידי כלל פנסיה וגמל בגין קופות הגמל
ההוניות ושאינן משלמות לקצבה ,לרבות ביחס לעמיתים קיימים .בנוסף ,שינוי תקרת דמי הניהול ביחד עם
רפורמת המקדמים ,הביאה להפחתה מסויימת של דמי הניהול שנגבו בגין מוצרי ביטוח ולרבות במוצרי ביטוח
שנמכרו בעבר והיו חשופים בשנת הדוח למאמצי ניוד של מתחרים .עם זאת ,להערכת החברה ,החל משנת ,2014
עת בוטלה האפשרות לשיווק פוליסות עם מקדם קצבה למי שטרם מלאו לו  ,60פחתה התחרות בקשר למוצרי
ביטוח ישנים ,בעלי מקדם קצבה מובטח .בסך הכל ,בשנת הדוח ,חל גידול בסך הכנסות החברה מדמי ניהול בגין
כל מוצרי חיסכון ארוך טווח בקבוצה ,בהשוואה לשנה הקודמת ,וזאת ,בין היתר ,בעקבות גביית דמי ניהול
משתנים בפוליסות ביטוח תלויות תשואה ,כפועל יוצא מהתשואות המצטברות אשר הושגו בשוק ההון ,כתוצאה
מגידול בהיקף הנכסים עקב התשואות שהושגו בשוק ההון בשנת הדוח ,וכן בעקבות הגידול שחל בסך דמי
הניהול שנגבו בגין מוצר הפנסיה ,כתוצאה מהפיכתו למוצר העיקרי הנמכר בשנת הדוח .ההכנסות העתידיות
מדמי הניהול תלויות ,בין היתר ,בהתנהגות המבוטחים והעמיתים ,בהתנהגות שוק ההון ובשינויים בהוראות
הרגולטוריות .לפירוט בדבר שיעור דמי הניהול הממוצעים מפרמיה ומצבירה שנגבו השנה והיקף הנכסים
המנוהלים ביחס למוצרי הגמל והפנסיה ראה סעיף  6.1.2.2לעיל .לפירוט בדבר שיעור דמי הניהול הממוצעים
מפרמיה ומצבירה והיקף הנכסים המנוהלים ביחס למוצרי הביטוח ראה באור  20לדוחות הכספיים.
תקנות דמי הניהול ורפורמת המקדמים השפיעו על רווחיות החברה ,על שווי העסקים החדשים שנמכרו ,הערך
הגלום בגין פעילות ביטוח חיים וקרן הפנסיה המשלימה שלה ועל שווי פעילות קופות הגמל הרשום בספריה.
בנוסף ,תקנות דמי הניהול הביאו להעלאת הוצאות התפעול בעיקר בקשר לאיתור עמיתים ומוטבים ,לצורך
בהתייעלות ארגונית ולשינוי מבנה ההתקשרות של החברה עם סוכני הביטוח ,על מנת להתאימם לתנאי השוק
המשתנים .לענין זה ראה סעיפים  9.7.3ו 9.8.3.1 -להלן.
תקנות המשיכה יכול ויביאו לגידול בפדיונות מחשבונות לא פעילים ובעלי יתרת צבירה נמוכה בקופות הגמל,
ובהתאמה ישפיעו על סכומי דמי הניהול אשר יגבו על ידי כלל פנסיה וגמל בגין חשבונות אלה .משיכות הכספים
כאמור ,יכול ויביאו לגידול בהוצאות התפעול של כלל פנסיה וגמל בטווח הקצר ,ואולם צפויות להביא לחיסכון
בהוצאות תפעול ,עקב צמצום מספרם של חשבונות בעלי יתרת צבירה נמוכה ,בטווח הארוך .תקנות דמי ניהול
מינימליים עתידות להביא לגידול בדמי הניהול הנגבים על ידי כלל פנסיה וגמל ,בגין חשבונות בעלי יתרה
נמוכה שלא ייפדו או ינוידו עד  31במרס  ,2015וכתוצאה מכך צפויות להשפיע בהתאמה על רווחיות כלל פנסיה
וגמל.
בשלב זה ,בטרם הוחל ביישום תקנות דמי ניהול מינימאליים ותקנות המשיכה לא ניתן להעריך את השפעתן
הכוללת ,הכספית והתפעולית ,על החברה ואולם ,להערכת החברה ,לאור ההשפעה המקזזת בין תקנות המשיכה
לתקנות דמי ניהול מינימליים ,ההשפעה הכוללת על החברה לא תהיה מהותית.
כמו כן ,במסגרת היתר השיווק ,כהגדרתו בסעיף )6.2.1.5א( להלן ,בשנת הדוח על אף ביטול מקדמי הקיצבה
המובטחים בפוליסות ביטוח חיים ,התיר המפקח מכסת ניוד מוגבלת של פוליסות עם מקדמים מובטחים ,אותן
ניתן היה למכור בשנת הדוח בדמי ניהול מופחתים ,בהתאם לתקרת דמי הניהול שנקבעה בתקנות דמי ניהול,
לשנת הדוח .כפועל יוצא ,בשנת הדוח נמשכה מכירתן של פוליסות עם מקדמי קיצבה מובטחים בדמי ניהול
מופחתים ,בהשוואה לדמי הניהול שנגבו בגין פוליסות עם מקדמי קיצבה מובטחים בשנים קודמות וכן ניתנו
הנחות בדמי ניהול למבוטחים בעלי פוליסות עם מקדמים מובטחים ,שביקשו לנייד את הפוליסות שלהם.
 תחרות -הגברת השקיפות ,הסרת חסמים תפעוליים המעכבים תהליכי העברת כספים בין הגופים המוסדיים,
כמו גם המשך מגמת ההאחדה של מוצרי חיסכון ארוך טווח ,אשר באה לידי ביטוי בהשוואת דמי הניהול הנגבים
במוצרים השונים ,בביטול המקדמים המובטחים ובמתן האפשרות למכירת כיסויים ביטוחים לעמיתי קופות
הגמל ,עשויים להביא לשכלול התחרות בתחום ולהגברתה ,ובהתאמה יכול וישפיעו על היקף הניוד בין המוצרים
הפנסיונים השונים ,על היקף המכירות החדשות ,על שימור התיק הקיים ועל רווחיותו ,לרבות בכל הנוגע לחישוב
הערך הגלום בו .הקניית זכות ללקוח לבחור את הסוכן יכול ותביא לשינויים בהסכמים קיימים שנחתמו מול
מעסיקים וכפועל יוצא תשפיע על התחרות בתחום .במהלך שנת הדו"ח ,התגברות התחרות בתחום ,באה לידי
ביטוי ,בין היתר ,בדמי ניהול מופחתים ותנאים מיטיבים שניתנו על ידי גופים מוסדיים מתחרים בשוק במסגרת
הליכים תחרותיים .תהליכים אלה הינם בעלי השפעה על השוק בכללותו ומהווים סמן גם עבור לקוחות אחרים.
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התקנות והחוזר בענין כיסויים ביטוחיים ומתן האפשרות לרכוש כיסויים ביטוחיים משלימים באמצעות החברה
המנהלת ,יוצרים האחדה בין תנאי הכיסוי הביטוחי שניתן לרכוש במוצרים הפנסיוניים השונים ,ונותנים בכך
מענה חלקי לחסרון המובנה של קופות גמל הוניות ושל קופות גמל לא משלמות לקיצבה ,הנעדרות כיסויים
ביטוחיים וכן משפרות את הכיסויים הביטוחיים הניתנים לעמיתים בקרנות הפנסיה ,באופן שניתן יהיה
להתאימם לצורכי הלקוח .הגברת התחליפיות האמורה ,בין המוצרים הפנסיונים השונים ,עשויה להגביר את
התחרות בתחום החיסכון ארוך הטווח בשל יכולתם של גופים שניהלו עד כה קופות גמל ללא מרכיבי ביטוח או
עם מרכיבי ביטוח חסרים ,להציע חיסכון פנסיוני הכולל גם רכיבי ביטוח או להציע רכיבי ביטוח משלימים .עם
זאת ,העובדה שבהתאם לטיוטות האמורות משיכת כספים מקופת הגמל או ניודם תביא להפסקת הכיסוי
הביטוחי ,מהווה חסרון לעמיתי קופות הגמל ביחס לכיסוי הביטוח הניתן במסגרת מוצרי הביטוח ובמסגרת קרן
הפנסיה .מאידך ,כניסת התקנות לתוקף עשויה להוות הזדמנות בכל הקשור לשימור עמיתים בקופות הגמל
ההוניות של כלל פנסיה וגמל ,ככל שמדובר בעמיתים פעילים המפקידים כספים לקופה ,ולפיכך עשויה ליצור
יתרון סינרגטי לחברות בקבוצה אשר מנהלות קופות גמל או מוכרות מוצרי ביטוח ועשויה גם לאפשר לחברה
להרחיב את מכירות הכיסויים הביטוחיים גם לקופות גמל שאינן מקבוצת החברה.
התקנות מביאות לסיום הדרגתי של המטריות הביטוחיות אשר נמכרו ככיסוי משלים לחלק מעמיתי קרנות
הפנסיה ואשר שמשו בעבר אמצעי למתן הטבות לעמיתים ,על חשבון דמי הניהול שגבתה החברה המנהלת וזאת
ביחס להסכמים שנחתמו החל מיום  1בדצמבר  2012ואילך .כפועל יוצא ,ועם ביטולן של "המטריות הביטוחיות"
יוכל לקוח לבצע השוואה מדויקת יותר ,בין המוצרים הפנסיונים השונים המוצעים על ידי גופים מוסדיים.
בשנת הדוח החברה לא מכרה כיסויים ביטוחים לעמיתי קופות גמל וקרנות פנסיה בהסתמך על התקנות והחוזר
בענין כיסויים ביטוחיים .החברה הגישה לאישור האוצר פוליסה לכיסוי ביטוחי למקרה מוות לעמיתי קרנות
הפנסיה ,אך המוצר טרם אושר .בשלב זה ,בין היתר לאור העובדה שעמדת המפקח בנושא אינה ידועה ,לא ניתן
להעריך את אופן יישום האפשרות לרכישת הביטוחים כאמור ואת השפעתה והחברה בוחנת את ההשלכות
המסחריות ,התפעוליות והמיכוניות המלאות של יישום התקנות בעניין כיסויים ביטוחיים.
 חיזוק מעמד העובד – כהמשך לחקיקת בכר ,מתן זכות בחירה לעובד ביחס לסוכן הביטוח ,עשויה להשפיע על
מעמדו של המעביד והקשר שלו עם הגוף המוסדי .הדבר יכול וישפיע הן על תנאי ההתקשרות החוזית והן על
ההערכות התפעולית ,כפועל יוצא מהצורך להתקשר פרטנית מול העובד והסוכן שיבחר על ידו במקום מול
מעסיקו ויכול ותהיה לכך השפעה גם על הסכמים קיימים שנחתמו קודם לתיקון מול מעסיקים .כמו כן מתן
זכות הבחירה כאמור ,ככל שתאושר ,עלולה לפגוע במנהלי הסדר ולחזק בנקים וסוכנים קטנים ובינוניים.
 חוזר ייפוי כח לבעל רשיון – יישום חוזר יפוי כח עלול לגרום לגידול בהוצאות התפעוליות לאור העובדה
שבהיעדר ייפוי כח הסוכן לא יוכל לתת שירותים ,ולפיכך הגוף המוסדי יצטרך לתת שירותים אלו בעצמו .כמו כן,
לאור העובדה שיפוי הכח יכול להינתן הן על ידי מעסיק והן על ידי המבוטח מחייב את הגוף המוסדי להתנהל מול
מספר גורמי הפצה ביחס לאותו מוצר ,ולהיערך למתן מידע שונה למעסיקים ו/או מי מטעמם לעומת המידע
הניתן לסוכן של הלקוח .בנוסף ,יתכנו קשיים תפעוליים בקבלה והעברה של מידע בין הגופים המוסדיים
לסוכנים .החוזר אינו קובע הוראות לעניין תשלום עמלות לסוכן בגין לקוח שלא הועבר בגינו ייפוי כח תקף.
 הערכות תפעולית ומסלקה  -פעילות המסלקה נמצאת בראשיתה .המסלקה עשויה לסייע ולייעל את הליכי
סליקת הכספים ,הצטרפות עמיתים וגביה ולפיכך להביא להתייעלות .על הגופים המוסדיים בקבוצה להיערך
תפעולית לצורך עמידה בהסדרים המשלימים אשר נקבעו לצורך הפעלת המסלקה .הקמת המסלקה תביא
להסרת חסמים תפעוליים וכפועל יוצא יכול ותגביר את מידת החשיפה של חלק ממוצרי הקבוצה להעברה לגופים
מוסדיים אחרים ,כמפורט לעיל .כמו כן ,הקמתה עשויה להשפיע על פעילות המשווקים הפנסיונים בכלל ועל
פעילותם של מנהלי ההסדרים בפרט ,אשר ידרשו לפעול באמצעות המסלקה ולייעל את עבודתם מחד ,ומאידך
פעילות המסלקה עלולה לייתר חלק מתחומי הפעילות ,אשר היו בעבר נחלתם הבלעדית של מנהלי ההסדרים
והיקנו להם יתרון תפעולי ייחודי.
בשנת הדוח נערכה החברה לעבודה מול המסלקה ולהעברת נתוני הלקוחות והמוצרים הפנסיוניים שבבעלותם
בזמנים ,באמצעים ובאופן שנקבע בהוראות המפקח .הצורך בהעברת מידע ונתונים אודות עמיתים ומבוטחים
ואודות המוצרים הפנסיוניים שבבעלותם ,באמצעות ממשק אחזקות ,תוך הבטחת מהימנותם ושלמותם של
הנתונים ,בטרם הסתיים פרויקט טיוב נתוני העמיתים והמבוטחים ,וכן בטרם הושלמה היערכותם של כל בעלי
הרשיון לקליטת הנתונים באמצעות ממשק האחזקות ,עלול לגרום לפגיעה בשירות שינתן על ידי בעלי הרשיון
והגופים המוסדיים לעמיתים והמבוטחים .לעניין טיוב הנתונים ראה סעיף  6.2.1.7להלן וכן ראה באור )40א(2)(4
בדוחות הכספיים.
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עם זאת ,בעקבות הפעלת המסלקה והממשקים העתידיים הצפויים להיכנס לתוקף ,כך שהמידע שיועבר על ידי
הקבוצה לבעלי הרשיון וללקוחות בשוק יהיה ממוכן ובכפוף להשלמת פרויקט הטיוב ,צופה הקבוצה שניתן יהיה
לצמצם את המשאבים המופנים כיום לשירותי התפעול.
כמו כן ,צפוי ממשק הגביה וקליטת הכספים ,ככל שיאושר ,לסייע בטיוב הנתונים אודות העמיתים והמבוטחים
במערכות המיכוניות של הגופים המוסדיים בקבוצה .מאידך ,עלולות להתגלות אי התאמות בין הנתונים
המועברים על ידי המעסיקים במסגרת ממשק הגביה וקליטת הכספים לבין הנתונים במערכות המיכון של
הגופים המוסדיים בקבוצה .הנושא מצוי בדיונים מול המפקח להסדרת הנושא.
המידע בכל הקשור להשלכות אפשריות של התוכנית להגברת התחרות בתחום החיסכון הפנסיוני הינו מידע צופה
פני עתיד המתבסס על הערכות והנחות של הקבוצה ,נכון למועד פרסום הדוח ולאור העובדה שלא כל ההסדרים
התקבלו וחלק מההסדרים מצויים בראשית דרכם ,היישום בפועל עשוי להיות שונה באופן מהותי מזה שנחזה.
השלכות התוכנית להגברת התחרות בתחום החיסכון הפנסיוני תלויות במידה רבה בגורמים הבאים :מהות
ההסדרים שיגובשו ,הצעדים שינקטו על ידי החברה במטרה למתן את השפעת תקנות דמי הניהול ,לרבות לענין
יחסיה עם הגורמים המפיצים ,הסוכנים והבנקים שטרם החלו לייעץ ביחס למוצרי ביטוח ,היקף המשיכה
מחשבונות עם צבירה נמוכה בקופות הגמל בהתאם לתקנות המשיכה ובהתאמה ,השפעת תקנות דמי ניהול
מינמליים על גובה דמי הניהול שיגבו לאחר ביצוע משיכות מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה ,התנהגות הגופים
המוסדיים המתחרים בעקבות הרפורמה והאפשרות לרכוש ביטוחים משלימים ,טעמי העמיתים והמבוטחים
והתנהגותם ביחס למוצרים שברשותם ,וכן השלכות רפורמות אחרות בתחום והשפעתם המשולבת עם הרפורמה
להגברת התחרות.

.6.2.1.5

רפורמת המקדמים
תוכניות ביטוח חיים אשר שווקו עד לסוף שנת  2012על ידי חברות הביטוח ,כוללות מקדמי המרה לקיצבה המגלמים
הבטחה לתוחלת חיים ,שנקבעים מראש בעת רכישת הביטוח ואינם ניתנים לשינוי גם כשתוחלת החיים מתארכת
מעבר לנצפה ביום הרכישה )להלן" :כיסוי ביטוחי לאריכות ימים" או "מקדמי קיצבה מובטחים"( .מחקר שביצע
המפקח הראה כי לא ניתן לחזות את תוחלת החיים וכי השיפור העתידי בתוחלת החיים וגורמים נוספים פוגעים
ביכולת של חברות הביטוח להתמודד עם הסיכון הגלום בכיסוי הביטוחי הנובע מאריכות חיים ועלולים לפגוע
ביכולתן של חברות הביטוח לעמוד בטווח הארוך בהתחייבות לתשלום קצבאות )להלן" :המחקר"( .בעקבות ממצאי
המחקר ,נקט המפקח באמצעים כמפורט להלן:
א .ביטול מקדמי הקיצבה בפוליסות ביטוח חיים החל משנת 2013
בנובמבר  2012פרסם המפקח נייר עמדה בעניין עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בקרנות הפנסיה וביטוחי חיים
)להלן" :נייר עמדה"( וחוזר מקדמי קיצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים )"חוזר מקדמי קיצבה"( ,המפרט
הוראות בדבר המשך מכירת תוכניות ביטוח חיים עם מקדמי קיצבה ,כמפורט בחוזר מקדמי קיצבה.
במסגרת חוזר מקדמי קיצבה קבע המפקח הוראות אשר מגבילות את חברות הביטוח במכירת תוכניות ביטוח
חיים חדשות החל מיום  1בינואר  .2013בהתאם למגבלות האמורות ניתן למכור תוכניות ביטוח חיים חדשות
הכוללות מקדמי קיצבה מובטחים רק למבוטחים שמלאו להם לפחות  60שנים במועד המכירה ובכפוף למגבלות
הבאות:
 הכיסוי הביטוחי לאריכות ימים יתומחר ויימכר כרכיב עצמאי שעלותו שקופה למבוטח .לחילופין ,תוכל
חברת הביטוח לשווק כיסוי ביטוחי לאריכות ימים כחלק שאינו מתומחר כרכיב עצמאי ,ובלבד שתשווק
במקביל תוכנית ביטוח חיים משולבת בחיסכון ללא כיסוי ביטוחי לאריכות ימים ,וכן שבמעמד הייעוץ או
השיווק הפנסיוני יוצגו ללקוח שתי התוכניות והמלצת היועץ או המשווק הפנסיוני תתייחס לשתי תוכניות
אלה.
 תשלומים בעד הכיסוי הביטוחי לאריכות ימים שישווק במועד מסוים ,יהיו זהים לכלל המבוטחים שירכשו
את אותו כיסוי באותו מועד ,בכפוף לאבחנות המבוססות על תעריפים אקטוארים.
לעניין התאמת תנאי הפוליסות להנחיות הפיקוח בנושא מקדמי הקיצבה ,ראה סעיף  6.1.3לעיל.
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בשנת הדוח שווקו פוליסות ביטוח חיים עם מקדמי קיצבה לבני  60ומעלה בהיקף זניח .ראה לענין זה סעיף 6.1.3
לעיל.
 בנוסף ,כהסדר לתקופת ביניים ,17פרסם המפקח בחודש נובמבר  ,2012מכתב למנהלי חברות הביטוח
במסגרתו נקבע ,כי חברת ביטוח תוכל לשווק במהלך  2013תוכנית ביטוח חיים עם כיסוי ביטוחי לאריכות
ימים גם למבוטחים בני כל הגילאים שהיה בידם ,קודם לשנת  ,2013ביטוח חיים קיים הכולל מקדמי קיצבה
מובטחים )"חוזה קיים"( ואשר ביקשו ,במהלך שנת  ,2013לנייד את הכספים הצבורים לביטוח חיים חדש
הכולל מקדמי קיצבה מובטחים )"חוזה חדש" ו"היתר השיווק"( .רכישת החוזה החדש כפופה לסייגים
שנקבעו לחברת הביטוח בהיתר השיווק ,כאשר דמי הניהול בחוזה החדש יהיו בהתאם לתקנות דמי ניהול.
ראה סעיף  6.2.1.1לעיל .בהיתר השיווק שניתן לחברות הביטוח ,נקבע כי היקף חוזי ביטוח חיים עם מקדמי
קיצבה מובטחים שימכרו בשנת  2013לא יעלה על  75מיליון ש"ח לכל מבטח ,18וכי מספר חוזי ביטוח חיים
עם מקדמי קיצבה מובטחים שימכרו על ידי חברת הביטוח לא יעלה על  6,000חוזים וכל זאת בכפוף לתוכנית
עסקית שתאושר על ידי המפקח .נכון למועד פרסום הדוח ,לא חודש ההיתר האמור ביחס לשנת  2014והחל
מתחילת שנה זו ניתן למכור פוליסות ביטוח חיים עם מקדמי קצבה מובטחי תוחלת חיים לבני  60ומעלה
בלבד.
ב .חוזר בנושא חישוב עתודות לתשלום קיצבה בפוליסות ביטוח חיים
ממצאי המחקר והנחיות הפיקוח יושמו כבר בדוחות הכספיים של שנת  2012באמצעות עדכון הערכות החברה
בדבר התחייבויות לגמלה על בסיס האומדנים המעודכנים של תוחלת החיים והשיפורים העתידיים בה כמפורט
בחוזר מקדמי קיצבה .לענין השלכות המחקר המעודכן שערכה החברה בשנת הדוח על הגידול בעתודות
הביטוחיות בשנת הדוח ,ראה באור )37ה (1לדוחות הכספיים.
בנוסף כצעד משלים לנייר העמדה פרסם המפקח בינואר  2013חוזר בנושא דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי
תקנון של קרן פנסיה -קרנות הפנסיה ,הפועלות במתכונת של ביטוח הדדי ,נדרשות לחשב מעת לעת את המאזן
האקטוארי שלהן ,ולקבוע בהתאם את המקדמים הכלולים בתקנוניהן .המאזן האקטוארי והמקדמים הכלולים
בתקנון קרן הפנסיה מבוססים על הנחות אקטואריות .החוזר מפרט הנחות ברירת מחדל מעודכנות שעל בסיסן
צריכה קרן הפנסיה לערוך את חישוב המאזן האקטוארי ובהתאם לקבוע מקדמים .בהתאם עדכנה כלל פנסיה
וגמל את תקנוני קרנות הפנסיה ,המנוהלת על ידה .לעניין עדכון תקנוני הקרן המקיפה והקרן המשלימה ראה
סעיף  6.1.3לעיל.
ג .מכתב המפקח בנושא הנחת תשואה במקדמי המרה לקיצבה בקרנות הפנסיה החדשות ובפוליסות ביטוחי חיים
)"מכתב בענין הנחות תשואה במקדמי המרה"(
בחודש אוגוסט  2013פרסם המפקח מכתב למנהלי הגופים המוסדיים בענין הנחות תשואה במקדמי המרה
שמטרתו ,בהתייחס לקרנות הפנסיה ,הינה להתמודד עם הסבסוד הצולב ושחיקת החיסכון של כלל העמיתים,
הנגרם בעת פרישת עמית לפנסיה והנובע מכך שהנחת התשואה על השקעות חופשיות הגלומה בחישוב מקדמי
ההמרה לפנסיה מבוססת על ריבית בשיעור של  ,4%בעוד שהריבית בפועל לפיה מחושב המאזן האקטוארי של
הקרן נמוכה יותר .לאור האמור ,שוקל המפקח לשנות את הנחת התשואה בחישוב מקדמי ההמרה בקרן הפנסיה
וכן לשנות את שיעור הריבית הגלומה במקדמי ההמרה בפוליסות ביטוח חיים ,על מנת שהמקדמים בשני
המוצרים יהיו בני השוואה ותמנע תנודתיות בסכומי הקצבאות .השינוי המוצע יבוצע באופן הדרגתי על פני
תקופה של  3שנים והוא לא יחול על מי שהחל לקבל קיצבה ועל עמיתי קרנות הפנסיה הותיקות.
להערכת החברה ,בטווח הארוך רפורמת המקדמים צפויה להביא לשימור תוכניות ביטוח חיים שנמכרו על ידי
החברה בעבר )ובהן מקדמי הקיצבה הישנים( .חשיפתן של פוליסות כאמור לביטולים ,פדיונות ,ניוד והפחתה

17
18

מגבלות לעניין היקף חוזי ביטוח חיים עם מקדמים מובטחים שניתן היה למכור בתקופת הביניים בשנים  2012ו –  2013נקבעו במסגרת
מכתבים שהופנו למנהלי חברות הביטוח ובמסגרתם ניתנו היתרי שיווק ספציפיים בגין כל אחת מהשנים האמורות.
היקף חוזי ביטוח חיים עם מקדמי קיצבה מובטחים  -סך ההפקדות החד פעמיות שהתבצעו בשנת  2013בעד כל חוזי ביטוח חיים עם
מקדמים מובטחים שנמכרו בתקופה האמורה וכן הפקדות שנתיות צפויות בעד חוזים כאמור.
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בדמי ניהול ,תקטן .עם זאת ,האמור לא חל בשנת הדוח ביחס למבוטחים שבמועד ההצטרפות לביטוח הינם
מתחת לגיל  60ושיש בידם ביטוח חיים קיים הכולל מקדמי קיצבה מובטחים ,וזאת לאור העובדה שהיתר
השיווק לשנת  ,2013אפשר לחברות הביטוח לשווק למבוטחים אלה בשנת  2013פוליסות עם מקדמי קיצבה
מובטחים או לחילופין הוענקו להם הנחות בדמי ניהול במטרה לשמרם .כפועל יוצא ,בשנת הדוח שווקו על ידי
החברה פוליסות עם מקדמי קיצבה מובטחים ,בהתאם לסייגים שנקבעו בהיתר השיווק האמור ובהיקף הנמוך
מההיקף המקסימלי שנקבע בהיתר .בשנת הדוח ,היקף הניודים היוצאים וכן היקף הפדיונות מפוליסות ביטוח
בעלות מקדמי קיצבה מובטחים לא פחת באופן משמעותי ,ביחס לשנה קודמת.
להערכת החברה המכתב בענין הנחות תשואה במקדמי המרה עשוי להביא למניעת סבסוד צולב בין העמיתים
בקרנות הפנסיה ,באופן שבעקבות השינוי ,העמית הפורש ישא בעצמו בגרעון או בעודף שנוצר בעקבות התאמת
מקדמי הקיצבה במועד פרישתו למקדמי הקצבה שחושבו במסגרת התחייבות הקרן באותו מועד וזאת תחת
המצב הנוהג היום ,לפיו ההתאמה הנדרשת מבוצעת על חשבון כל עמיתי הקרן ,דבר שיכול להביא להפחתה
גדולה יותר של זכויות עמיתים פורשים .עם זאת ,דרך החישוב האמורה ביחד עם רפורמת המוצרים ,אשר
מחייבת משיכת כספים שהופקדו לקופות הגמל משנת  2008באמצעות קופת גמל משלמת לקיצבה בלבד ,יכול
ויאפשרו הפקדות חד פעמיות של סכומי כסף בקרנות פנסיה ,למטרת פרישה וקבלת קיצבה מיידית ,באופן שלא
תגרם עוד פגיעה בעמיתי הקרן האחרים .השינוי האמור ,עשוי להביא לגידול בהעברות כספים לקרנות הפנסיה,
וביניהן לקרן הפנסיה המנוהלת על ידי הקבוצה .כמו כן ,שינוי שיעור הריבית גם במקדמי ההמרה בפוליסות
ביטוח חיים ,והפיכת המקדמים במוצרי הביטוח והפנסיה לבני השוואה ,הינו המשך מגמת האחדת המוצרים
ויכול ויביא להגברת התחרות בתחום.
בשלב זה ובטרם פורסם המתווה הסופי של השינוי האמור ביחס להנחות התשואה הגלומות במקדמי ההמרה ,לא
ניתן עדין להעריך את השלכות השינוי והן תלויות ,בין היתר ,במנגנון הריבית כפי שיקבע ,ובהשפעתו על מוצרי
הביטוח והפנסיה ,כמו גם בטעמי העמיתים והמבוטחים והתנהגות הגורמים המתחרים.
החברה בוחנת את ההשפעה הכוללת של רפורמת המקדמים על הכנסות החברה וכלל פנסיה וגמל ,על רווחיותה
מהמוצרים האמורים ,על העתודות ,על ההון המיוחס לבעלי המניות ,על היקף ושווי עסקי ביטוח חיים חדשים
שימכרו על ידי החברה בעתיד ,על שווי הערך הגלום בגין פעילות ביטוח החיים והפנסיה שלה ועל שווי פעילות קופות
הגמל .רפורמת המקדמים הביאה לשינוי בתמהיל סל המוצרים הפנסיוניים שבידי הציבור ,באופן שהקטין את שיווק
מוצרי הביטוח על חשבון גידול בשיווק מוצרי הפנסיה .השפעתה העתידית של רפורמת המקדמים על החברה תלויה,
בין היתר ,בגורמים הבאים) :א( היקף מכירות מוצרי ביטוח החיים והיקף הכיסויים הביטוחיים לאריכות חיים
שיימכרו על ידי החברה בעתיד ,בין היתר בהתייחס לתקנות כיסויים ביטוחיים אשר יאפשרו מכירת מוצרי ביטוח
משלימים גם לעמיתי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ואשר אופן היישום שלהם עדין אינו ודאי; )ב( התנהגות
המבוטחים והגורמים המפיצים בכל הקשור לניוד ורכישת מוצרים פנסיונים; )ג( מבנה השוק וערוצי ההפצה ויחסי
הקבוצה עם הגורמים המפיצים והסדרי העמלות שיקבעו עמם ,בין היתר בהתחשב בטיוטת תקנות דמי עמילות; )ד(
אפשרות מתן היתר מאת המפקח לניוד פוליסות קיצבה עם מקדמים מובטחים בשנים הבאות וההשפעה המשולבת
של הרפורמה האמורה ביחד עם רפורמות אחרות בתחום החיסכון הפנסיוני .לפרטים בדבר דמי גמולים ודמי ניהול
מפנסיה וגמל שנגבו בשנת  ,2013ראה סעיף  6.1.2.2לעיל .לפרטים בדבר פרמיות שנגבו מביטוחי חיים בשנת 2013
ראה באור  20לדוחות הכספיים.
לאור האמור ,המידע בכל הקשור להשלכות אפשריות של רפורמת המקדמים הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס
על הערכות והנחות של הקבוצה ,נכון למועד פרסום הדוח .החברה אינה יכולה להעריך את ההשפעה הכוללת של
השינויים המוצעים על דוחותיה הכספיים ,ועל פעילותה והיישום בפועל עשוי להיות שונה באופן מהותי מזה
שנחזה.

.6.2.1.6

רפורמת מסלולי השקעה
בעקבות המשבר הפיננסי העולמי שחל בשנת  2008והבעיות שהתגלו אגב משבר זה פורסמו טיוטת תקנות ,טיוטות
חוזרים וכן הוראות חוק שנועדו להתאים את אפיקי ההשקעות של החיסכון הפנסיוני למאפייני הלקוחות תוך
צמצום והאחדת מסלולי השקעה בעלי מאפיינים דומים.
א .המודל החכ"ם – התאמת מסלולי חיסכון למאפייני העמית
בינואר  2012פורסמה טיוטה שלישית של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )הקמת מסלולי
ברירת מחדל( ,התשע"ב –  2012וכן טיוטת חוזר בדבר התאמת מסלול החיסכון למאפייני העמית )"המודל
55

חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

החכ"ם"( ,שמטרתם לשנות את המצב הנוהג ,לפיו מרבית הכספים מנוהלים על ידי הגופים המוסדיים במסלולים
כלליים ,ללא התחשבות במאפייניו האישיים של העמית ,ותחת זאת להתאים את החיסכון ואת רמת סיכוני
ההשקעה לצרכי העמיתים ,ובמיוחד לגילם ,לאורך כל תקופת החיסכון.
בשלב זה ,לאור העובדה שלא ידוע מה יהיה נוסחו הסופי של המודל החכ"ם והאם יבשיל לכדי נוסח מחייב ,אין
באפשרות החברה להעריך את השלכותיו ומידת השפעתו על החברה ,אם וככל שיגובש.
ב .האחדת מסלולים וקופות
בשל ריבוי מסלולי השקעה ,חלקם בעלי מדיניות השקעה דומה ואף זהה ,וכן בשל ריבוי קופות הגמל וכחלק
מהמגמה שנועדה להגביר את התחרות והשקיפות בשוק החיסכון הפנסיוני ,הסדיר המפקח כללים להאחדת מסלולי
השקעה בעלי מובהקות דומה ולהאחדה ומיזוג של קופות גמל ,כמפורט להלן:
•

האחדת מסלולי השקעה

טיוטת חוזר בעניין מדיניות השקעה ושמות מסלולי השקעה במוצרי חיסכון פנסיוני ,שפורסמה בחודש אוקטובר
") 2012טיוטת חוזר מסלולי השקעה"( ,מבקשת להסדיר כללים אחידים לאישור מסלולי השקעה ולאיחוד מסלולים
בעלי מובהקות דומה בקופות גמל ובתוכניות ביטוח חיים תלויות תשואה שאינן קופות ביטוח ,באופן שיאפשר
לעמיתים ולמבוטחים להשוות בין מסלולי השקעה ולהבחין ביניהם ,וזאת על מנת לאפשר לעמית לקבל החלטה
מושכלת בנוגע למסלול ההשקעה המתאים לצרכיו.
•

האחדת קופות

בהתאם לחוק קופות הגמל החל מתחילת  2012חברה מנהלת של קופת גמל לא תנהל יותר מקופת גמל אחת מכל סוג
מבין סוגי קופות הגמל שנקבעו בחוק קופות הגמל 19.למרות האמור ,בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים
פיננסים )קופות גמל( )הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת( ,התשע"ב  ,2012 -חברה המנהלת 20יותר מקופת גמל
אחת מסוגי קופות הגמל החייבות במיזוג כאמור לעיל ,באמצעות יותר מגוף מתפעל אחד ,תהא רשאית עד ליום 1
בינואר  2014לנהל באמצעות כל אחד מהגופים המתפעלים ,קופת גמל אחת מכל סוג כאמור.
כמו כן ,בהתאם לתיקון לחוק קופות הגמל בענין האחדת הקופות והתקנות ,החל משנת  2014חברה מנהלת לא תוכל
לנהל מספר קופות גמל מאותו סוג ,גם אם הן בבעלות שונה.
בהתאם ,מיזגה כלל פנסיה וגמל את קופות הגמל המנוהלות על ידה ,כדלקמן:
ביום  1לינואר  2012הושלם מיזוג קופות הגמל מאותו סוג אשר נוהלו על ידי כלל פנסיה וגמל ,אצל אותו מתפעל.
כפועל יוצא פחת מספר הקופות המנוהלות על ידי כלל פנסיה וגמל מ  31-קופות ל –  19קופות.
בהמשך ,ביום  1באוקטובר  2013הושלם מיזוג כל קרנות ההשתלמות המנוהלות על ידי כלל פנסיה וגמל ,לקרן
השתלמות אחת ,באופן שהפחית את מספר קופות הגמל המנוהלות על ידי כלל פנסיה וגמל ל –  17קופות גמל .ביום 1
בינואר  2014הושלם מיזוג יתר קופות הגמל האישיות לתגמולים ופיצויים אשר תופעלו בידי מספר מתפעלים לקופת
גמל אישית אחת המתופעלת על ידי מתפעל אחד .בנוסף ,מוזגה קופת הגמל המרכזית לפיצויים ,כלל מושלם פיצויים
אל תוך קופת הגמל המרכזית לפיצויים ,קופה כללית לפיצויים.
בשנת הדוח בעקבות מיזוג הקופות כמפורט לעיל ,חידשה כלל פנסיה וגמל את הסכם התפעול עם בנק דיסקונט
למשך  7שנים ,והעבירה לתפעולו את כל קופות הגמל אישיות לפיצויים ותגמולים וכן קופות מרכזיות לפיצויים,
במקביל ריכזה את תפעול כל קרנות ההשתלמות שמוזגו לקרן השתלמות אחת אצל מתפעל אחד ,דס"ש ייעוץ
ושירותים בע"מ ,הפסיקה את תפעול הקופות באמצעות בנק לאומי והמשיכה לתפעל באמצעות בנק הפועלים קופת

19
20

חובת המיזוג לא חלה ביחס לקופת גמל בניהול אישי ,קופת גמל המבטיחה תשואה קבועה או מזערית לעמיתיה ,קופת גמל מרכזית
לקיצבה ,קופת גמל מרכזית לפיצויים וקופת גמל שההצטרפות אליה מוגבלת על פי תקנונה לציבור מסוים בלבד.
ביום תחילתו של חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים  2009ו ,(2010 -התשס"ט.2009-
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גמל מבטיחת תשואה וקופות מרכזיות לפיצויים בלבד .לעניין ההסכם עם בנק דיסקונט ראה באור )41א() (3לדוחות
הכספיים.
כמו כן ,כחלק מהליך המיזוג המתואר לעיל ,בין היתר ,וכפועל יוצא מהשינוי בהוראות ההסדר התחיקתי ,המחייב
חברה מנהלת שלא לנהל מספר קופות גמל מאותו סוג ,גם אם הן בבעלות שונה ,הוסכם כי לצורך מיזוג קופות גמל
מאותו סוג ,הנמצאות בבעלות שונה ,תועבר הבעלות בקופות התגמולים והפיצויים האישיות שהיו בבעלות כלל
פנסיה וגמל לבעלות החברה ,בכפוף לאישור המפקח ואישור רשות המיסים .המהלך האמור הינו צעד משלים
לרכישת קופות הגמל הבנקאיות על ידי החברה ,עוד בשנת  2007מבנק דיסקונט וכן מבנק הפועלים בע"מ ומקרן
הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ )בניהול מיוחד( .ביום  1לינואר  2014מוזגו קופות הגמל שבבעלות
כלל פנסיה וגמל )"כלל איתן"" ,כלל מושלם תגמולים"" ,כלל גמל מסלולית" ו"-כלל מושלם פיצויים"( אל תוך
קופות הגמל שבבעלות החברה )"כלל תמר" ו"-קופה כללית לפיצויים"( .נכון למועד הדוח ,הבעלות בקופות הממזגות
)"כלל תמר" ו" -קופה כללית לפיצויים"( משותפת לחברה ולכלל פנסיה וגמל .ביום  13במרס  2014התקבל אישור
רשות המיסים לביצוע שינוי המבנה בפטור ממס ,ובהתאם הועבר חלקה של כלל פנסיה וגמל בקופות הממזגות
לבעלות החברה .העברת הבעלות כאמור ,מהווה חלוקה בעין ו/או במזומן של דיבידנד ,על ידי כלל פנסיה וגמל
לחברה .במסגרת זו ,הועברה גם הבעלות בקופה כללית לפיצויים ,קופת גמל מרכזית לפיצויים ,מבעלותה של כלל
פנסיה וגמל לבעלותה של החברה .הקופות שנמצאות בבעלות החברה מנוהלות על ידי כלל פנסיה וגמל .נכון למועד
פרסום הדוח ,הקבוצה מנהלת  13קופות גמל כמפורט בסעיף  6.1.2.2לעיל.
להלן יתוארו השלכות אפשריות של האחדת המסלולים והקופות:
להערכת החברה מיזוג קופות הגמל ,צמצום מספרן וכן האחדה של מסלולי ההשקעה ,ככל שטיוטת חוזר מסלולי
השקעה תתקבל ,תתרום להגברת השקיפות לעמיתים ותחזק את יכולת ההשוואה והבחירה בין הקופות השונות,
באופן שצפוי להגביר את התחרות בתחום.
יישום ההוראות כרוך בהערכות תפעולית ובהוצאות תפעול ,בטווח הקצר ועשוי לחסוך בעלויות תפעול בטווח
הארוך .כמו כן יישום הרפורמה בענין האחדת מסלולי השקעה ,כרוך בשינוי מוצרים קיימים ועתידיים ,וכפועל יוצא
צפוי כי יהיו לו השלכות שיווקיות .עם זאת ,בטרם גובשו ההסדרים הסופיים ,לא ניתן להעריך ולצפות את
השלכותיהם.
המידע בכל הקשור להשלכות אפשריות של רפורמת מסלולי ההשקעה הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על
הערכות והנחות של הקבוצה ,נכון למועד פרסום הדוח .השלכות רפורמת מסלולי ההשקעה תלויות במידה רבה
בגורמים הבאים :התנהגות הגורמים המפיצים ,התנהגות הגופים המוסדיים המתחרים וטעמי העמיתים
והמבוטחים והתנהגותם.

.6.2.1.7

אחרים
•

איתור עמיתים ומוטבים

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()איתור עמיתים ומוטבים( ,התשע"ב") 2012-תקנות האיתור"(
וחוזר בדבר נוהל איתור עמיתים ומוטבים )"החוזר"( נועדו ליצור אצל הגופים המוסדיים מנגנון אפקטיבי וישים
לאיתור מבוטחים ועמיתים שהקשר עמם נותק כהגדרתם בתקנות האיתור ,ולאיתור מוטבים לאחר מותו של מבוטח
או עמית ,וזאת במטרה לידע אותם בדבר קיומם של כספים או זכויות להם הם זכאים .תקנות דמי הניהול מסדירות,
בין היתר ,את ההפחתה שתחול בדמי הניהול שיגבו מעמיתים מנותקי קשר ונפטרים .לפרטים נוספים ראה סעיף
 .6.2.1.1לעיל .בנוסף הוקם על ידי המפקח ממשק אינטרנטי מרכזי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים
שנפטרו ,שמטרתו לאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר במסגרת הממשק בקלות ובמהירות
חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים )"ממשק אינטרנטי מרכזי"(.
ההיערכות ליישום והיישום השוטף של הוראות תקנות האיתור והחוזר ,לרבות עמידה בדרישות המיכוניות
ובפעולות הנדרשות לצורך איתור העמיתים ויצירת קשר עימם ,הובילו לעליה בהוצאות החברה בשנת הדוח .מעבר
לכך ,הפחתת דמי הניהול לגבי מבוטחים או עמיתים וכן לגבי מוטבים שהקשר עמם נותק ,צפויה להביא החל משנת
 2014להפחתה ברווח כתוצאה מהקטנת דמי הניהול הנגבים מעמיתים שהקשר עימם נותק ,וזאת על אף המאמצים
לאתרם וליצירת קשר עימם .להערכת החברה לתקנות האיתור ,החוזר ותקנות דמי הניהול לא תהיה השפעה
מהותית על רווחיות החברה .לענין תובענה יצוגית המתנהלת נגד החברה בקשר עם איתור מוטבים ומבוטחים ,ואשר
מתייחסת להוראות החוזר שקדם לפרסום תקנות האיתור ,ראה באור )40א 5(2לדוחות הכספיים.
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המידע בכל הקשור להשלכות עתידיות אפשריות של תקנות האיתור והחוזר וכן הממשק האינטרנטי המרכזי הינו
מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכות והנחות של הקבוצה ,נכון למועד פרסום הדוח .היישום בפועל עשוי
להיות שונה מזה שנחזה והוא תלוי במידה רבה בהיקף איתור עמיתים ומבוטחים מנותקי קשר ובהתנהגות
העמיתים והמבוטחים שאותרו ומוטבים של מבוטחים ועמיתים שנפטרו.
•

טיוב נתוני זכויות עמיתים

חוזר טיוב נתוני זכויות העמיתים בגופים מוסדיים מגדיר את הפעולות הנדרשות מגוף מוסדי כדי להבטיח שרישום
זכויות עמיתים במערכות המידע של הגופים המוסדיים יהיה מהימן ,שלם ,זמין וניתן לאיחזור .בין היתר ,על הגוף
המוסדי לקיים תהליך טיוב מידע שיש לו ,או עשויה להיות לו ,השפעה על זכויות עמית ,קבוצת עמיתים או על הגוף
המוסדי.
החברה נערכה ופועלת ליישום הוראות חוזר הטיוב לרבות עמידה בדרישות המיכוניות ובפעולות הנדרשות לצורך
טיוב נתוני העמיתים והמבוטחים ,דבר שהוביל בשנת הדוח לעליה משמעותית בהוצאות המיכון והתפעול ,כמו כן
הליכי הטיוב ביחס לנתוני המוצרים ולנתוני הלקוחות ,כפי שיתבררו ותיקונם ,יכול ויסבו עלויות אשר בשלב זה לא
ניתן להעריך את היקפן והשלכותיהן ,בין היתר לאור החלטות שיתקבלו על ידי החברה וההשפעה המקזזת שתהיה
לממצאים השונים שיתגלו.
לפרטים נוספים ראה באור )40א (2)(4לדוחות הכספיים.
•

הצטרפות לקופות גמל

בחודש מרס  2014פרסם הממונה טיוטת חוזר הצטרפות לקופת גמל המתקנת את חוזר ההצטרפות לקופת גמל ,בין
היתר ,בקשר עם ביטול ההוראה האוסרת קבלת הפקדות במקרה שבו עמית המצטרף במסגרת "הסדר לרבים" ,לא
ממלא טפסי הצטרפות ,ובקשר עם הקלות תפעוליות נוספות .להערכת החברה ,טיוטת החוזר ,ככל שתתקבל צפויה
להביא להקלה בדרישות התפעוליות ולהסיר חסמים תפעוליים מסוימים בקשר עם הליכי ההצטרפות לקופת הגמל,
באופן שיקל על הליך צירוף העמיתים לקופה.

.6.3
.6.3.1

תחרות
תנאי התחרות בתחום הפעילות ושמות המתחרים המשמעותיים בתחום
תחום זה מתאפיין בתחרות ערה בין כלל הגופים המוסדיים.
מוצרי ביטוח חיים ,פנסיה וגמל ,הם מוצרים תחליפיים ,עם דגשים מסוימים בכל אחד מהם ,ולפיכך קיימת תחרות
ביניהם.
בנוסף מוצרי הביטוח שאינם נהנים מהטבות מס ,הינם מוצרים מתחרים גם מול מוצרי השקעה אחרים אשר
משווקים גם על ידי גורמים פיננסים שאינם גופים מוסדיים.
התחרות בתחום מתרכזת בתשואות ,בגובה דמי הניהול ,בכיסויים הביטוחיים ,בקיומם או היעדרם של מקדמי
קיצבה מובטחים ,ברמת השירות ובפתרונות ביטוחיים משלימים .בשנת הדוח התגברה התחרות בתחום ,בין היתר,
כתוצאה מהשפעתן המשולבת של הרפורמות האמורות וכן מהנחות בדמי ניהול ומכלול התנאים שנקבעים בעסקאות
משמעותיות בשוק החיסכון הפנסיוני.
בהתאם לפרסומי המפקח ,נכון ליום  31בדצמבר  2013הקבוצה הינה השנייה בגודלה בענף ביטוח חיים ,השלישית
בגודלה בענף קרנות פנסיה ,והשלישית בגודלה בענף קופות גמל ,בהתאם להיקף נכסים מנוהלים ,כהגדרתם על ידי
המפקח.
הרגולציה בשנים האחרונות הביאה לעידוד התחרות והרפורמות והוראות רגולטוריות שונות בתחום השפיעו
ומשפיעות על תנאי התחרות בתחום ובין היתר ,כמפורט להלן:
•

רפורמת המקדמים )ראה סעיף  6.2.1.5לעיל( ,אשר ביטלה את הבטחת מקדם הקיצבה בפוליסות ביטוח חיים,
הביאה לצמצום הפערים בין מוצרי הביטוח לבין מוצרי הפנסיה והגמל ובעקבות כך הביאה להגדלת נתח השוק
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של קרנות הפנסיה על חשבון ביטוחי המנהלים ולהגברת התחרות ,ביחס למוצרים שנמכרו משנת הדוח ואילך.
מאידך ,יכולה רפורמת המקדמים להביא לשימור פוליסות שנמכרו בעבר ואשר יש בהם מקדמי קיצבה
מובטחים .גם לאחר רפורמת המקדמים לפוליסות הביטוח יש יתרון אל מול קרנות הפנסיה ,לאור העובדה
שמקדמי הקצבה שנקבעים במועד הפרישה הינם מקדמים מובטחי תוחלת חיים ,שאינם ניתנים עוד לשינוי.
•

רפורמת פנסיית חובה )ראה סעיף  6.2.1.3לעיל( תרמה לגידול בפוטנציאל המצטרפים לחיסכון אצל הגופים
המוסדיים .יצוין כי ,בהתאם לרפורמת פנסיית חובה ,לקרנות הפנסיה ישנה עדיפות על קופות הגמל ועל מוצרי
הביטוח ,באשר ברירת המחדל ,כל עוד לא בחר העובד אחרת ,היא הצטרפות לקרן פנסיה מקיפה.

•

רפורמת המוצרים )ראה סעיף  6.2.1.2לעיל( שהביאה להאחדה בין מאפייני המוצרים הפנסיונים השונים,
הביאה להגברת התחרות בתחום .בנוסף ,רפורמת המוצרים הביאה להגברת התחרות בתחום גם ביחס לתקופה
שלאחר מועד הפרישה של הלקוח ,שאז יוכל הלקוח לערוך הליך בחירה מחודש ביחס לגוף המוסדי אשר ישלם
לו את הקיצבה בתנאים המיטיבים.

•

במהלך שנת הדוח לא היו השלכות מהותיות לרפורמת הניוד על היקפי הניוד הפנסיוני נטו .עם זאת ,להערכת
החברה ,רפורמת הניוד אשר הביאה להסרת החסמים הרגולטורים ולהסדרת נוהלי העברת הכספים חושפת
חלק מהמוצרים הפנסיונים להעברה בין הגופים המוסדיים ,ולפיכך מגבירה את התחרות בתחום וזאת גם
ביחס למוצרי הקבוצה .המסלקה עשויה להקל על הליכי הניוד ולפיכך להגביר את התחרות בתחום .הפחתת
דמי הניהול על המוצרים הפנסיוניים הגדילה בשנת הדוח את היקף הניוד הפנסיוני מפוליסות ביטוח חיים בגינן
נגבים דמי ניהול גבוהים ,ואולם מגמה זו עשויה להתמתן בכל הנוגע לניוד כספים מפוליסות ביטוח חיים
הכוללות מקדמי קיצבה מובטחים ,לאור רפורמת המקדמים.
ככלל ,רפורמת הניוד משפיעה על התחרות בענף .התחרות באה לידי ביטוי ,בין היתר ,בדמי הניהול ,בתשואות
ובשירות .בשנת הדוח ,הסך המצטבר של העברות יוצאות של כספים ממוצרי החיסכון הפנסיוני בקבוצה עלה על
סך העברות נכנסות של כספים למוצרים אלה ,ואולם ההפרש ביחס לסך הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה
אינו מהותי .עוד יצויין כי סך העברות נכנסות של כספים לקרנות הפנסיה בקבוצה עלה בשנת הדוח על סך
העברות יוצאות של כספים מקרנות אלה .סך העברות יוצאות מקופות ביטוח עלה על סך העברות נכנסות ועיקר
הניוד של קופות אלה ,היה לקופות ביטוח אחרות .סך העברות היוצאות ממוצרי הגמל עלה על סך ההעברות
הנכנסות ממוצרים אלה .עיקר העברות היוצאות מתוך סך המוצרים הפנסיונים היו מקופות הגמל ההוניות
ושאינן משלמות לקיצבה המנוהלות על ידי כלל פנסיה וגמל .להערכת החברה ,רפורמת הניוד משפיעה על
התחרות ביחס למוצרים האמורים השפעה שבאה לידי ביטוי ,בין היתר ,ביכולת השימור ובגובה דמי הניהול
הנגבים.

•

הרפורמה להגברת התחרות -הרפורמה להגברת התחרות ובכלל זה הקמת המסלקה ,תביא ,בין היתר ,להגברת
השקיפות ,הסרת חסמים תפעוליים המעכבים תהליכי העברת כספים בין הגופים המוסדיים ,השוואת דמי
הניהול הנגבים במוצרים השונים והפחתתם ,והאחדת המוצרים באמצעות מתן כיסויים ביטוחיים למוצרי
הגמל באופן שעשוי להגביר את התחרות בשוק.

•

פרסום מדדים השוואתיים -המפקח מפרסם באתר האוצר באינטרנט נתונים השוואתיים ביחס לקופות הגמל,
קרנות הפנסיה וחברות הביטוח ,דבר המביא לשקיפות והגברת התחרות בתחום .כמו כן ,מפורסמים ו/או
יפורסמו גם נתונים סטטיסטים אודות יישוב תביעות ומשך זמן הטיפול בבקשות משיכה ,ניוד וקבלת קיצבה,
מתוך מגמה שפרסומם יוביל מבוטחים לבחור מוצרים בגופים מוסדיים גם בהתחשב ברמת השירות שלהם.
בנוסף ,פרסום אמנת שירות על ידי הגופים המוסדיים יכול שיגביר את התחרות בין הגופים המוסדיים .לפרטים
בדבר טיוטת עמדת המפקח לעניין יישום חוזר מידע סטטיסטי ,ראה סעיף  9.2.12להלן.

המידע האמור בדבר השינויים בתחרות בתחום הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך .מידע זה
נסמך על הערכות הקבוצה במועד פרסום הדוח .השינויים בפועל עשויים להיות שונים באופן מהותי מאלו שנחזו
כאמור ,כתוצאה מגורמים שונים ,שהעיקריים שבהם הינם שינויי רגולציה ,שינויים בתנאי השוק ,התנהגות
המתחרים ובחירות העמיתים והמבוטחים.
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 (1ענף ביטוח חיים
כ 93%-משוק ביטוח החיים נשלט על ידי חמש חברות הביטוח הגדולות )החברה ,מגדל ,הראל ,מנורה והפניקס(.
להערכת הקבוצה ,מתחרה החברה בעיקר מול מבטחים אלו ,מול קרנות פנסיה ומול קופות גמל המספקות מוצרים
חלופיים .כן מתחרה החברה בתחום ביטוחי פרט שאין בגינם הטבות מס אל מול מוצרים חלופיים שמציעים
הבנקים.

*

נתוני  2012הוצגו מחדש עקב מכירת תיק ביטוח החיים של אליהו ביטוח להראל ביטוח.
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 (2ענף קרנות פנסיה
להערכת הקבוצה ,חברות הקבוצה מתחרות בעיקר בקרנות הפנסיה החדשות הגדולות ,מבטחים )מנורה( ומקפת
)מגדל( ,וכן בקבוצת הראל.
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 (3ענף קופות גמל
נכון לשנת הדוח ,התחרות בענף היא בעיקר עם קופות גמל לא משלמות לקיצבה אחרות .להערכת הקבוצה,
המתחרים העיקריים שלה הם פסגות ,אלטשולר שחם ,הראל ,פניקס ,דש ומיטב.

*

.6.3.2

נתוני  2012הוצגו מחדש עקב מיזוג בתי ההשקעות ד"ש ומיטב.

שיטות להתמודדות עם התחרות והגורמים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה
ההתמודדות עם התחרות ,בתחום פעילות זה ,מתרחשת במספר מישורים:
•

סינרגיה בין חברות הקבוצה – מתן פתרונות אינטגרטיביים ללקוחות בכל אפיקי החיסכון ארוך הטווח ,לרבות
מתן מענה לעמיתים החוסכים בקופות גמל לא משלמות לקיצבה לקבלת קיצבה באמצעות קופת גמל משלמת
לקיצבה.

•

שימוש ברפורמות רגולטוריות ,לרבות רפורמת הניוד ,רפורמת המוצרים ,פנסיית חובה ורפורמת המקדמים
לגבי לקוחות בני  60ומעלה ,על מנת להיחשף למגזרי לקוחות פוטנציאליים חדשים ,ולצרפם כלקוחות.

•

התייעלות תפעולית– באמצעות שיפור שיטות העבודה ,שיפור מערכות המיכון ,מיזוג תפעולי ומשפטי של
חברות ,איחוד יחידות מטה ומערכות תומכות ) (back officeשל חברות הקבוצה וכדומה.

•

שימור לקוחות בתיק הקיים ושיפור השירות ללקוח – על ידי הפעלת יחידות ייעודיות לטיפול בנושא ,תוך הצגת
מגוון האפשרויות הקיימות בקבוצה בפני הלקוחות.

•

הרחבת מאגר הלקוחות ,הן באמצעות ערוצי ההפצה והן על ידי הגדלת היקף המכירות ,סוגי המוצרים והיקף
הכיסוי הביטוחי ,ללקוחות קיימים.
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•

מערך השקעות מקצועי ומיומן הפועל להשגת תשואות מירביות למבוטחים ולעמיתים ,תוך ניהול סיכונים
מושכל.

•

הרחבת מערכי ההפצה והשיווק ,הישירים ובאמצעות סוכנים ,באמצעות עריכת מבצעי קידום מכירות ,שיפור
השירות לסוכן וגיוס סוכנים חדשים.

•

עבודה מול מערך הייעוץ הפנסיוני בבנקים.

•

מיתוג ומיצוב הקבוצה.

•

פיתוח מוצרים והתאמת המוצרים לצרכי הלקוחות ולתנאי השוק המשתנים.

הגורמים המרכזיים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה הם:

.6.4

•

ניסיון רב-שנים בתחום ביטוח החיים והחיסכון לטווח ארוך.

•

המוניטין של הקבוצה בתחום.

•

קשר ארוך-טווח עם סוכנים שמשווקים את מוצרי הקבוצה.

•

מגוון המוצרים הפנסיונים הנמכרים תחת קורת גג אחת.

•

חוסן פיננסי.

•

התשואות המושגות על כספי החיסכון ,בהשוואה לתשואות הגורמים המתחרים.

•

השירות הניתן על ידי החברה ללקוחות ולסוכנים.

לקוחות
סוגי הלקוחות העיקריים בתחום החיסכון ארוך הטווח הם :מעסיקים ,מבוטחים פרטיים ,עצמאים וקולקטיבים.
בתחום זה אין לחברה תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות.
לחברה אין לקוח בודד שהכנסות החברה ממנו מהוות  10%או יותר מסך הכנסות החברה בדוחות המאוחדים.
הקבוצה משווקת ,מעת לעת ובמהלך העסקים הרגיל ,לחברות מקבוצת אי די בי )הן כבעל פוליסה בביטוחים
קולקטיבים ,הן כעמית בקופות גמל מרכזיות והן כמעסיק המפקיד לחיסכון פנסיוני עבור עובדיו( מוצרי חיסכון
ארוך טווח .סך הכנסות הקבוצה בתחום החיסכון ארוך הטווח מחברות הנמנות על קבוצת אי די בי ,מפרמיות ומדמי
גמולים במהלך העסקים הרגיל ,אינו עולה על  5%מכלל הכנסות החברה בתחום בשנת  .2013למען הזהירות ,למרות
העובדה שקבוצת אי די בי מונה מספר רב של חברות ,ההתייחסות לכל החברות בקבוצת אי די בי לעניין זה נעשתה
במקובץ כאל גורם אחד.
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.6.4.1
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התפלגות הלקוחות בענף ביטוח חיים לפי פרמיות לשנים  2013ו2012 -
2013
סוג הלקוח

.6.4.2

2012

פרמיות ברוטו
)באלפי ש"ח(

שיעור מסך
ההכנסות

פרמיות ברוטו
)באלפי ש"ח(

שיעור מסך
ההכנסות

עמיתים ושכירים

3,512,229

72%

3,397,602

72%

מבוטחים פרטיים ועצמאים

1,170,776

24%

1,131,646

24%

קולקטיבים

191,503

4%

208,213

4%

סה"כ

4,874,508

100%

4,737,461

100%

פדיונות בענף ביטוח חיים
בענף ביטוח חיים ,שיעור הפדיונות מהעתודה הממוצעת בשנת הדוח היה  2.8%לעומת  3.1%בשנת  .2012להערכת
החברה ,הירידה בפדיונות נבעה ,בין היתר ,מפעילות השימור של החברה וכתוצאה מרפורמת המקדמים.

64

כלל חברה לביטוח בע"מ

.6.4.3
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התפלגות הלקוחות בענף קרנות פנסיה לפי דמי גמולים לשנים  2013ו2012 -
2013
סוג הלקוח

.6.4.4

2012

עמיתים שכירים
קולקטיבים

דמי גמולים
)באלפי ש"ח(
3,754,352
360,395

שיעור מסך
ההכנסות
91%
9%

דמי גמולים
)באלפי ש"ח(
3,187,937
379,356

שיעור מסך
ההכנסות
89%
11%

סה"כ

4,114,747

100%

3,567,293

100%

התפלגות הלקוחות בענף קופות גמל לפי דמי גמולים לשנים  2013ו2012 -
שנת 2013
דמי גמולים/
הפקדות קרנות
השתלמות*
)באלפי ש"ח(

סה"כ דמי
גמולים*
)באלפי ש"ח(

שיעור מסך דמי
הגמולים
)באלפי ש"ח(

עמיתים שכירים

247,649

4,078

806,897

1,058,624

84%

מבוטחים פרטיים ועצמאיים

94,340

-

102,667

197,007

16%

סה"כ

341,989

4,078

909,564

1,255,631

100%

סוג הלקוח

דמי גמולים
קופות גמל*
)באלפי ש"ח(

דמי גמולים
קופות מרכזיות*
)באלפי ש"ח(
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שנת 2012

סוג הלקוח

דמי גמולים
קופות גמל*
)באלפי ש"ח(

דמי גמולים
קופות מרכזיות*
)באלפי ש"ח(

דמי גמולים/
הפקדות קרנות
השתלמות*
)באלפי ש"ח(

סה"כ דמי
גמולים*
)באלפי ש"ח(

שיעור מסך דמי
הגמולים
)באלפי ש"ח(

עמיתים שכירים

261,635

5,667

781,841

1,049,142

84%

מבוטחים פרטיים ועצמאיים

111,031

-

91,572

202,603

16%

סה"כ

372,666

5,667

873,413

1,251,746

100%

*

דמי הגמולים/ההפקדות כוללים את סך דמי הגמולים/ההפקדות לקופות שנרכשו מבנק דיסקונט ומבנק הפועלים במהלך
שנת .2007
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.7

תחום ביטוח כללי

.7.1

מוצרים ושירותים

.7.1.1

חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

תיאור ענפי הביטוח והכיסויים הביטוחיים שנכללים בתחום
תחום זה כולל את פעילות הקבוצה בענפי הביטוח הכללי .נהוג לחלק את תחום הביטוח הכללי ל 2-קטגוריות
עיקריות) :א( ביטוחי רכוש ו)-ב( ביטוחי חבויות.
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוחי בביטוח רכוש ,הינה שלוש שנים מקרות מקרה
הביטוח .במרבית המקרים מוגשות תביעות בגין פוליסות רכוש במהלך תקופת הביטוח ולאור זאת ולאור משך
תקופת ההתיישנות נחשבת הפעילות בביטוחי רכוש כבעלת "זנב תביעות קצר" .מנגד ,תקופת ההתיישנות בביטוחי
חובה וחבויות הינה שבע שנים מקרות מקרה הביטוח ,וזאת כיוון שהתביעה הביטוחית אינה מתיישנת כל עוד לא
התיישנה תביעת הצד השלישי כנגד המבוטח .בשל פרק הזמן הארוך שחולף בין מועד היווצרות העילה כנגד המבוטח
לבין מועד הגילוי ו/או לבין מועד הגשת התביעה )בין היתר לאור תקופת ההתיישנות כאמור לעיל( ו/או בשל פרק
הזמן הדרוש לבירור התביעה ,נחשבים ביטוחי חבויות כבעלי "זנב תביעות ארוך" .להלן יסקרו הענפים העיקריים
הנכללים בתחום הביטוח הכללי:

.7.1.1.1

ענף ביטוח רכב חובה
א .כללי
במסגרת ענף זה מוענק כיסוי ביטוחי ,לבעל הרכב וכן לנוהג ברכב ,מפני כל חבות שהם עשויים לחוב בה לפי חוק
הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה") 1975-חוק הפלת"ד"( ומפני כל חבות אחרת בשל נזק גוף שנגרם
לאדם על ידי או עקב השימוש ברכב המנועי ,וכן ניתן כיסוי לבעל הרכב והנוהג בו בהיתר ממנו ,מפני נזק גוף
שנגרם להם בתאונת דרכים.
עריכת הביטוח הינה חובה ומהווה תנאי לשימוש ברכב מנועי בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי ,התש"ל1970 -
)"הפקודה"(.
ב .נוסח הפוליסה
בחודש אוקטובר  2010בעקבות פרסום תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים ביטוח )תנאי חוזה לביטוח חובה
של רכב מנועי( ,התש"ע) 2010-להלן בסעיף זה" :התקנות"( עדכנה החברה את נוסח פוליסות רכב חובה
המשווקות על ידה בהתאם לתקנות הקובעות נוסח אחיד לפוליסות תקניות בענף ביטוח רכב חובה ,וזאת הן עבור
רכב יחיד )"הפוליסה התקנית – רכב חובה"( והן לצורכי סחר )"הפוליסה התקנית – רכב חובה :סחר"(,
המיועדת לבעלי פוליסה המחזיקים במספר כלי רכב באופן ארעי ,לצורכי מסחר ,תיקון וכדומה )כגון :סוחרים
בכלי רכב ,בעלי מוסכים ויבואנים(.
החברה אינה יכולה להעריך באופן מלא את ההשלכות הצפויות מעדכון נוסחי הפוליסות ,וזאת ,בין היתר ,משום
שהתביעות בענף זה מתאפיינות ב"זנב תביעות ארוך" ולפיכך רק בעתיד ניתן יהיה לבחון את אופן יישום הוראות
הפוליסה התקנית – רכב חובה על ידי בתי המשפט .עם זאת ,בשלב זה ,ובהתאם להשפעה הנוכחית של עדכון זה,
החברה מעריכה כי לא צפויות לעדכון השלכות מהותיות על התוצאות הכספיות של החברה.
המידע בכל הקשור להשלכות האפשריות של עדכון נוסחי הפוליסות רכב חובה הינו מידע צופה פני עתיד
המתבסס על הערכות והנחות של החברה ,נכון למועד הדוח .ההשלכות בפועל עשויות להיות שונות מן
ההשלכות המוערכות בין היתר בשל העובדה שמדובר בענף בעל "זנב תביעות ארוך" כאמור לעיל.
ג .הסדרים מיוחדים בענף ביטוח רכב חובה
בענף ביטוח רכב חובה מתקיימים מספר הסדרים כמפורט להלן:
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) (1הסדר הביטוח השיורי )"הפּוּל"(
הואיל ומחד ביטוח רכב חובה הינו חובה חוקית ,ומאידך חברות הביטוח אינן מחוייבות לבטח את כל המבקשים
לרכוש ביטוח כאמור ,נוסד מכוח תקנות ביטוח רכב מנועי )הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף(,
התשס"א ,2001-הסדר הביטוח השיורי ,במסגרתו מבוטחים המשתמשים ברכב מנועי שלא השיגו כיסוי ביטוחי
באופן ישיר אצל חברות הביטוח המסחריות )כגון :אופנועים ,טרקטורונים ו/או כלי רכב נוספים שנדחו על ידי
חברות הביטוח( )"הביטוח השיורי"( .הסדר הביטוח השיורי מתבסס על ביטוח משותף של כל המבטחים בענף
ביטוח רכב חובה ,במסגרתו מחוייבות כל חברות הביטוח בענף ביטוח רכב חובה להשתתף ב"פול" ונושאות יחד
בהפסדיו או ברווחיו ,על פי חלקן בסה"כ פרמיות ביטוח רכב חובה )"נתח שוק חובה"( .חלקה של הקבוצה
ב"פול" עמד נכון לשנת חיתום  2013על שעור של כ 13.8% -בהשוואה לשעור של  13.2%בשנת החיתום .2012
לעניין השפעת ה"פול" על התוצאות הכספיות של החברה ראה חלק ב' -דוח הדירקטוריון סעיף 3.1.2
בחודש פברואר  2013תוקן מנגנון ההתחשבנות בין החברות השותפות ב"פול" ,באופן שהחל משנת החיתום 2013
יקבע חלקה של כל חברה ב"פול" בהתאם לנתח שוק חובה בפועל באותה שנת חיתום ,וזאת בניגוד למצב קודם
לכן לפיו אופן החלוקה נקבע בהסתמך על נתח שוק חובה של כל חברה בשנה הקודמת.
חברות הביטוח ממנות את חלקן ב"פול" באמצעות העמסת עלות ביטוח האופנועים במסגרת ה"פול" על יתר
מבוטחי חברת הביטוח שלא במסגרת ה"פול" .בהתאם להסדר התחיקתי מרכיב ההעמסה הצפוי למימון העלות
לביטוח אופנועים במסגרת הפול הינו בין  5.5%ל 6.5% -מעלות הסיכון הטהור של ביטוחי החובה של המבטח
שלא במסגרת ה"פול" .מרכיב ההעמסה הינו למעשה הסכום שעל מבוטחי חברת הביטוח ,שלא במסגרת "הפול",
לשלם כתוצאה מעלויות ההשתתפות של המבטח במסגרת "הפול" .לפרטים נוספים בעניין "עלות הסיכון
הטהור" ראה ס"ק ) (3להלן.
) (2קרנית  -הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים – קרנית ,הינה תאגיד שהוקם על פי חוק הפלת"ד ,לצורך תשלום פיצויים
לזכאים על פי חוק הפלת"ד שאין באפשרותם לתבוע פיצויים מחברת ביטוח ,בשל אחד מן המקרים הבאים(1) :
פגיעה על ידי רכב שלא היה לו כיסוי ביטוחי; ) (2מבטח שאינו ידוע )כגון פגיעת פגע וברח(; ) (3מבטח שנמצא
בהליכי פירוק או שמונה לו מנהל מורשה.
על חברות הביטוח להעביר לקרנית ,לשם מימון הקרן שיעור של  1%מהפרמיה נטו בגין פוליסות ביטוח רכב
חובה.
) (3מאגר המידע הסטטיסטי והפיקוח על התעריפים
•

במסגרת פרק "ביטוח כללי" בחוזר המאוחד )להלן" :פרק ביטוח כללי  -חוזר המאוחד"( ,נקבע כי דמי
הביטוח בענף ביטוח רכב חובה לכלי רכב שאינו אופנוע אינם יכולים לחרוג מהשיעור המקסימאלי
שהינו  90%מדמי הביטוח נטו עבור אותו מבוטח במסגרת תעריפי "הפול" המתפרסמים מעת לעת על
ידי המפקח.

•

החל משנת  2011פועל בענף ביטוח רכב חובה מאגר מידע סטטיסטי המשמש להערכת עלות הסיכונים
בענף ביטוח רכב חובה ,ואשר הוקם מכוח תקנות ביטוח רכב מנועי )הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת
התעריף( ,תשס"א 2001-המסדירות את אופן פעולתו ואת נושא העברת מידע למפעיל המאגר ,וכן
מסדירות את אופן הפעולה של מאגר הונאות הביטוח )ראה סעיף 7.1.1.1ג) (4להלן( ,ואת יחסי הגומלין
שבין המאגרים לבין המבטחים.
המאגר מנוהל על ידי צד שלישי בלתי קשור לחברה ולחברות הביטוח )"מפעיל המאגר"(.
מפעיל המאגר מוסמך על-פי דין לאסוף מידע בענף הביטוח ,ולקבוע על בסיסו את עלות הסיכון הטהור
)"תעריף הסיכון"( .חברות הביטוח מחויבות להעביר למפעיל המאגר אחת לרבעון ,נתונים הנוגעים
לפרטי הרכב והנהג בכל פוליסות רכב חובה שהונפקו על ידן וכן פרטים אודות התביעות שהוגשו במהלך
הרבעון.
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עם הפעלת מאגר המידע הסטטיסטי ,תעריפי ביטוח רכב חובה חדלו להיות אחידים לכל המבוטחים
ולכל חברות הביטוח על פי חוק ,וחברות הביטוח החלו לקבוע את דמי הביטוח תוך שימוש במשתנים
מתוך תוכניות סיווג הסיכונים שהמפקח אישר כמשתנים שבהם יהיה מבטח רשאי להשתמש לצורך
קביעת התעריף )"המשתנים"( אשר נועדו להתאים את פרמיית הביטוח לסיכון המבוטח .ביולי 2013
פרסם המפקח חוזר ביטוח משתנים בענף רכב חובה שתחולתו מיום  1בפברואר  2014במסגרתו הרחיב
המפקח את רשימת המשתנים וקבע משתנים ייעודיים לסוגי רכב שונים.
להערכת החברה ,הרחבת רשימת המשתנים וסיווגם כאמור ,עשוייה לאפשר תמחור מדוייק יותר של
הסיכון וכפועל יוצא להשפיע על אופן תמחור הפרמיה למבוטחים בהתאם למשתנים הרלוונטיים
ועשוייה גם להביא להגברת התחרות בענף .עם זאת ,בשלב זה ,החברה עדיין אינה יכולה להעריך את
היקף השלכות השינוי האמור ,שיושפע בין היתר ,ממחיר השוק שייקבע ומהתנהגות המתחרים
והלקוחות בשוק.
הערכת החברה הינה בגדר מידע צופה פני עתיד המבוססת על המידע המצוי בידי החברה במועד
הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות בשל הסיבות המפורטות לעיל.
•

פרק ביטוח כללי -בחוזר המאוחד קובע בעניין דמי ביטוח בענף רכב חובה נהלים לקביעת דמי ביטוח
שרשאי מבטח לגבות ואופן הגשתם לאישור המפקח .בהתאם לפרק ביטוח כללי בחוזר המאוחד ,מרכיב
פרמיית הסיכון שבתעריף ביטוח רכב חובה )דמי הביטוח נטו( הינו אחיד לכל המבוטחים אצל מבטח,
בעלי אותם מאפיינים .המבטח רשאי לגבות בנוסף דמים בשיעור של עד  16.25%מפרמיית הסיכון,
שנועדו לכיסוי הוצאות המינהל של המבטח ,עמלת סוכנים ורווח ובנוסף לאלה ,המבטח גובה את סכום
ההשתתפות כהגדרתו לעיל על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי .המבטח רשאי לתת הנחות מרכיב
הדמים בלבד ,למעט בביטוח רכב חובה לציי רכב ולקולקטיבים שאז רשאי המבטח לתת הנחה אף מדמי
הביטוח נטו )דמי הביטוח למעט הדמים( .לעניין זה – צי רכב מונה לפחות  40כלי רכב שכולם בבעלות
אחת ומבוטחים אצל אותו מבטח וקולקטיב מונה לפחות  100כלי רכב בבעלויות שונות ,המבוטחים
אצל אותו מבטח במסגרת הסכם ,ובלבד שמטרתה העיקרית של התארגנות הקולקטיב אינה עשיית
הביטוח.

•

במסגרת תיקון חקיקה משנת  ,2009הועברה האחריות הביטוחית למתן שירותים רפואיים הנכללים
בסל השירותים הקבוע בתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד – ") 1994חוק ביטוח
בריאות ממלכתי"( ובצו התרופות לפי סעיף )8ז( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,בשל נזקי גוף לנפגעי
תאונות דרכים ,מחברות הביטוח לקופות החולים .המבטחים ממשיכים להיות אחראים לגבי יתר
השירותים הרפואיים שאינם נכללים בתוספת השנייה ובצו התרופות .האמור אינו חל על אוכלוסיות
מסוימות ובין היתר חיילים ונפגעי תאונות עבודה אשר האחריות הביטוחית לכיסוי הוצאות טיפול
רפואי עבורם במקרה של תאונת דרכים נותרה של המבטחים.
לצורך מימון עלות אספקת השירותים האמורים לנפגעי תאונות דרכים ,נקבע כי על המבטחים להעביר
לקרנית שיעור מסוים ,שקובע שר האוצר ,מדמי הביטוח שגבה המבטח ,העומד כיום על  9.4%מדמי
הביטוח כאמור )"סכום ההשתתפות"( .את סכום ההשתתפות האמור מעבירה קרנית למוסד לביטוח
לאומי אשר מעבירו לקופות החולים.
להערכת החברה בשנת הדוח לשינוי האמור לא היו השלכות מהותיות על התוצאות העסקיות של
החברה .עם זאת ,לאור העובדה כי מדובר בענף בעל "זנב תביעות ארוך" החברה אינה יכולה להעריך
באופן מלא את ההשלכות הצפויות.
המידע בכל הקשור להשלכות האפשריות של התיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי בקשר עם מימון
הספקת השירותים הרפואיים הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכות והנחות של החברה,
נכון למועד הדוח .ההשלכות בפועל עשויות להיות שונות מן ההשלכות המוערכות בין היתר לאור
העובדה שמדובר בענף בעל "זנב תביעות ארוך".

) (4מאגר מידע לאיתור הונאות ביטוח וטיפול בהונאות בענף רכב חובה
הקמת מאגר מידע לטיפול בהונאות ביטוח בענף ביטוח רכב חובה ,מוסדרת בתקנות ביטוח רכב מנועי )הקמה
וניהול של מאגרי מידע( ,תשס"ד.2004-
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המאגר ,המרכז מידעים מכל חברות הביטוח ,משמש לצורך זיהוי חשדות למקרי הונאה בתביעות רכב חובה וכן
למניעת הונאות ביטוח בתהליך החיתום בפוליסות רכב-חובה.
על פי דין ,חל איסור להפיק תעודת ביטוח רכב חובה עבור כלי רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון ואופנוע מבלי שבוצע
אימות בשאילתא מקוונת למאגר בעת תהליך החיתום ,וזאת לכל הפחות ביחס לפרטי מידע מסוימים .במקרים
מסוימים )כגון ,במקרה שמדובר בכלי רכב הנמנה על צי או קולקטיב או במקרה שמדובר בחידוש ביטוח חובה
לכלי רכב שהיה מבוטח אצל המבטח בשנה החולפת( רשאי מבטח להפיק תעודת ביטוח רכב חובה מבלי שבוצע
אימות כאמור.
מימון עלות הפעלת המאגר מוטל על כל חברות הביטוח ,בהתאם לכללים שקבע המפקח.
) (5תיקון חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשנ"ה) 1995-תיקון מס'  146תשע"ג(2013-
בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ תשנ"ה ") 1995-חוק הביטוח הלאומי"( ,במקרה בו שילם המוסד
לביטוח לאומי לזכאי גמלה ,בעילה המהווה עילה גם לחייב צד שלישי לשלם פיצויים לאותו זכאי לפי פקודת
הנזיקין ,או לפי חוק הפלת"ד ,רשאי המוסד לביטוח לאומי לתבוע מאותו צד שלישי פיצוי על הגמלה ששילם או
שהוא עתיד לשלם .הצד השלישי רשאי לנכות מהפיצוי את הגמלאות המשתלמות ו/או שעתידות להשתלם מאת
הביטוח הלאומי.
בחודש יולי  2013אישרה מליאת הכנסת את תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנים  .2013-2014במסגרת החוק,
שפורסם באוגוסט  2013תוקן חוק הביטוח הלאומי כך שנקבע הסדר המחייב את הצד השלישי בדיווח לביטוח
הלאומי על אותם סכומים שניכה ו/או שהיה רשאי לנכות כאמור ,וזאת תוך  60יום ממועד ביצוע הניכוי או מיום
כריתת הסכם הפשרה או מיום מתן פסק הדין ,לפי המוקדם .ככל שלא תקויים החובה במועד ,תחל להימנות
תקופת ההתיישנות בגין תביעת שיבוב של המוסד לביטוח לאומי ,מיום קבלת הדיווח או מהיום בו נודע למוסד
לביטוח הלאומי על ההליכים בין הזכאי למבטח ,לפי המוקדם .בכל מקרה תקופת ההתיישנות לא תעבור את
השנה ה 15 -מיום קרות המקרה שחייב את המוסד לביטוח לאומי לשלם את הגמלה.
להערכת החברה ,יישום ההסדר בעקבות התיקון לחוק הביטוח הלאומי ,בקשר עם תביעות שיסולקו על ידי
חברות הביטוח ,לרבות בדרך של פסק דין ,פשרה ,או תשלום אחר ,צפוי להשפיע על תשלומים למוסד לביטוח
לאומי ולהגדילם ,בעיקר בענפי חבויות וחובה .עם זאת לאור העובדה כי התיקון לחוק הביטוח הלאומי נכנס
לתוקף בחודש ינואר  ,2014הרי שבשלב זה ,קימת אי ודאות אשר למידת השפעתו והיא תלויה בין היתר ,בהיקף
הניכויים שינוכו בפועל על ידי החברה מתגמולי הביטוח ו/או שהיא תהיה זכאית לנכות ,בהיקף הפניות שיתקבל
מאת הביטוח הלאומי בעקבות יישום התיקון לחוק ובהתאם לנסיבות העובדתיות ולטענות המשפטיות ,כפי
שיתבררו בכל תביעה לגופה .החברה ביצעה הפרשה בדוחותיה הכספיים ,בהתאם להערכתה את הגידול בהיקף
התשלומים.
הערכת החברה הינה בגדר מידע צופה פני עתיד המבוססת על המידע המצוי בידי החברה במועד הדוח.
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות.
) (6מתווה סליקה קל-כבד
בהתאם לחוק הפלת"ד ,כל מבטח יפצה את הנוסעים שנסעו בכלי הרכב המבוטח על ידו .עוד קובע חוק הפלת"ד,
כי כלפי מי שנפגע בתאונה מחוץ לכלי הרכב המבוטחים ,בתאונת דרכים שבה היו מעורבים מספר כלי רכב ,תהא
למבטחים השונים אחריות )ללא הוכחת אשם( ביחד ולחוד ,ובינם לבין עצמם ישאו המבטחים בנטל החיוב
בחלקים שווים .לכלל הנ"ל נקבעו חריגים ,שעניינם בתאונות בין כלי רכב ,השונים במידה משמעותית זה מזה -
אופנוע ורכב אחר ,או רכב קל ורכב כבד .במקרים אלה קובעים צווי החצייה את "תשלומי האיזון" של
המבטחים ,היינו  -השיפוי לו זכאים המבטחים זה מזה בגין תאונות אלה .מטרתם של צווי החצייה היא לאזן את
נטל התשלום בין המבטחים ,מקום בו מקדמי הסיכון של כלי רכב לגרום היזק בתאונות דרכים ,אינם מאוזנים
באופן מובהק .כך לדוגמא ,מקום בו מעורבים בתאונה משאית ורכב נוסעים רגיל  -ישפה מבטח המשאית את
מבטח הרכב הרגיל בשיעור  50%בגין החבויות הנובעות מנזקי הגוף של נוסעי הרכב הרגיל.
איגוד חברות הביטוח מפעיל מערכת סליקה שנועדה ,בין היתר ,להעביר תשלומים באופן ממוכן בין מבטחי רכב
בביטוח רכב חובה ,בהתאם לחוק הפלת"ד וצו הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים
בין המבטחים( ,התשס"א 2001-המאזנים כאמור את נטל התשלום בין המבטחים ,במקום שבו מקדמי הסיכון
של כלי הרכב המעורבים בתאונת דרכים אינם מאוזנים באופן מובהק .למנהל המתווה הסמכות לכהן כבורר
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מקום בו תתעוררנה מחלוקות בין המבטחים באשר למעורבות כלי רכב מבוטח בתאונה .להסדר ניתן פטור
בתנאים מאישור הסדר כובל על ידי הממונה על הגבלים עסקיים עד ספטמבר  ,2015הכוללים ,בין היתר ,הגבלת
פעילות המערכת למטרה האמורה בלבד ,הפעלת המערכת על ידי גוף עצמאי שאינו קשור למבטחים ,איסור
העברת מידע עסקי בין הצדדים להסכם ומתן אפשרות לכל מבטח להצטרף למערכת.

.7.1.1.2

ענף ביטוח רכב רכוש
א .כללי
ענף ביטוח רכב רכוש כולל את פעילות הקבוצה בביטוח לכיסוי אובדן או נזק של כלי רכב מבוטחים ונזקים
הנגרמים לרכוש של צד שלישי על ידי כלי הרכב המבוטחים.
ענף ביטוח רכב רכוש מתחלק לשתי קטגוריות עיקריות:
א( ביטוח לכלי רכב פרטי וכלי רכב מסחרי שמשקלו עד  3.5טון ,אשר פוליסת הביטוח בעבורם כפופה לתנאי
הפוליסה התקנית כפי שנקבעו בתקנות שהותקנו בנושא )להלן" :הפוליסה התקנית – רכב רכוש" ו " -תקנות
רכב רכוש" ,בהתאמה(.
ב( ביטוח לכלי רכב שאינו נמנה על הקטגוריה הראשונה )כגון :משאיות ,טרקטורים ,מלגזות וטרקטורונים( ,אשר
פוליסת הביטוח בעבורם אינה כפופה לתנאי הפוליסה התקנית – רכב רכוש.
הפוליסה התקנית – רכב רכוש ,קובעת נוסח ותנאים מינימאליים לביטוח רכוש לרכב אשר המבטח רשאי
לשנותם רק אם השינוי הוא לטובת המבוטח .לפוליסה התקנית ניתן להוסיף הרחבות להיקף הכיסוי ,באישור
המפקח.
במסגרת תיקון שנכנס לתוקף באוקטובר  ,2012בוצעו שינויים בנוסח הפוליסה התקנית )"תיקון  2012לתקנות
רכב רכוש"( ,בין היתר ,קביעה כי מקרה ביטוח יכלול גם אובדן או נזק שנגרם לרכב ,לרבות האבזרים
והמכלולים שבחבילה הבסיסית שלו ,לרבות אמצעי המיגון שהותקנו בו לפי דרישת המבטח ,והאבזרים
הנמצאים בו מכוח דין או האבזרים הצמודים אליו שנקובים במפרט; קביעת חובת תיקון רכב שגילו עד שנתיים
בחלפים חדשים או מקוריים; חובת תיקון רכב שיש לגביו אחריות יצרן או יבואן בהתאם לקבוע באחריות; וכן
איסור על גביית השתתפות עצמית כפולה במקרה של נזק עצמי ונזק לצד שלישי.
בשלב ראשוני זה ,תיקון  2012לתקנות רכב רכוש ,לא גרם לשינוי מהותי בעלות סילוק התביעות בענף ביטוח רכב
רכוש ולהערכת החברה ,האמור הינו ,בין היתר ,כפועל יוצא של ההשפעה המקזזת של השינויים הכלולים
בתיקון .עם זאת ,החברה אינה יכולה להעריך את היקף ההשפעה האמורה ,לטווח הארוך ,בין היתר ,מהטעם
שהיא אינה יכולה להעריך את מחיר השוק שייקבע בעקבות התיקון לתקנות ,התלוי ,בין היתר ,בהתנהגות
המתחרים והלקוחות בשוק.
הערכת החברה הינה בגדר מידע צופה פני עתיד המבוססת על המידע המצוי בידי החברה במועד הדוח.
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות ,בין היתר ,עקב משך הזמן הקצר שחלף ממועד
כניסת תיקון  2012לתקנות רכב רכוש לתוקף.
תעריף לביטוח רכב רכוש ,כמו גם הפוליסה בכללותה ,מחייבים אישור המפקח על הביטוח .תעריף דמי הביטוח
בגין ביטוח רכב רכוש הוא בדרך כלל דיפרנציאלי והוא נקבע ,בין היתר ,בהתחשב במאפייני הרכב )בעיקר דגם
הרכב המבוטח ושנת ייצורו( ובמאפייני הנוהגים בו )בעיקר גיל הנהג העיקרי ,נהגים המורשים לנהוג ברכב,
תקופת הרישיון וניסיון התביעות של בעל הפוליסה(.
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ב .הסדרים מיוחדים ביישוב תביעות רכב רכוש -הסדר השמאים
במטרה לייעל ולקצר הליכי יישוב תביעות רכב רכוש ,ובהתאם להוראות שנקבעו בחוזר שפרסם המפקח,
מפרסמות חברות הביטוח רשימות שמאים")21שמאי חוץ"( ,לבחירת המבוטח .בהתאם להוראות החוזר ,הצעת
תיקון או שומה של שמאי חוץ שנבחר על ידי המבוטח כאמור ,מהווה הצעת התיקון או השומה הקובעת והיא
מחייבת את הצדדים בכפוף לזכות המבטח והמבוטח להעלות בפני שמאי החוץ הערות בעניינים טכניים .כמו כן,
באפשרות המבטח והמבוטח לערער על השומה בהתאם להסדר הקבוע בחוזר.
ג .זכאות למידע וגילוי בענף רכב רכוש
• שוק מכירת רכבים משומשים סובל מהעדר שקיפות ומבעיות של פערי מידע ,לרבות כתוצאה מקושי תפעולי
באיתור המידע ,בנוגע לתאונות שאירעו לכלי רכב משומשים בתקופה שקדמה לרכישתם ,אשר מהם סובלים
רוכשי הרכב הפוטנציאליים וחברות הביטוח.
בנסיבות אלו ,פעל איגוד חברות הביטוח במשותף עם מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ )"חברת
הסליקה"( להקמת מאגר מידע שעיקרו רישום היסטוריית תאונות של כלי רכב שיהיה זמין הן לציבור רוכשי
רכבים משומשים והן למבטחים שיבחרו להצטרף למאגר .איגוד חברות הביטוח וחברת הסליקה קיבלו ביום
 30ביוני  2011פטור מאישור הסדר כובל מאת הממונה על ההגבלים העסקיים לתקופה של שנתיים ,שהוארך
ביום  29ליולי  2013לתקופה של שלוש שנים נוספות.
המאגר החל לפעול באופן רציף ביום  26לדצמבר  .2013נכון למועד פרסום הדוח ,המאגר כולל מידע מחברות
ביטוח שפרמיית הביטוח המצטברת שלהן בגין פוליסות רכב רכוש מהווה  84%מהפרמיה הכוללת בביטוחי
רכב רכוש בישראל .החברה הצטרפה למאגר אך נכון למועד פרסום הדוח טרם עשתה שימוש בנתוני המאגר.
האפשרות לעשות שימוש בנתוני המאגר ,עשויה לצמצם את פערי המידע ,וכפועל יוצא להשפיע על הליכי
החיתום של החברה ועל הליכי סילוק התביעות ולהשפיע על הרווחיות .בשלב זה אין באפשרות החברה
להעריך את ההשלכות של הקמת המאגר והשימוש בו על התוצאות הכספיות של החברה בענף רכב-רכוש
ואלה תלויות ,בין היתר ,בשיעור המבטחים שיצטרפו למאגר ו/או יעשו בו שימוש ,בהתנהגות הגורמים
המתחרים ובהשפעת השימוש במאגר על התחרות בענף זה.
הערכת החברה הינה בגדר מידע צופה פני עתיד המבוססת על המידע המצוי בידי החברה במועד הדוח.
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות מהסיבות המפורטות לעיל.
• ביוני  2012פרסם משרד התחבורה הצהרת כוונות לעניין רישום הערה בדבר "נזק בטיחותי מהותי" ברישיון
הרכב שאמורה להחליף את הוראותיו של נוהל קודם של משרד התחבורה ,מדצמבר ) 2011שהיה בתוקף עד
לחודש פברואר  (2012שהטילה על שמאי הרכב חובה למסור למשרד התחבורה דיווח על "רכב במצב אובדן
להלכה" על מנת שהדבר יירשם ברישיון הרכב.
בפברואר  2014אושר בוועדת הכלכלה בכנסת תיקון לתקנות התעבורה )תיקון מס'( ,התשע"ד  2013 -נזק
בטיחותי ברכב )תקנות  309ו 310 -לתקנות התעבורה( )"תיקון לתקנות התעבורה"( .בהתאם לתיקון
לתקנות התעבורה יידרש שמאי רכב שבדק רכב שנגרם לו נזק בטיחותי ,כהגדרתו בתיקון ,או מנהל מקצועי
של מפעל בודק ,שהינו מוסך מורשה לבדיקת רכב לאחר תאונה ,אשר נתן תעודת בדיקה לרכב שנגרם לו נזק
בטיחותי ושלא נבדק בידי שמאי רכב ,להודיע למשרד הרישוי כי לרכב נגרם נזק בטיחותי וכי הנזק תוקן.
משרד הרישוי יתן להודעה האמורה ביטוי ברשיון הרכב ,ויציין כי לרכב היה נזק בטיחותי שתוקן ונבדק.
במסגרת תיקון תקנות התעבורה נקבע כי נזק בטיחותי יוגדר ככזה שגרם לעיוות ,הסטה ,סדק או שבר
מהותיים .בין היתר מדובר בנזקים למערכת ההיגוי ,הבלמים ,השלדה ,קורות האורך והרוחב ,רצפת המרכב,
מערכת המתלים וכן נזק לכריות האוויר )"נזק בטיחותי"(.

21

שמאי החוץ הינו מי שאינו שמאי בית .שמאי בית הם מי שעלולים להימצא בניגוד עניינים בשל קשר מיוחד עם המבטח כגון במקרה של:
שמאי שהוא עובד של קבוצת הביטוח; שמאי שלמעלה מ 30%-מסך כל הכנסותיו משמאות ועסקים אחרים עם מבטחים הם מקבוצת
הביטוח; חברת שמאות אשר קבוצת הביטוח מחזיקה בלמעלה מ 5%-מאמצעי השליטה בה.
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התיקון לתקנות התעבורה ייכנס לתוקף ב 1-באוגוסט  .2014בדיון בוועדת הכלכלה במסגרתו אושרו התקנות
התחייב משרד התחבורה להעביר לכל הגורמים בענף רשימת דוגמאות ,תוך  60יום ,שיבהירו מתי צריך לדווח
ולרשום את ההערה בדבר נזק בטיחותי כאמור.
להערכת החברה ,תיקון תקנות התעבורה ,עלול להשפיע על עלויות סילוק תביעות רכב-רכוש ולהגדילן ,בין
היתר ,לאור הפחתה בערכו של רכב שניזוק בנזק בטיחותי וכפועל יוצא הגדלת תגמולי הביטוח בגין מרכיב
ירידת ערך הרכב ו/או כתוצאה מהפחתה בתמורה שתקבל החברה בגין רכבים או שרידי רכבים שנמכרים על
ידה לצדדים שלישים .עם זאת ,בשלב זה החברה אינה יכולה לצפות את השלכות התיקון לתקנות התעבורה,
והיא תלויה בין היתר בהבהרות שיוציא משרד התחבורה בנוגע לאופן דיווח ורישום ההערה בדבר נזק
בטיחותי לרכב ,באופן היישום של הגורמים המעורבים בהליך תיקון הרכב ,את התיקון לתקנות התעבורה וכן
במחירי השוק שיקבעו.
הערכת הקבוצה בקשר עם תיקון תקנות התעבורה ,הינה בגדר מידע צופה פני עתיד ומבוססת על מידע
המצוי בידי הקבוצה במועד הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות וזאת
כתוצאה ,מהגורמים המפורטים לעיל.

.7.1.1.3

ענף ביטוח חבויות
בפוליסות ביטוח חבויות נהוג לבטח על פי אחד משני בסיסי כיסוי:
 oכיסוי לפי "בסיס מועד האירוע" ) – (Occurrence basisבפוליסות אלה ,הכיסוי ניתן לאירועים אשר קרו
בתוך תקופת הביטוח כאשר התביעה יכולה להיות מוגשת אף לאחר תום תקופת הביטוח ,בכפוף להתיישנות;
 oכיסוי לפי "בסיס מועד הגשת התביעה" ) - (Claims made basisבפוליסות אלה הכיסוי ניתן על בסיס מועד
הגשת התביעה ,כלומר לתביעות אשר הוגשו לראשונה כנגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח ,אף אם העילה כנגד
המבוטח נוצרה לפני מועד תחילת הביטוח ,ובלבד שנוצרה לאחר תאריך מסוים שנקבע בפוליסה.
תתי ענפי הביטוח העיקריים בענף ביטוח חבויות הינם:
 oביטוח אחריות כלפי צד שלישי )ביטוח צד ג'(;
 oביטוח אחריות המוצר;
 oביטוח אחריות מקצועית;
 oביטוח חבות מעבידים;
 oביטוח אחריות נושאי משרה ).(D&O
לתיאור מאפייני הפוליסות ראה סעיף 7.1.2ג להלן.
בשנת הדוח תוקן חוק הביטוח הלאומי באופן שקבע הסדר המחייב צד שלישי בדיווח לביטוח הלאומי על אותם
סכומים שניכה ו/או שהיה רשאי לנכות במקרה בו שילם המוסד לביטוח לאומי גמלה לזכאי ,בעילה המהווה גם
עילה לחייב צד שלישי )לרבות מבטח( לשלם פיצויים לאותו זכאי לפי פקודת הנזיקין ,או לפי חוק הפלת"ד .להרחבה
בעניין זה ראה סעיף 7.1.1.1ג) (5לעיל.

.7.1.1.4

ענף ביטוח רכוש אחר ואחרים
ענף זה כולל מספר תתי ענפים כמפורט להלן:
א .תת ענף ביטוח דירות
תת ענף זה כולל:
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 oביטוח מקיף לדירות  -ביטוח הכולל כיסוי לדירת המבוטח כנגד אובדן או נזק פיזי שנגרמו למבנה הדירה או
לתכולתה כתוצאה מסיכונים נמנים המפורטים בפוליסה .פוליסה זו כפופה לתנאים מינימאליים אשר נקבעו
במסגרת התוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן( התשמ"ו – 1986
)"הפוליסה התקנית לביטוח דירה"( .את תנאי הפוליסה התקנית לביטוח דירה ניתן לשנות רק לטובת המבוטח
וניתן להוסיף לה הרחבות לגבי היקף הכיסוי ,הסיכונים והרכוש המבוטחים וכן ביטוחי חבויות הקשורים לדירת
המגורים )כגון ביטוח צד ג'( .הביטוח מיועד לדירות מגורים במגזר הפרטי.
 oביטוח דירה אגב משכנתה – ביטוח מקיף למבנה הדירה בלבד ,הכפוף לתנאים המינימאליים הקבועים בפוליסה
התקנית לביטוח דירה .ביטוח זה נמכר באמצעות סוכנויות ביטוח של הבנקים למשכנתאות ,אגב נטילת הלוואה
וכן באמצעות סוכני החברה.
בינואר  2013פרסם המפקח על הביטוח טיוטה לתיקון תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח
דירות ותכולתן()תיקון( ,התשע"ג – ") 2013טיוטה לתיקון הפוליסה התקנית"( .במסגרת הטיוטה מוצע לתקן
את נוסח הפוליסה התקנית לביטוח דירה בתיקונים אשר ,רובם ככולם ,מרחיבים את הכיסויים הקיימים ו/או
מוסיפים כיסויי חובה ,שעד היום לא היו חלק מן התנאים המינימאליים לביטוח דירה כגון (1) :הוספת כיסוי
ביטוח ערך חילוף )ההפרש שבין ערך השוק של הדירה ביום קרות מקרה הביטוח כולל מרכיב הקרקע ,לבין ערך
ההקמה של מבנה הדירה או סכום הביטוח ,לפי הנמוך ,לדירה בבית משותף(; ) (2קביעת כיסוי ביטוח אחריות
כלפי צד שלישי ככיסוי מחייב וקביעת נוסח אחיד לגביו; ) (3שינוי הגדרת "ביטוח חסר" וסיוג זכותו של המבטח
לסעדים הקבועים בחוק חוזה הביטוח ביחס למצב של ביטוח חסר.
אם וככל שתאושר הטיוטה לתיקון הפוליסה התקנית בנוסחה הנוכחי ,להערכת החברה ,בשלב זה ,בשל השפעה
מצטברת של מספר שינויים הכלולים בטיוטה צפוי גידול בהיקף התביעה הממוצעת .עם זאת ,החברה אינה
יכולה להעריך את היקף ההשפעה האמורה ,אשר תלויה ,בין היתר ,במחירי השוק שיקבעו בעקבות אימוץ טיוטת
התקנות ,בהתנהגות הגורמים המתחרים בשוק ובנוסחו הסופי של התיקון.
בדצמבר  2013פרסם המפקח על הביטוח טיוטה לדיון בנושא מחשבון תעריפי ביטוח דירה .במסגרת הטיוטה
מוצע להחיל מחשבון תעריפי ביטוח דירה ולהציגו באתר האינטרנט של המפקח על הביטוח ,בדומה למחשבון
הקיים בענף ביטוח רכב חובה .המחשבון האמור מיועד להציג תעריפי ביטוח השוואתיים של מבטחים ,בהתאם
לכיסויים הניתנים בפוליסה התקנית לביטוח דירה ותכולתה .טיוטת ההוראה בקשר עם מחשבון תעריפי ביטוח
דירה ,עשויה להגביר את התחרות בתת ענף ביטוח דירות וכפועל יוצא להשפיע על גובה הפרמיות והרווחיות בתת
הענף .עם זאת ,בשלב זה ,בטרם פורסם הנוסח המחייב של ההוראה האמורה ,לא ניתן לצפות את השפעתה ,והיא
תלויה בין היתר ,בנוסח הסופי של הטיוטה לתיקון הפוליסה התקנית אשר עתיד להתפרסם; בכיסויי החובה
שיכללו במסגרת הפוליסה התקנית ואשר עד היום נמכרו כהרחבה ולא היו חלק מן התנאים המינימאליים
לביטוח דירה; בכיסויים הביטוחים אותם ניתן יהיה למכור בנפרד ,שלא כחלק מהפוליסה התקנית ובאופן בו
המחשבון יתן ביטוי לאבחנה בין המשתנים האמורים ,כמו גם למאפיינים היחודיים ,שאינם משותפים לכל
המבוטחים.
הערכת הקבוצה בקשר עם טיוטת תקנות הפוליסה התקנית לביטוח דירה והטיוטה לדיון בנושא מחשבון
תעריפי ביטוח דירה ,הינה בגדר מידע צופה פני עתיד המבוסס על מידע המצוי בידי הקבוצה במועד הדוח.
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות וזאת כתוצאה ,בין היתר ,מנוסחן הסופי של
ההוראות האמורות ,אם וככל שיאומצו כהוראות מחייבות ,מההשלכות המצרפיות של השינויים הכלולים בהם,
ומהתנהגות המתחרים והלקוחות בשוק בעקבות יישומם.
ב .תת ענף ביטוח רכוש אחר
תת ענף זה כולל פוליסות המיועדות בעיקר למגזר העסקי ומכסות אובדן או נזק פיזי ישיר לרכוש של המבוטח או
לרכוש שלמבוטח זיקה אליו ,כתוצאה מסיכוני אש וברק ומסיכונים שונים נוספים .ניתן לרכוש בנוסף כיסוי לנזק
תוצאתי הנובע מהנזק הפיזי הישיר )"פוליסת אובדן רווחים"( .במסגרת תת ענף זה נמכרות אף פוליסות ביטוח
ציוד הנדסי ועבודות בנייה )עבודות קבלניות והקמה( ,ביטוח מטענים בהובלה יבשתית בינלאומית )ימית
ואווירית( ,ביטוח כלי שיט ,ביטוח יהלומים ,ביטוח נזקי טרור וביטוחים שונים אחרים .לתיאור מאפייני
המוצרים ראה סעיף 7.1.2ד להלן.
ג .תת ענף ביטוח אשראי וסיכוני סחר חוץ
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תת ענף זה כולל פוליסות לביטוחי סיכוני אשראי בשוק המקומי וסיכוני סחר חוץ בחו"ל ,המשווקות על ידי כלל
ביטוח אשראי ,ומעניקות למבוטחים  -חברות המוכרות באשראי בישראל ובחו"ל ,כיסוי לסיכונים מסחריים,
כנגד חדלות פירעון ואי פירעון מתמשך על ידי הקונה מהחברה המבוטחת בישראל ובחו"ל ,וכן כיסוי לסיכונים
פוליטיים בחו"ל בלבד .סיכונים פוליטיים כוללים מורטוריום כללי שהוכרז על ידי המדינה ממנה אמור להתבצע
תשלום התמורה למבוטח )"מדינת היבוא"( ,איסור יבוא על ידי מדינת היבוא או ביטול רישיון יבוא המונעים
ביצוע ההסכם בין החברה המבוטחת ללקוח שלה ,אירוע מדיני או קושי כלכלי במדינת היבוא המונעים העברת
התמורה ואי תשלום התמורה על ידי לקוח ציבורי במדינת היבוא )היינו – הממשלה או רשות מקומית כלשהי או
גוף המפוקח על ידי מי מהן(.
היקפי הכיסוי נקבעים על ידי כלל ביטוח אשראי בתהליך החיתום ,ומצוינים בתנאי הפוליסות .ככלל ,הפוליסות
בתת ענף זה הינן לשנה ומתחדשות בדרך כלל באופן אוטומטי והכיסוי בגינן הינו לטווח קצר )עד שנה(.
ד .תת ענף ערבויות וביטוחים פיננסיים
תת ענף זה כולל ערבויות וביטוחים פיננסיים המונפקים על ידי החברה ,שמהותם הינה התחייבות לשיפוי מוטב
בגין הפרת התחייבות הנערב ו/או המבוטח ,כלפיו ,כדלהלן :פוליסות לפי חוק המכר ,ערבויות ביצוע ו/או טיב
וערבויות כספיות.
הפוליסות לפי חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( ,התשל"ה 1974-מיועדות להבטחת
השקעתם של רוכשי יחידות דיור שבנייתן טרם הושלמה ,למקרה שמוכר הדירה לא יוכל להעביר לקונה בעלות
או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר בשל התקיימות אחת העילות המנויות בחוק.
נוסח הפוליסות לפי חוק המכר המשווקות על ידי החברה מותאם בשינויים המחויבים ,להוראות שפורסמו בעניין
במסגרת תקנות שהותקנו מכוח חוק המכר.
ה .תת ענף ביטוח תאונה ,מחלה ונכות
תת ענף זה כולל:
• פוליסות ביטוח תאונות אישיות לתקופת ביטוח קצובה של עד  12חודשים ,המעניקות פיצוי בקרות מוות ו/או
נכות )מלאה או חלקית( כתוצאה מתאונה ו/או אובדן כושר עבודה מתאונה ו/או ממחלה על פי היקף הכיסוי
הנבחר.
פוליסות אלה נמכרות כביטוחי פרט וכביטוחים קבוצתיים .הכיסוי נמכר הן כפוליסה עצמאית והן כפרק
במסגרת פוליסות משולבות.
לפרטים באשר לאישור תוכנית ביטוח קבוצתי לתאונות אישיות עד  12חודשים ראה סעיף  9.2.2להלן ,לענין
חוזר הנהגת תוכנית ביטוח ותקנון קופת גמל.

.7.1.2

פירוט עיקר המוצרים והשירותים הנכללים בתחום הפעילות
א .ענף ביטוח רכב חובה
המוצר הינו ביטוח שחובה על בעל רכב לרכוש בגין נזקי גוף בלבד שייגרמו לנוהג ברכב המבוטח או לנוסעים בו
או להולכי רגל שנפגעו כתוצאה מפגיעת הרכב המבוטח.
קיימים מספר מאפיינים ייחודיים לענף פעילות זה ,ובין היתר:
אחידות המוצר :היקף האחריות והיקף הכיסוי לנזקי גוף תואמים את הוראות הפוליסה התקנית – רכב חובה
אשר קובעת נוסחים סטנדרטיים מחייבים .לכיסויים אלה ניתן להוסיף הרחבות ,באישור המפקח .ראה סעיף
7.1.1.1ב לעיל.
עקרון האחריות המוחלטת ) :(No Faultבהתאם להוראות חוק הפלת"ד .האחריות של הנוהג ברכב ,בעל הרכב
או המחזיק בו היא אחריות מוחלטת ומלאה ואין צורך בהוכחת אשם.
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ייחוד עילה :מי שנפגע בתאונת דרכים וחוק הפלת"ד מקנה לו עילת תביעה ,חייב לתבוע את זכותו על פי חוק
הפלת"ד בלבד ואינו זכאי לתבוע את נזקו לפי חוק אחר .מי שאין לו עילת תביעה לפי חוק זה יכול לתבוע את
המזיק בנזיקין .ככלל ,מבטח של הרכב המעורב אינו רשאי לחזור ולשובב ממזיק שגרם או תרם או החמיר את
הנזק ,את הפיצויים ששילם המבטח לנפגע.
דרכי פיצוי מיוחדות :חוק הפלת"ד ובהתאם פוליסת ביטוח החובה אינם נוקבים בסכום ביטוח ,והפיצוי בשל
נזק גוף מחושב בהתאם לחוק הפלת"ד ולתקנות שהותקנו על פיו .אלה קובעים ,בין היתר ,בניגוד לפקודת
הנזיקין ,את תקרת הפיצוי למרכיבי נזק שאינו נזק ממוני וכן מגבילים את הפסדי ההשתכרות שניתן לתבוע עד
פי שלושה מהשכר הממוצע במשק .למעט שני ראשי נזק אלו ,הכיסוי אינו מוגבל בסכום.
ב .ענף ביטוח רכב רכוש
ביטוח רכב רכוש הינו ביטוח המכסה נזק רכוש שנגרם לרכב ,כמפורט בפוליסה .ביטוח רכוש לרכב פרטי ומסחרי
שמשקלו עד  3.5טון ,מעניק כיסויים ביטוחיים בהתאם לתנאי הפוליסה התקנית – רכב רכוש .לפוליסה התקנית
ברכב רכוש ראה סעיף 7.1.1.2א לעיל.
רכבים שאינם כלי רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון אינם כפופים לתנאי הפוליסה התקנית .מבוטח שבבעלותו 40
כלי רכב פרטיים לפחות ,המבוטחים אצל מבטח אחד ,רשאי ,בשלב הצעת הביטוח בהודעה מפורשת שתתועד
אצל המבטח ,לוותר על תחולת הפוליסה התקנית כולה או חלקים ממנה.
ביטוח רכב רכוש מעניק סל של כיסויים ביטוחיים ,כגון :גניבה ,אש ,התנגשות מקרית ,התהפכות ותאונה מכל
סוג שהיא ,מעשה זדון ,נזקי טבע וחבות המבוטח בשל נזק שייגרם לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב
בתקופת הביטוח )"ביטוח צד ג'"( .בשלב הצעת הביטוח ,רשאי המבוטח לבחור כיסוי באחת מארבע חלופות(1) :
ביטוח מקיף; ) (2ביטוח מקיף ללא כיסוי גניבה; ) (3ביטוח מקיף ללא כיסוי מפני תאונות; ו (4) -ביטוח צד ג'
בלבד.
החברה מציעה במצורף לפוליסה "ריידרים" )התחייבויות של המבטח על פי הפוליסה שניתנות באמצעות צד
שלישי(/כתבי שירות כתוספת לפוליסה ,המקנים זכות לקבל שירותים שונים ,כגון :שירותי גרירה ו/או שירות
רכב חליפי ו/או שירות לתיקון שמשות.
ג .ענף ביטוח חבויות
חבות כלפי צד שלישי :ביטוח זה נועד לכסות חבות – בדרך כלל חבות הנובעת מפקודת הנזיקין  -של המבוטח,
כלפי צדדים שלישיים )במקרה של מבוטח המעסיק עובדים ,הביטוח אינו מכסה חבות כלפי עובדי המבוטח( ,בשל
אירוע תאונתי שבעטיו נגרם נזק גוף ו/או רכוש ,לרבות נזק תוצאתי הנובע מכך ,ואשר התרחש במהלך תקופת
הביטוח )פוליסה על בסיס מועד האירוע .(Occurrence Basis -
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי נמכר כמוצר עצמאי או ככיסוי נוסף במסגרת פוליסות ביטוח אחרות ,כגון:
פוליסות לביטוח בתי עסק ,פוליסות לביטוח דירות ופוליסות לביטוח עבודות קבלניות.
דמי הביטוח בפוליסות מסוג זה נקבעים כפונקציה של מספר משתנים ,כגון :סוג הפעילות של המבוטח ,סוג
הבניה של מבנה העסק ,היקף הפעילות ,מספר עובדים ,הימצאותם של חומרים מסוכנים בשימוש העסק ,מספר
האתרים בהם המבוטח מקיים את פעילותו ,עסקים סמוכים אליו ,מצב התחזוקה הכולל של העסק ,גבולות
האחריות המבוקשים על ידי המבוטח ,ההשתתפות העצמית והיסטוריית התביעות של המבוטח.
חבות מעבידים :ביטוח זה נועד לכסות את חבות המבוטח כלפי עובדיו בשל נזק גוף בלבד ,אשר נגרם לעובד תוך
כדי ועקב עבודתו אצל המבוטח ,בשל רשלנות המבוטח ,במשך תקופת הביטוח ,כתוצאה מתאונה ו/או מחלה
)פוליסה על בסיס מועד האירוע  .(Occurrence Basis -החבות המכוסה על פי פוליסה זו היא מכוח פקודת
הנזיקין .פוליסות רחבות יותר מכסות את חבות המעביד המבוטח כלפי עובדיו גם מכח חוק אחריות למוצרים
פגומים.
ביטוח חבות מעבידים הינו מוצר משלים לפיצויים המשולמים לאדם שנפגע על ידי המוסד לביטוח לאומי בשל
תאונת עבודה או מחלת מקצוע ,אשר סוגם בחוק מוגבל ושיעורם קצוב .פוליסה זו מכסה את החשיפה העודפת
מעבר לכיסויי הביטוח הלאומי ולא יותר מתקרת האחריות הרשומה בפוליסה.
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פוליסת חבות מעבידים יכולה להירכש כמוצר עצמאי או להיות משולבת ,ככיסוי נוסף ,במסגרת פוליסות אחרות,
כגון :פוליסות לביטוח בתי עסק ,פוליסות לביטוח דירה ופוליסות לביטוח קבלנים.
דמי הביטוח בפוליסות מסוג זה נקבעים כפונקציה של מספר משתנים ,כגון :מספר העובדים המועסקים ,שכר
העבודה השנתי שמשלם המעביד ,רמת הסיכון של העסק על-פי עיסוקו וניסיון התביעות שלו .כמו כן ,מושפעים
דמי הביטוח מהקפדה על נוהלי הבטיחות שמקיים המעביד בעסק ,ממצב התחזוקה הכולל של העסק וממידת
חשיפתו לחומרים מסוכנים.
אחריות המוצר :ביטוח זה נועד לכסות את חבות המבוטח בגין נזק לגוף ו/או לרכוש של צד שלישי ,לרבות נזק
תוצאתי הנובע מכך ,שנגרם על ידי מוצר פגום שהמבוטח ייצר ,ייבא או סיפק ,לאחר שהמוצר יצא מחזקתו של
המבוטח ושתביעה בגינו הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח והאירוע הביטוחי עצמו התרחש לאחר התאריך
הרטרואקטיבי שנקבע בפוליסה )פוליסה על בסיס מועד הגשת התביעה – .(Claims Made Basis
הפוליסה נשענת על שני חוקים :חוק האחריות למוצרים פגומים ,המחיל על היצרן )כהגדרתו בחוק ,הכוללת
למשל ,גם יבואן ו/או ספק( אחריות בגין נזקי גוף בלבד )וקובע רשימה סגורה של הגנות ליצרן(; וכן פקודת
הנזיקין ,המחילה על היצרן אחריות נזיקית בגין נזקי גוף ורכוש.
דמי הביטוח בפוליסות מסוג זה נקבעים כפונקציה של מספר משתנים ,כגון :סוג הפעילות של המבוטח וסוג
המוצרים המיוצרים ,מיובאים ,או מסופקים על ידו ,היקף הפעילות )בהתאם למחזור המכירות של העסק(,
גבולות האחריות המבוקשים ,סכום ההשתתפות העצמית ,תקופת כיסוי תביעות שדווחו לראשונה בתוך תקופת
הביטוח ,אך מתייחסות למועד קצוב שקדם לה ,היסטוריית התביעות ,היקף הכיסוי הטריטוריאלי )בישראל או
גם בגין יצוא למדינות זרות(.
אחריות מקצועית :ביטוח זה נועד לכסות את חבות המבוטח בגין נזק לגוף ו/או לרכוש של צד שלישי ו/או נזק
כספי לצד שלישי שנגרם כתוצאה מהפרת חובה מקצועית בתום לב ,אשר מקורה במעשה או במחדל המהווים
רשלנות ,טעות או השמטה של המבוטח במסגרת מקצועו של המבוטח בגינו ניתן הכיסוי בפוליסה ואשר תביעה
בגינו הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח והאירוע הביטוחי עצמו התרחש לאחר התאריך הרטרואקטיבי
שנקבע בפוליסה )פוליסה על בסיס מועד הגשת התביעה  .(Claims Made Basis -הכיסוי בפוליסה אינו מוגבל
לאירועים תאונתיים.
דמי הביטוח בפוליסות מסוג זה נקבעים כפונקציה של מספר משתנים ,כגון :תחום העיסוק ,היקף הפעילות,
תקופת כיסוי תביעות שדווחו לראשונה בתוך תקופת הביטוח ,אך מתייחסות למועד קצוב שקדם לה ,גבולות
האחריות המבוקשים ,סכום ההשתתפות העצמית ,מחזור הכנסות ,מספר עובדים ,ותק במקצוע ,היסטוריית
תביעות ,תחום טריטוריאלי ושיפוט.
אחריות נושאי משרה :ביטוח זה נועד לכסות את חבותם החוקית של דירקטורים ונושאי משרה
אחרים ) ,(Directors & Officersבגין נזק כספי שנגרם עקב מעשה או מחדל שעשו או נמנעו מלעשות ,בתום לב
או מחמת רשלנות ,בכפוף לחריגים בפוליסה ,בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ואשר תביעה בגינם הוגשה
לראשונה במהלך תקופת הביטוח והאירוע הביטוחי עצמו התרחש לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע
בפוליסה )פוליסה על בסיס מועד הגשת התביעה .(Claims Made Basis -
החבות המכוסה על פי פוליסה זו היא מכוח חוק החברות והוראות חוק נוספות ,המטילות חבות אישית על נושאי
משרה ,לרבות חובת זהירות וחובת אמונים ,אותן ניתן לבטח בהתאם לדין.
חברת הביטוח תשלם תגמולי ביטוח למבוטח )נושא המשרה( או תשפה את בעלת הפוליסה )בדרך כלל החברה
הרוכשת את הכסוי עבור נושאי המשרה המכהנים בה( ,בגין תשלום ששילמה לנושא המשרה ,והיתה רשאית
לעשות כן על פי חוק.
דמי הביטוח בפוליסות מסוג זה נקבעים כפונקציה של מספר משתנים ,כגון :תחום העיסוק ,הרכב בעלי המניות,
חשיפה טריטוריאלית ,חוסן פיננסי ,חשיפה למסחר בבורסות ,גבולות אחריות ,סכום ההשתתפות העצמית,
תקופת הכיסוי לתביעות שדווחו לראשונה בתוך תקופת הביטוח אך מתייחסות למועד קצוב שקדם לה,
היסטוריית התביעות ותנאי הסכמי ביטוח המשנה.
פעילות זו הינה עתירת ביטוח משנה ,בין היתר ,עקב החשיפה לתביעות בהיקף כספי גבוה המוגשות במסגרתה.
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ד .ענף ביטוח רכוש אחר ואחרים
תת ענף ביטוח דירות
פוליסה לביטוח דירה מעניקה מגוון של כיסויים ביטוחיים לדירתו של מבוטח נגד סיכונים נמנים ,כגון :אש,
ברק ,רעם ,התפוצצות ,סערה ,שיטפון ,וכן נזקי פריצה וגניבה ,נזקי מים ,נזקי רעידת אדמה או כיסוי משלים לכל
הסיכונים )בהתאם לכיסוי שנרכש( .הפוליסה לביטוח דירה מבוססת על הפוליסה התקנית הקובעת ,בין היתר,
את תנאי המינימום )ראה סעיף 7.1.1.4א לעיל( על פיהם יכול המבוטח לרכוש כיסוי למבנה ו/או כיסוי לתכולה
וכן מקנה למבוטח אפשרות לרכוש ,על פי בחירתו ,גם כיסויים נוספים ,כגון :כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים
ולדברי ערך ,כיסוי כל הסיכונים לתכולת דירה ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים.
החברה מציעה מספר תוכניות לביטוח דירות ,הנבדלות זו מזו בהיקף הכיסוי ובגובה הפרמיה .בנוסף ,משווקת
הקבוצה פוליסת ביטוח מבנה ללווים מבנקים למשכנתאות .הפרמיה הינה לרוב דיפרנציאלית ונגזרת בעיקר
מהיקף הכיסוי המבוקש ,מסכומי הביטוח ומרמת הסיכון .לשם כך נערכים מעת לעת סקרי תכולה וסקרי הגנות
בנכס המבוטח.
תת ענף ביטוח רכוש אחר
פוליסות ביטוח אש מעניקות כיסוי ביטוחי מפני אובדן או נזק פיזי הנגרם על ידי אש וברק ,למבנים ,למכונות,
לציוד ולמלאי שבבעלות המבוטח או שלמבוטח זיקה אליהם.
הפוליסה הרווחת היא פוליסה לביטוח "אש מורחב" שהינה פוליסה על בסיס סיכונים נמנים  -המכסה ,בנוסף
לכיסוי הבסיסי של אש וברק ,סיכונים נוספים שעלולים להיגרם לרכוש המבוטח ,כגון :התפוצצות ,התנגשות,
שביתות ,נזק בזדון ,פריצה ושוד .כן מכסה הפוליסה נזקי טבע ,לרבות רעידת אדמה ,אם כיסוי לסיכונים אלה
נרכש .ביטוח "אש מורחב" נועד להעניק כיסוי לשיקומו של העסק תוך מתן שיפוי בגין הנזק הפיזי .נזקי אש,
לרבות נזקי טבע ורעידת אדמה ,מתאפיינים בשכיחות נמוכה אך בחומרה גבוהה ,לעומת נזקי פריצה
המתאפיינים בשכיחות גבוהה ובחומרה נמוכה.
ניתן לרכוש כתוספת לפוליסת ביטוח "אש מורחב" גם כיסוי ביטוחי ל"אובדן הרווחים" )אובדן תוצאתי( שהינו
תוצאה של הנזק הפיזי שנגרם לרכוש המבוטח .הפרמיה לכיסוי "אובדן רווחים" נקבעת ,בדרך כלל ,כשיעור
מסכום הביטוח שנקבע בפוליסה ,לפי סוג הפעילות של העסק המבוטח ,היקף הכיסוי המוענק לו ותקופת השיפוי
המבוקשת.
ניתן להרחיב את הכיסוי ל"משלים כל הסיכונים" .על פי רוב ,כרוכה ההרחבה בתשלום תוספת פרמיה והינה
בסכום מוגבל .בנוסף ,קיימת גם פוליסה על בסיס "כל הסיכונים לתעשייה" ,שנמכרת במקרים מיוחדים לעסקים
ספציפיים ,שבה מכוסים נזקים תאונתיים לרכוש המבוטח ,למעט הנזקים המוחרגים.
במרבית המקרים הפוליסות בביטוחי רכוש מונפקות לפרק זמן של שנה.
תת ענף ביטוח אשראי וסיכוני סחר חוץ
הפוליסה מיועדת לחברות המוכרות באשראי ,הן בארץ והן בחו"ל לעסקים אחרים ) .(B to Bהביטוח הוא בגין
חובות הנובעים ממכירת סחורות ו/או מתן שירותים באשראי .הביטוח ניתן בגין כל או מרבית החייבים של
המבוטח ,כאשר בגין כל חייב נקבעת תקרת אשראי מסוימת ,וכן נקבעת תקרת כיסוי כוללת לפוליסה .הכיסוי
הביטוחי אותו משווקת כלל ביטוח אשראי הינו בעיקר לטווח קצר )עד שנה( וכולל כיסוי לסיכונים מסחריים
כנגד חדלות פירעון )פשיטת רגל ,כינוס נכסים או מתן צו פירוק( ואי פרעון מתמשך )כאשר החייב ממשיך לפעול
במהלך העסקים הרגיל אך אינו פורע את חובותיו ,למעט במקרה של סכסוך מסחרי( ,סיכונים פוליטיים )בביטוח
סיכוני סחר חוץ בלבד ,בדרך כלל ככיסוי נלווה( ,ביטוח הזמנות )תוספת לפוליסה במקרה של יצור הזמנות
מיוחדות ללקוח( וטיפול משפטי ושרותי גבייה ברחבי העולם בקרות מקרה ביטוח )ככלל כשירות נלווה לכיסוי
הביטוחי הניתן במסגרת הפוליסה( .הפוליסה מספקת יציבות למבוטח על ידי צמצום החובות האבודים ויציבות
בתזרים המזומנים תוך ניהול סיכוני האשראי של לקוחות המבוטח וטיפול בחובות קשי גבייה.
בנוסף ,בהתבסס על פוליסת הביטוח של החברה ניתן לקבל שירותי פקטורינג מבנקים או מחברות פיננסיות
אחרות ,ואף לפנות לגורם המממן את המבוטח )בנק ,חברת פקטורינג או כל גוף אחר( לשם הגדלת מסגרת
האשראי של המבוטח ,והכל באמצעות קביעת הגורם המממן כמוטב לקבלת תגמולי ביטוח על פי הפוליסה.
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תת ענף ערבויות וביטוחים פיננסיים
• פוליסות לפי חוק המכר  -פוליסות המיועדות להבטחת השקעתם של רוכשי יחידות דיור לפי חוק המכר
ונשענות על הוראותיו .פוליסות אלו מונפקות בדרך כלל כנגד בטוחות ,כגון :קרקע הפרויקט ,חשבון הבנק של
הפרויקט ,ערבויות והסכמים .לרוב ,תקופת הביטוח בפוליסות אלו ארוכה )עד לפקיעת הפוליסה על פי אחת
החלופות לפי חוק המכר וביטול הכיסוי על פיה עשויות לחלוף מספר שנים( .הסיכון בפוליסות אלו הולך
ופוחת עם התקדמות הבניה ועד למסירת החזקה בנכס .בהתאם להוראות המפקח ולאור האמור ,נדחית
ההכרה בהכנסה בגין פוליסות אלו על פני  5שנים.
• ערבויות ביצוע ו/או טיב – פוליסות ביטוח/ערבויות ביצוע לטובת מזמיני עבודה בפרויקטים ,המיועדות
להבטחת קיום התחייבויותיהם של קבלנים ,יזמים וגופים גדולים בביצוע פרויקט .פוליסות/ערבויות אלו
מונפקות בעיקר בפרויקטי נדל"ן ובפרויקטי תשתיות גדולים ,כגון :התפלת מים ,סלילת כבישים ותשתיות
לרכבות ,כנגד בטוחות ,כגון :הסכמים ,ערבויות ופיקדונות.
• ערבויות כספיות -פוליסות ביטוח/ערבויות כספיות לטובת מוטבים שונים המיועדות להבטיח קיום
התחייבויות כספיות של גורמים שונים.
תת ענף ביטוח תאונה ,מחלה ונכות
• ביטוח תאונות אישיות  -מעניק כיסוי למבוטח במקרה של מוות מתאונה ,ו/או נכות קבועה )מלאה או
חלקית( מתאונה ו/או אי כושר זמני לעבודה כתוצאה מתאונה או מחלה .ראה סעיף 7.1.1.4ה לעיל.
פוליסות לכיסוי תאונות אישיות נמכרות על ידי החברה הן כפוליסה עצמאית והן במסגרת פוליסות
משולבות .המוצר נמכר ,בין השאר ,לקולקטיבים בסקטור העסקי וכן למועצות מקומיות ומוסדות חינוך,
לכיסוי תאונות אישיות לתלמידים עליהם חל חוק לימוד חובה .ההתחייבויות בפוליסות תאונות אישיות
לתלמידים הינן בעלות זנב תביעות ארוך במיוחד ,כיוון שתקופת ההתיישנות לגבי קטינים הינה עד  3שנים
לאחר הגיעם לגיל .18

.7.1.3

השווקים העיקריים ,מגמות ושינויים בביקוש ובהיצע
ככלל שוק הביטוח הכללי שמר על יציבות בשנת הדוח ולא ניכרה מגמת גידול בשוק בכללותו או בתמהיל המוצרים
בתחום.
בהתאם לפרסומי המפקח ,ליום  30בספטמבר  ,2013הסתכמו הפרמיות ברוטו בתחום הביטוח הכללי בישראל
בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2013בכ 14.2 -מיליארד ש"ח ,לעומת כ 14.17 -מיליארד ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד ,קרי גידול של כ ,0.2% -לעומת גידול של כ 4.2% -בשנת  2012בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת
.2011
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להלן התפלגות הפרמיות ברוטו בשוק הביטוח הכללי בישראל לפי ענפי ביטוח כללי המתוארים בתחום זה )למעט ענף
מחלות ואשפוז לזמן קצר שמתואר בתחום ביטוח בריאות  -סעיף  8להלן אשר קיימת שונות בין החברות לעניין
הכללתו בתחום הבריאות או בתחום הביטוח הכללי( בחודשים ינואר עד ספטמבר בשנים  2012ו:2013-

בהתאם לפרסומי המפקח ,ליום  30בספטמבר  ,2013הסתכם הרווח בתחום הביטוח הכללי בישראל בתשעת
החודשים הראשונים של שנת  2013בכ 1.08 -מיליארד ש"ח ,לעומת כ 1.14 -מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד )קיטון של כ .(5.7%-השינויים ברווחיות הושפעו בעיקר מהשפעת העליות בשוק ההון על ההכנסות
מהשקעות שהיו נמוכות בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד וכן משיפור ברווחיות החיתומית .גם בדמי הביטוח לא
חל שינוי משמעותי ביחס לשנה מקבילה אשתקד.
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א .ענף ביטוח רכב חובה
•

מרבית חברות הביטוח בישראל פועלות בענף זה המאופיין במוצר אחיד ובתחרות מחירים משמעותית.
הביקוש בתחום זה ,הינו תוצאה של כמות כלי הרכב אשר הולכת וגדלה מדי שנה.

•

בשנים האחרונות הוגברה השקיפות בענף זה באמצעות האפשרות לערוך השוואת תעריפים באתר
האינטרנט של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון .הגברת השקיפות הביאה לגידול בתחרות בענף ולהפחתת
מחירים.

•

הרווחיות בענף זה עשויה להיות מושפעת ,בין היתר ,משינויים בשיעור תאונות הדרכים וחומרת הפציעות
מהן ומשינויים בחקיקה ובפסיקה הנוגעים לענף .הרווחיות המושגת מהשקעות ,המושפעת משינויים בשוק
ההון ,כמו גם משינויים בשיעורי הריבית ובשיעורי האינפלציה ,משפיעה במיוחד על הרווחיות בביטוחי
חבויות ובכללם ביטוח רכב חובה ,וזאת לאור העובדה שענפים אלו מתאפיינים ברמת עתודות גבוהה יחסית
הנובעת ממרווח זמן ניכר בין מועד קבלת הפרמיות עד להשלמת הטיפול בתביעות והשיטה החשבונאית של
יצירת עתודת עודף הכנסות על הוצאות הנכללת בתביעות התלויות.
נכון לשנת הדוח ,הרווח מענף ביטוח רכב חובה אינו נזקף לדוחות הכספיים מיד בתום תקופת הביטוח,
בעוד ההפסד  -נזקף מיידית .לפי הוראות המפקח ,נכון לשנת הדוח יש לשמור עתודת עודף הכנסות על
הוצאות למשך  3שנים.
בחודש ינואר  2013נחתמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח()חישוב עתודות ביטוח בביטוח
כללי( ,התשע"ג) 2013-להלן" :התקנות החדשות"( וחוזר חישוב עתודות בביטוח כללי ,אשר עודכן בינואר
) 2014להלן ,ביחד" :התיקון"( ,שעניינם עדכון הוראות הדין בנושא חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי.
השינוי המרכזי שיחול עם כניסת התיקון לתוקף הינו ביטול עתודת עודף הכנסות על הוצאות ,החל
מהדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2014
בנוסף ,בחודש יולי  ,2012פורסמה טיוטת עמדת המפקח )להלן" :עמדת המפקח"( לעניין נוהג מיטבי
לאקטוארים בבואם לחשב עתודות ביטוח בביטוח כללי לצורך הדוחות הכספיים כך שישקפו באופן נאות
והולם את ההתחייבויות הביטוחיות.
לפרטים נוספים בעניין התיקון ועמדת המפקח ראה באור )3ד())(2ד() (4.6לדוחות הכספיים.

ב .ענף ביטוח רכב רכוש
•

מרבית חברות הביטוח בישראל פועלות בענף זה המאופיין במוצר אחיד ובתחרות מחירים משמעותית.
הביקוש בתחום זה ,הינו תוצאה של כמות כלי הרכב אשר הולכת וגדלה מדי שנה.

•

הרווחיות בענף זה עשויה להיות מושפעת ,בין היתר ,משינויים שונים ברכיבים ,כגון :שיעור גניבות הרכב,
שיעור תאונות הדרכים ,שינוי במחירי חלפים או שינויי תקינה ,שינוי במחירי כלי רכב חדשים ,מחיר שעת
עבודה במוסכים ונזקים עקב פגעי טבע.

•

בשנים האחרונות פועלת היחידה המשטרתית למניעת גניבות רכב )"אתגר"( אשר נועדה להגביר את
המלחמה בגניבות הרכב 40% .מפעילות היחידה ממומנת על ידי גורמים חיצוניים הכוללים את איגוד
חברות הביטוח וחברות ההשכרה והליסינג ,ו 60% -מפעילות היחידה ממומנת על ידי המדינה .פעילותה של
יחידת "אתגר" תורמת לירידה במספר גניבות הרכב ואולם לא הפחיתה את הביקוש למוצר .בנוסף ,שיעור
גניבות הרכב מושפע גם מהמצב הפוליטי וממגבלות רגולטוריות שנועדו לנטרל את התמריץ לגניבות רכב.
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ירד מספר גניבות הרכב בשנת  2013בשיעור של כ7.4%% -
בהשוואה לשנת .2012
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ג .ענף ביטוח חבויות
•

מרבית חברות הביטוח בישראל פועלות בענף זה המאופיין במוצר בעל מאפיינים דומים ובתחרות מחירים
משמעותית .הביקוש בענף זה ,הינו תוצאה ,בין היתר ,של המצב המשפטי ,לרבות הלכות שנקבעות בקשר
עם פרשנות הוראות הדין לנזקי גוף ורכוש לצדדים שלישים המכוסים במסגרת הפוליסות.

•

הרווחיות והביקוש בענפי החבויות מושפעים ,בין היתר ,מהתחרות בענף המושפעת גם מהתחרות בענפים
משיקים ,כתוצאה מכך שבמקרים רבים נמכרים ביטוחי החבויות לגופים עסקיים במסגרת "חבילת
ביטוחים" הכוללת מוצרי ביטוח נוספים.
הרווחיות בענפי חבויות עשויה להיות מושפעת גם מטיב החיתום ומרמת הוודאות המשפטית הקיימת.
לפרטים בדבר השפעת ההכנסות מהשקעות על הרווחיות בענף זה ,ראה סעיף קטן א' לעיל "ענף ביטוח רכב
חובה" ,שהינו בעל מאפיינים דומים בהקשר זה.

•

נכון לשנת הדוח ,הרווח מענפי ביטוח חבויות אינו נזקף לדוחות הכספיים מיד בתום תקופת הביטוח ,בעוד
ההפסד  -נזקף מיידית .לפי הוראות המפקח ,נכון לשנת הדוח יש לשמור עתודת עודף הכנסות על הוצאות
למשך  3שנים )בתת ענף סיכוני סחר חוץ יש לשמור עתודת עודף הכנסות על הוצאות למשך שנתיים(.

לפרטים נוספים בדבר עדכון הוראות הדין בנוגע לחישוב עתודות בביטוח כללי ,ראה בס"ק א' )ענף ביטוח רכב
חובה( לעיל ובאור )3ד())(2ד() (4.6לדוחות הכספיים.
ד .ענפי ביטוח רכוש אחר ואחרים
•

הביקוש לענפי הרכוש ורווחיותם עשוי להיות מושפע ,בין היתר ,משיעור פריצות ,שריפות ונזקי מים לדירות
ובתי עסק וכן מנזקים עקב פגעי טבע.

•

לביטוחים מסוג תאונות אישיות יכולים להיות תחליפים באמצעות רכישת מוצרים שונים בביטוח חיים
הנותנים כיסוי למוות ונכות צמיתה כתוצאה מתאונה ואי כושר עבודה זמני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה.

•

ביטוחי ערבויות וביטוחים פיננסים נמכרים על ידי מספר מצומצם של חברות ביטוח ואולם ערבויות חוק
מכר מונפקות גם באמצעות בנקים .הביקוש לביטוחים אלה ,מושפע ,בין היתר מהתפתחות ענף הבניה ומן
החלופות הנבחנות על ידי הקבלנים.

•

הביקוש והרווחיות בתתי ענפים ביטוח אשראי וסיכוני סחר חוץ וערבויות וביטוחים פיננסיים עשויים
להיות מושפעים ,בין השאר ,מהמצב הכלכלי ,הפוליטי והביטחוני בארץ ובחו"ל ,ממצב שוק ההון וטיב
החיתום ,לרבות הערכת סיכוני הענף בו פועל החייב/הנערב וקביעת יכולת ההחזר של החייב/הנערב.

•

לצד הגידול בהיקפי הפעילות בשנת הדוח ,בענף ביטוח אשראי מקומי ,שנבע ,בין היתר ,מגידול בפעילות של
חלק מהמבוטחים ומכניסתם של מבוטחים חדשים ,חל קיטון בהיקפי הפעילות בענף סיכוני סחר חוץ אשר
הושפע בעיקר מהירידה בשער החליפין של הדולר והיורו וכן מהאטה שחלה בתחום היצוא .הרווחיות בענף
ביטוח אשראי מקומי עלתה בשנת הדוח ,בשל קיטון בהתחייבויות הביטוחיות שמקורה בהאטה שחלה
בקצב פתיחת התביעות בגין שנות חיתום  2012ו.2013-
יצוין כי ,הרווחים מסיכוני סחר חוץ נובעים בעיקר משחרור עודפים בגין שנות חיתום קודמות ואילו
הרווחים בביטוח אשראי מקומי משקפים את תוצאות שנת החיתום השוטפת.

.7.1.4

שינויים מהותיים הצפויים בחלקה של החברה בשווקים העיקריים ביחס למוצרים ולשירותים העיקריים והתמהיל
שלהם ,בהתחשב בין היתר ,בביקושים ובוותק של המוצרים הקימים.
בהתאם לפרסומי המפקח ,הקבוצה הינה הקבוצה השנייה בגודלה בתחום הביטוח הכללי.
להערכת החברה ,חלקה של החברה בשווקים יושפע ,בין היתר ,מהתחרות הערה בתחום ,אשר תמשיך להתמקד
בגובה דמי הביטוח .תחרות זו ,יכול ותתגבר במיוחד בתת ענף ביטוח דירה וזאת לנוכח הטיוטה לדיון בנושא מחשבון
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תעריפי ביטוח דירה אשר ככל שתתגבש לכדי הסדר מחייב ,תביא להצגת מידע השוואתי בקשר עם תעריפי ביטוח
הדירה באתר האינטרנט של המפקח וזאת בדומה למחשבון הקיים בענף ביטוח רכב חובה .כמו כן ,להערכת החברה,
חלקה בשווקים יושפע גם מאסטרטגיית החברה ,המדגישה את הרווחיות החיתומית .בנוסף ,החברה מעריכה שיתכן
שינוי בתמהיל הלקוחות שלה ,וזאת בשל התמקדותה בביטוחי פרט ובלקוחות קטנים ובינונים.
הערכות החברה הינן בגדר מידע צופה פני עתיד המבוססות על המידע המצוי בידי החברה במועד הדוח .התוצאות
בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות מהסיבות שצוינו בסעיף זה לעיל.

.7.1.5

מוצרים חדשים
בשנת הדוח לא שווקו על ידי הקבוצה מוצרים מהותיים חדשים בתחום זה.

.7.2

תחרות
לפרטים בדבר טיוטת עמדת המפקח לעניין יישום חוזר מידע סטטיסטי ,ראה סעיף  9.2.12להלן.

.7.2.1

תנאי התחרות בתחום הפעילות
מרבית חברות הביטוח בישראל פעילות בתחום זה.
סך הפרמיות ברוטו של החברה בתחום הביטוח הכללי הסתכמו ,נכון ל 30 -בספטמבר  ,2013בכ 2,227 -מיליון ש"ח
והיוו ,בהתאם לנתוני הדוחות הכספיים של חברות הביטוח ליום  30בספטמבר  ,2013כ 15.7% -מפעילות תחום
הביטוח הכללי בישראל .בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2012הסתכמו הפרמיות ברוטו בביטוח הכללי בחברה
בכ 2,305 -מיליון ש"ח והיוו כ 16.3%-מפעילות תחום הביטוח הכללי.

*

נתוני  2012ביחס למגדל כוללים גם את פעילות הביטוח הכללי של אליהו.

א.

ענפי פרט

מרבית חברות הביטוח המסורתיות מוכרות את מרבית מוצרי התחום בענפי ביטוחי פרט )ביטוח רכב חובה ,ביטוח
רכב רכוש ,וביטוחי דירות( .בנוסף ,מתחרות על כיסו של הצרכן גם חברות לביטוח ישיר ,המהוות נכון לסוף ספטמבר
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 2013כ 11.9% -משוק הביטוח הכללי בענפי פרט .השוק מתאפיין בתחרות משמעותית אם כי בענפים הפסדיים ,עקב
תמחור חסר ,ניכרת מגמה רוחבית של תיקון תעריפים.
בענף ביטוח רכב חובה ניתן לתמחר את הפוליסה בהסתמך על מאפיינים ייחודיים של הרכב ו/או המבוטח .בנוסף,
קיים ללקוחות מידע השוואתי זמין על תעריפים ותנאים באתר הפיקוח על הביטוח .מוצרי ביטוח רכב חובה ורכב
רכוש בתחום הפרט המתייחסים לכלי רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון ,ומוצרי ביטוח דירות ,כפופים לתנאי פוליסה
תקנית .לפיכך ,ישנה רגישות יתרה לתעריף במוצרים אלו )דמי הביטוח( וכן לתנאים המיטביים הנוספים על תנאי
הפוליסה התקנית )בענפי הרכוש( ולמחירם .ככלל ,בשנים האחרונות מודעותם של הצרכנים לקיומה של התחרות
גדלה .לעניין זה ראה סעיפים 7.1.1.1ג) (3ו7.1.1.4 -א לעיל.
בדרך כלל נמכר ביטוח רכב חובה במקביל לביטוח רכב רכוש .עם זאת ,עם התגברות התחרות והמעבר לתעריפים
דיפרנציאליים ,גוברת מגמת ההפרדה ,וביטוח רכב חובה של חברת ביטוח אחת נמכר לעיתים יחד עם ביטוח רכב
רכוש של חברה אחרת .לפרטים בדבר שיעור המבוטחים הפרטיים שרכשו ביטוח רכב חובה יחד עם ביטוח רכב רכוש
במהלך שנת הדוח ,ראה סעיף  7.3.3להלן.
ב.

ענפים עסקיים

חלק מחברות הביטוח מוכרות את מוצרי הענפים העסקיים .התחרות בענפי חבויות ורכוש מושפעת מהתחרות
הכללית הקיימת בביטוחים עסקיים .מכירת ביטוחים אלה מחייבת התמחות ולעיתים שיתוף של מבטחי משנה
בסיכון.
התחרות בעסקים גדולים מושפעת ,בין היתר ,מעריכת מכרזי ביטוח על ידי הלקוחות וממעורבותם של יועצים ,וכן
מקיבולת ביטוחי המשנה של החברות המתחרות.
לסוכני הביטוח שבאמצעותם נמכרים מוצרי הביטוח בתחום זה יש השפעה על בחירת המבטח.

.7.2.2

המתחרים המשמעותיים בתחום
קיימת תחרות ערה בין כל חברות הביטוח הפועלות בתחום זה .להערכת החברה ,המתחרים המשמעותיים של
הקבוצה בתחום זה הם קבוצות הביטוח הגדולות :הראל ,מגדל ,הפניקס ומנורה ,שמחזיקות ביחד עם הקבוצה בכ-
 68.5%מנתח השוק בביטוח כללי נכון ליום  30בספטמבר  ,2013וזאת בהתאם לנתונים המפורסמים באתר
האינטרנט של אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,כאשר הקבוצה לבד מחזיקה בכ 15.7% -מנתח השוק האמור.
בענפים מסוימים בתחום הביטוח הכללי בישראל קיימים מתחרים משמעותיים באותו ענף ,כך למשל בתת ענף
ביטוח אשראי וסיכוני סחר חוץ המתחרה העיקרית של כלל ביטוח אשראי הינה בסס"ח  -החברה הישראלית
לביטוח אשראי בע"מ.

.7.2.3

שיטות התמודדות עם התחרות והגורמים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה
החברה מתמודדת עם התחרות בתחום במספר מישורים:
שיפור שיטות התמחור וניהול הסיכונים – באמצעות ניתוח ניסיון העבר באמצעות מודלים אקטוארים ,ניתוח מידע
עסקי שוטף והתבססות על מסד נתונים רחב ,הנותנים תמונה המאפשרת להגיב לשינויים בשוק ,לרבות באמצעות
תעריפים דיפרנציאליים.
שיפור השירות ללקוח ולסוכן – בין היתר באמצעות מתן אפשרות לקבל תעודת ביטוח רכב חובה משולמת באמצעות
כרטיס אשראי המופקת במשרדי הסוכן ,הסדרי מימון ופריסת תשלום פרמיית ביטוח רכב חובה וסילוק תביעות
באופן מהיר יחסית ,שימוש במערכת תביעות  ,SAPשיפור טכנולוגי בממשקים אל מול הסוכן )כדוגמת מערכת
להדפסה ודיוור ישיר של פוליסות ,טאבלט לסוכן המאפשר קבלת תמונת לקוח מלאה וזמינה ובעתיד הליך מכירה
מזורז ,מערכת פתיחת תביעות ומערכת הפקה( .בנוסף ,בשנת הדוח ניתנה לסוכנים אפשרות בחירה מורחבת של
ספקי שירות בענף ביטוח דירות.
התייעלות תפעולית – שיפור שיטות עבודה ,הפעלת מערכות להפקת פוליסות במשרד הסוכן ,שיפור הסכמים עם
נותני שירותים ,היערכות להעברת שירותי מיקור חוץ בתחום סיקור עסקים לביצוע עצמאי ,וכדומה.
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איתור נישות ייחודיות – יצירת מוצרים ייחודיים בהתאמה לפלחי שוק ו/או אוכלוסיות מסוימות וכן הרחבה של
פוליסות קיימות והתאמתן לצורכי הלקוחות.
שיווק  -באמצעות מבצעי קידום מכירות וגיוס סוכנים חדשים.
להערכת הקבוצה ,בין הגורמים המשפיעים לטובה על מעמדה בתחום ניתן למנות את :היציבות והחוסן הפיננסי של
הקבוצה המשמעותיים במיוחד בביטוחים בעלי זנב תביעות ארוך ,התמחות מקצועית ,היכולת להציע מגוון פתרונות
רחב ולהתאים את המוצר ללקוח ,מערכות מתקדמות להפקת פוליסות בענפי הפרט ,קיום קשר טוב עם מבטחי
המשנה ,לרבות הסכמי ביטוח משנה המאפשרים לחברה גמישות בקבלת עסקים שונים ,שיפור באיכות השירות,
ונאמנות הלקוחות והסוכנים.
יחד עם זאת ,חיתום סלקטיבי ובקרה קפדנית ,תוך ניפוי לקוחות הפסדיים ,נוגסים בפלח השוק של הקבוצה בתחום.

.7.3
.7.3.1

לקוחות
כללי
הלקוחות בתחום הביטוח הכללי הם מבוטחים פרטיים ועסקיים :ענפי ביטוח רכב רכוש ,ביטוח רכב חובה ותת ענף
ביטוח דירות מאופיינים בעיקר במבוטחים פרטיים .ענף ביטוח חבויות וענפי ביטוח רכוש אחר ואחרים )למעט
דירות( ,ביטוח אשראי וסיכוני סחר חוץ ,ערבויות ופוליסות חוק מכר )שבהן רוכש הדירה הוא המוטב והקבלן הוא
המבוטח( וביטוח דמי מחלה מאופיינים בעיקר במבוטחים עסקיים.
בחלק מענפי הביטוח בתחום ,שהינם ענפי ביטוח פרט ,מרכיב מהותי של המכירות מתבצע לקולקטיבים ,כגון :תת
ענף ביטוח תאונות אישיות ,ענף ביטוח רכב חובה וענף ביטוח רכב רכוש.
בנוסף ,בענפי ביטוח רכב חובה ורכב רכוש קיימים לקוחות שהינם חברות בעלות ציי רכב ,לרבות חברות העוסקות
בהשכרת רכב/חברות ליסינג.
סוגי הלקוחות של הקבוצה בענף ביטוח חבויות נחלקים בהתאם לסוג הביטוח :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
וביטוח אחריות מעבידים מיועדים גם למגזר הפרטי )משקי בית ובתים משותפים( וגם למגזר העסקי )בתי עסק,
תאגידים ,רשויות מקומיות וגופים מוסדיים אחרים( .ביטוח נושאי משרה ,ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות
מוצר מיועדים למגזר העסקי בלבד.

.7.3.2

התפלגות פרמיות ברוטו )באלפי ש"ח( לפי סוגי לקוחות בענפים השונים בתחום ביטוח כללי לשנים  2012ו2013 -
א .ענף ביטוח רכב חובה
2012

2013
סוג לקוח
מבוטחים פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים
צי – קולקטיב

פרמיות באלפי
ש"ח
366,849
199,275

שיעור מסך
ההכנסות
64.8%
35.2%

פרמיות באלפי
ש"ח
369,022
207,575

שיעור מסך
ההכנסות
64.0%
36.0%

סה"כ

566,124

100.0%

576,597

100.0%
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ב .ענף ביטוח רכב רכוש

סוג לקוח
מבוטחים פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים
צי – קולקטיב
סה"כ

2013

2012

שיעור מסך
פרמיות
באלפי ש"ח ההכנסות
51.1%
383,513
48.9%
366,562

שיעור מסך
פרמיות
באלפי ש"ח ההכנסות
53.4%
403,887
46.6%
352,455

750,075
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ג .ענף ביטוח חבויות
2012

2013
סוג לקוח
מבוטחים פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים
לקוחות עסקיים גדולים ומפעלים גדולים

פרמיות באלפי
ש"ח
85,350
309,785

שיעור מסך
ההכנסות
21.6%
78.4%

פרמיות באלפי
ש"ח
88,893
349,006

שיעור מסך
ההכנסות
20.3%
79.7%

סה"כ

395,135

100%

437,899

100.0%
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ד .ענף ביטוח רכוש אחר ואחרים )ללא עסקי ביטוח אשראי(
2013
סוג לקוח
מבוטחים פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים
לקוחות עסקיים גדולים ומפעלים גדולים
סה"כ

.7.3.3

2012

פרמיות
באלפי ש"ח
406,478
609,720

שיעור מסך
ההכנסות
40.0%
60.0%

1,016,198

100.0%

שיעור מסך
פרמיות
באלפי ש"ח ההכנסות
39.7%
423,574
60.3%
643,364
1,066,938

100.0%

תלות בלקוחות בתחום ,שיעורי חידושים וותק
• בתחום הביטוח הכללי אין לקבוצה תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות.
• לקבוצה אין לקוח בודד שההכנסות ממנו בתחום מהוות  10%או יותר מסך הכנסות החברה בדוחות המאוחדים.
• הקבוצה מבטחת ,מעת לעת ובמהלך העסקים הרגיל ,חברות מקבוצת אי די בי .סך הכנסות הקבוצה בתחום
הביטוח הכללי מחברות הנמנות על קבוצת אי די בי ,מפרמיות במהלך העסקים הרגיל ,אינו עולה על  5%מכלל
הכנסות החברה בתחום בשנת  .2013למען הזהירות ,למרות העובדה שקבוצת אי די בי מונה מספר רב של חברות,
ההתייחסות לכל החברות בקבוצת אי די בי לעניין זה נעשתה במקובץ כאל גורם אחד.
• שיעור המבוטחים הפרטיים שרכשו ביטוח רכב חובה יחד עם ביטוח רכב רכוש במהלך שנת  2013מסך כל
הלקוחות שרכשו ביטוח רכב חובה בקבוצה ,עומד על כ .59% -שיעור המבוטחים הפרטיים שרכשו ביטוח רכב
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חובה יחד עם ביטוח רכב רכוש במהלך שנת  2013מסך כל הלקוחות שרכשו ביטוח רכב רכוש בקבוצה ,עומד על
כ.48%-
• להלן נתונים בדבר שיעור החידושים )לקוחות שחידשו פוליסה שתקופת הביטוח בה הסתיימה( בענפי ביטוח רכב
חובה ,ביטוח רכב רכוש ותת ענף ביטוח דירות בשנים  2012ו 2013 -מסך דמי הביטוח בגין הפוליסות שמועד
סיומן חל בשנת  2012ו ,2013-בהתאמה:
שיעור החידושים מסך דמי
הביטוח בגין הפוליסות שמועד
סיומן חל בשנת 2013

שיעור החידושים מסך דמי
הביטוח בגין הפוליסות שמועד
סיומן חל בשנת 2012

ביטוח רכב חובה

58%

64%

ביטוח רכב רכוש

64%

62%

ביטוח דירות

86%

87%

ענף

• להלן נתונים בדבר פרמיות )באלפי ש"ח( ששולמו על ידי לקוחות בשנת הדוח ,לפי מספר שנות ותק בחברה )לפי
מועד רכישת הפוליסה וחידושה( ,בענף ביטוח רכב חובה:
פרמיות באלפי ש"ח

שיעור מסך ההכנסות

מספר שנות ביטוח )שנות ותק(
שנת ביטוח ראשונה )ללא ותק(

145,001

25.6%

שנת ביטוח שניה )שנת ותק אחת(

103,194

18.2%

שנת ביטוח שלישית )שתי שנות ותק(

48,618

8.6%

למעלה משלוש שנות ותק

269,311

47.6%

סה"כ פרמיות בשנת 2013

566,124

100.0%

• להלן נתונים בדבר פרמיות )באלפי ש"ח( ששולמו על ידי לקוחות בשנת הדוח ,לפי מספר שנות ותק בחברה )לפי
מועד רכישת הפוליסה וחידושה( בענף ביטוח רכב רכוש:
פרמיות באלפי ש"ח

שיעור מסך ההכנסות

מספר שנות ביטוח )שנות ותק(
שנת ביטוח ראשונה )ללא ותק(

184,111

24.5%

שנת ביטוח שניה )שנת ותק אחת(

139,441

18.6%

שנת ביטוח שלישית )שתי שנות ותק(

85,172

11.4%

למעלה משלוש שנות ותק

341,351

45.5%

סה"כ פרמיות בשנת 2013

750,075

100.0%
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• להלן נתונים בדבר פרמיות )באלפי ש"ח( ששולמו על ידי לקוחות בשנת הדוח ,לפי מספר שנות ותק בחברה )לפי
מועד רכישת הפוליסה וחידושה( בתת ענף ביטוח דירות:
מספר שנות ביטוח )שנות ותק(

*

פרמיות באלפי ש"ח

שיעור מסך ההכנסות

שנת ביטוח ראשונה )ללא ותק(

31,447

11.8%

שנת ביטוח שניה )שנת ותק אחת(

25,707

9.7%

שנת ביטוח שלישית )שתי שנות ותק(

25,177

9.5%

למעלה משלוש שנות ותק

183,735

69.1%

סה"כ פרמיות בשנת 2013

266,066

100.0%

נתוני החידושים וותק לקוחות אינם כוללים נתוני פוליסות שנמכרו במסגרת בנקים למשכנתאות.
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.8
.8.1
.8.1.1

חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

תחום ביטוח בריאות
מוצרים ושירותים
תיאור ענפי הביטוח והכיסויים הביטוחיים שנכללים בתחום
(1

ענף מחלות ואשפוז

בארץ קיימים מספר רבדים המעניקים כיסוי בגין מחלות ואישפוז :סל הבריאות הבסיסי המוענק לאזרחי
המדינה מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי )"הסל הבסיסי"(; שירותים נוספים המוענקים על ידי קופות החולים
בהתאם להוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי )להלן" :השירותים הנוספים" או "שירותי הבריאות הנוספים"
או "תוכניות השב"ן"(; וביטוחים הנמכרים על ידי חברות הביטוח.
הקבוצה מציעה למבוטחיה מגוון רחב של כיסויים ביטוחיים בענף מחלות ואשפוז ,הכוללים פיצוי או שיפוי
למבוטח בגין הוצאות רפואיות במקרים של פגיעה בבריאותו כתוצאה ממחלה או מתאונה .חלק ממוצרים אלו
משלימים ומרחיבים את הכיסויים והשירותים הניתנים בסל הבסיסי ו/או את השירותים הנוספים.
ענף מחלות ואשפוז כולל ענפי משנה אלו:

o

ביטוח מחלות ואשפוז.

o

ביטוח נסיעות לחו"ל.

o

ביטוח זרים השוהים בישראל.

o

ביטוח תאונות אישיות.

o

ביטוח שיניים.

o

ביטוח ישראלים השוהים בחו"ל.

במסגרת ענף מחלות ואשפוז מציעות חברות הביטוח כיסויים הנחלקים למספר שכבות:
• ביטוח תחליפי  -כיסוי ביטוחי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבסיסי ו/או לשירותים הנוספים.
• ביטוח מוסף  -כיסוי לשירותים שלא נכללים בסל הבסיסי ולא במסגרת השירותים הנוספים.
• ביטוח מרחיב  -כיסוי המרחיב כיסוי הניתן על ידי הסל הבסיסי ו/או השירותים הנוספים.
(2

ענף סיעוד

ענף סיעוד מספק פתרונות למצב בו מוגדר המבוטח כסיעודי ,דהיינו כמי שאינו יכול לעשות בעצמו חלק מפעולות
היום-יום ועל כן נזקק לעזרה ולהשגחה .מבוטח שהוא תשוש נפש נחשב אף הוא לחולה סיעודי.
אדם סיעודי השוהה בביתו ,והעומד בקריטריונים מסויימים )הכוללים ,בין היתר ,קריטריונים בריאותיים
וכלכליים( ,עשוי להיות זכאי לקבל שירותים מהמוסד לביטוח לאומי ,ובכלל זה שעות טיפול בביתו ,והכל
בהתאם להוראות חוק המוסד לביטוח לאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה.1995-
כמו כן ,משרד הבריאות משתתף בעזרה למימון שהות במוסד סיעודי מבין המוסדות הסיעודיים המוכרים על ידו
לצורך ענין זה ,למי שהוא סיעודי הנזקק לעזרה במימון שהות כאמור.
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במסגרת ענף סיעוד נמכרים כיסויים ביטוחיים המשולמים ,בנוסף לתשלומים או לשירותים שניתנים על ידי
המדינה כמפורט לעיל ,וזאת כביטוחי פרט וכביטוחים קבוצתיים ,אשר במסגרתם ,בקרות אירוע ביטוחי,
מתחייבת החברה להשתתף במימון אשפוז סיעודי או לפצות את המבוטח .הפוליסות מעניקות תגמולי ביטוח
לתקופה קצובה או לכל החיים.

.8.1.2

פירוט עיקר המוצרים והשירותים הנכללים בתחום הפעילות
(1

ענף מחלות ואשפוז

בענף מחלות ואשפוז משווקת כלל בריאות ביטוחי פרט וביטוחים קבוצתיים .פוליסות ביטוח בריאות פרטיות
הינן ,בדרך כלל ,לתקופה בלתי קצובה כאשר רק המבוטחים רשאים להודיע על סיומן .פוליסות ביטוח בריאות
קולקטיביות הינן בדרך כלל לתקופה של מספר שנים ,כאשר בחלק מהפוליסות יש זכאות למבוטחים לרכוש
בתום תקופת הביטוח הקולקטיבי ,פוליסת פרט ללא חיתום )"ברות ביטוח"(.
להלן תיאור של מהות הכיסויים הביטוחיים במוצרים השונים הנמכרים על ידי הקבוצה בענף מחלות ואשפוז:
מחלות ואשפוז
הכיסויים הביטוחיים הבסיסיים הקיימים בענף משנה זה הינם:
 oכיסוי ביטוחי המקנה למבוטח זכות למימון שירותי רפואה פרטיים .במסגרת זו ניתנת למבוטח הזכות לבחור
את מועד קבלת השירות הרפואי ,זהות הרופא המטפל והמוסד הרפואי .הכיסוי הביטוחי האמור מעניק החזר
בגין הוצאות רפואיות או פיצוי ,בין היתר ,בקשר עם ניתוח ,השתלות ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל.
 oכיסוי ביטוחי במסגרתו זכאי המבוטח ,במקרה של גילוי מחלה קשה ,לקבל פיצוי כספי בסכום שנקבע בעת
הצטרפותו לביטוח.
 oכיסוי ביטוחי בגין רכישת תרופות אשר אינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי.
 oבנוסף ,קיימים כיסויים נוספים ,כגון שירותים אמבולטוריים -שירותים המעניקים טיפול רפואי ,בבית חולים
או במרפאה ,ללא צורך באשפוז.
במהלך שנת הדוח החלה לפעול ועדה מייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית שהוקמה על ידי שרת
הבריאות ,והכוללת צוות מומחים מתחומים שונים )להלן" :ועדת גרמן"( .מטרת ועדת גרמן היא לבחון את
הסוגיות השונות הניצבות לפתחה של מערכת הבריאות ,לנתח אותן ולגבש סדרת המלצות ופתרונות לצורך חיזוק
מערכת הבריאות הציבורית .ועדת גרמן בוחנת את מצבה של מערכת הרפואה הציבורית בישראל ותמליץ על צעדי
המדיניות הרצויים ,לרבות תיקוני חקיקה וצעדים אופרטיבים .בין היתר מתייחסת ועדת גרמן לביטוחים
הרפואיים ,הן לתוכניות השב"ן והן לביטוחים מסחריים.
יכול ולמסקנות ועדת גרמן ,לכשיגובשו ,יהיו השלכות על שוק ביטוחי המחלות והאשפוז .לפרטים נוספים ראה
סעיף  8.1.4להלן.
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח נסיעות לחו"ל מורכב מסל של כיסויים ביטוחיים המיועדים למבוטחים במהלך שהותם בחו"ל ,הכולל ,בין
היתר ,כיסוי בגין הוצאות רפואיות ,תאונות אישיות ,קיצור נסיעה ומטען .תקופת הביטוח בפוליסת נסיעות
לחו"ל נקובה בימים ,בהתאם לתקופת שהיית המבוטח בחו"ל או למשך כל ימי הנסיעה שיחולו במהלך שנה
קלנדרית אחת .פוליסות נסיעות לחו"ל נמכרות לחברי קולקטיבים של שלוש מקופות החולים ומחזיקי כרטיסי
אשראי מסויימים ,ואצל סוכני נסיעות ,וכן על ידי סוכני ביטוח ועל ידי מערך המכירות הישיר .במהלך שנת הדוח
הפסיקה החברה את מכירות פוליסות הנסיעות לחו"ל אצל סוכני הנסיעות.
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ביטוח לזרים השוהים בישראל
מכוח חוק עובדים זרים ,התשנ"א ,1981-העסקת עובד זר ללא הסדרת ביטוח רפואי על ידי המעסיק כאמור,
מהווה עבירה פלילית .פעילות החברה כוללת שיווק פוליסות המיועדות לעובדים זרים בהתאם לחוק עובדים
זרים כאמור ,ופוליסות המיועדות לתיירים .הביטוח כולל ,בין השאר ,כיסוי למימון הוצאות אשפוז בבית חולים
ציבורי בישראל ,לרבות הוצאות חדר מיון )גם אם לא מלווה באשפוז( ,הוצאות חדר ניתוח ,הוצאות שכר מנתח
ורופא מרדים ,הוצאות טיפול נמרץ ,כיסוי למימון תרופות בהתאם לסל התרופות ,יעוץ ובדיקות ,מימון הוצאות
העברת המבוטח באמבולנס ממקום האירוע לבית החולים ומימון כרטיס טיסה עבור המבוטח ,בתנאים מסוימים
כמפורט בפוליסה .בנוסף ,ניתן להוסיף לפוליסה זו ,פיצוי חד פעמי למקרה מוות או נכות צמיתה מתאונה ,טיפול
חירום בשיניים והעברת גופה לארץ המוצא .בין החברה לבין שירותי בריאות כללית ,קיים הסכם לעניין מתן
טיפול רפואי למבוטחי החברה בביטוח זרים השוהים בישראל ,בהתאם לחוק עובדים זרים והצווים על פיו.
נכון למועד הדוח החליטה החברה שלא להרחיב את פעילות שיווק הפוליסות מעבר לפעילות הקיימת.
ביטוח תאונות אישיות
ענף משנה זה כולל פוליסות פרט המקנות זכאות לפיצוי בהתקיים מקרה ביטוח שכולל בחובו קיומה של תאונה.
מדובר בפוליסות שתוקפן לכל החיים ,בכפוף לתנאי הפוליסה.
ביטוח שיניים
פעילות החברה בתחום זה הינה במסגרת פוליסות לקולקטיבים ,הנבנות בצורה מודולארית בהתאם למאפייני
וצרכי בעל הפוליסה והמבוטחים ובהתבסס על חמשת רובדי הכיסוי הבאים :משמר ,חניכיים ,משקם ,שתלים
ואורתודנטיה .ניתן לרכוש את כל הכיסויים הללו או את חלקם .במהלך שנת הדוח חדלה החברה להתקשר
בפוליסות חדשות.
ביטוח בריאות לישראלים השוהים בחו"ל
ענף משנה זה כולל פוליסות לביטוח בריאות ,לישראלים השוהים בחו"ל ,המקנות כיסוי של שיפוי בגין הוצאות
רפואיות בחו"ל .הפוליסה מעניקה כיסוי רפואי ,בתנאים מסוימים ,גם בעת ביקורי מולדת .כמו כן ,מעניקה
הפוליסה רצף ביטוחי בעת חזרה לשהות קבע בישראל )אם נקבעה תקופת המתנה על פי חוק בריאות ממלכתי(.
במהלך שנת הדוח החליטה החברה שלא להרחיב את פעילות שיווק פוליסות הבריאות לישראלים השוהים לחו"ל
מעבר לפעילות הקיימת.
לפרטים בדבר התקשרות שהייתה לחברה עם דיויד שילד סוכנות לביטוח ) (2000בע"מ בקשר עם שיווק פוליסות
מסוג זה וסיומה  -ראה באור )40ב()ב (2)(1לדוחות הכספיים .
(2

ענף סיעוד

בענף סיעוד משווקת החברה פוליסות במסגרתן ,בקרות אירוע ביטוחי ,מתחייבת החברה להשתתף במימון
אשפוז סיעודי או לפצות את המבוטח .הפוליסות מעניקות תגמולי ביטוח לתקופה קצובה או לכל החיים.
בהתאם להוראות המפקח בעניין ,מקרה ביטוח הנובע ממצב של אי יכולת לבצע לפחות  3מתוך  6פעולות
המוגדרות בחוזר )לקום ולשכב ,להתלבש ולהתפשט ,להתרחץ ,לאכול ולשתות ,לשלוט על סוגרים וניידות( יזכה
את המבוטח בלא פחות מ 50%-מתגמול הביטוח החודשי ,ומקרה ביטוח הנובע ממצב של "תשישות נפש"
)כמוגדר בחוזר( ,יזכה את המבוטח ב 100%-מתגמול הביטוח החודשי .תגמולי הביטוח משולמים החל מתום
תקופת ההמתנה לכל ימי חייו של המבוטח או לתקופה של מספר שנים כפי שהוגדרה בפוליסה ,וכל עוד המבוטח
נמצא במצב סיעודי.
ביטוחי סיעוד פרט
ביטוחי פרט בענף סיעוד הינם ביטוחים הנרכשים באופן פרטי על ידי המבוטחים ,לתקופת ביטוח בלתי קצובה.
במקביל ,ניתן לרכוש ביטוח סיעודי משלים לביטוח הסעודי שרכש מבוטח )בדרך כלל ,באמצעות קופת חולים או
ביטוח קבוצתי( ,המעניק תגמולי ביטוח בתום תקופת המתנה של  36או  60חודשים.
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קימות פוליסות סיעוד בפרמיה קבועה המקנות למבוטח זכות ,במקרה בו הוא מפסיק לשלם את הפרמיה מכל
סיבה שהיא ,בתנאים מסוימים ,לצבור לזכותו ערכי סילוק ,אשר מאפשרים לו לקבל תגמולי ביטוח מופחתים
במקרה תביעה ,והכל בהתאם לגילו ,לתקופה שבה שילם את דמי הביטוח ולסכום דמי הביטוח ששולם על ידו.
כאשר ערכי הסילוק נמוכים מסכום מסויים שנקבע על ידי המפקח ,מקבל המבוטח ,במקום ערכי סילוק ,סכום
חד פעמי .בנוסף עד לשנת הדו"ח נמכרו גם פוליסות סיעוד פרט בפרמיה משתנה ,ללא ערכי סילוק .בהתאם
להוראות המפקח ,החל משנת הדוח ,ניתן למכור בנוסף לפוליסות בפרמיה קבועה ,רק פוליסות בפרמיה צמודה
למדד הגדלה בשיעור של עד  4%לשנה ומתקבעת לא יאוחר מגיל ") 65פרמיה בשיעור משתנה מוגבל"(.
החברה ממשיכה לשווק פוליסות סיעוד פרטיות בפרמיה קבועה .עד לשנת הדוח שיווקה החברה גם פוליסות
סיעוד פרט בפרמיה משתנה .בשנת הדוח לא שיווקה החברה פוליסות בפרמיה משתנה בשיעור מוגבל.
יצויין כי ,עד לשנת  2007לצד פוליסות סיעוד בפרמיה קבועה אשר מקנות ערכי סילוק ,כמפורט לעיל ,שיווקה
כלל בריאות גם פוליסות ביטוח סיעודי עם פרמיה קבועה ,אשר הצבירה בהן צמודה לתשואת תיק ההשקעות
באופן שתשואה חיובית מעבר לתשואת מינימום שנקבעה בפוליסה מגדילה את גובה הגמלה החודשית לה זכאי
המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח .תשואה נמוכה מתשואת מינימום שנקבעה בפוליסה מזכה את כלל בריאות
בהגדלת פרמיית הביטוח ,כך שסכום הגמלה החודשית לה זכאי המבוטח לא יפגע .בפוליסות אלה ,אין ערכי
סילוק .משנת  ,2007לא נמכרות עוד על ידי הקבוצה פוליסות עם מנגנון זה.
ביטוחי סיעוד קבוצתיים
הסכמי ביטוח קבוצתי בענף סיעוד הינם ,לרוב ,בעלי מאפיינים דומים להסכמי ביטוח הפרט ,אולם הינם לתקופה
קצובה .ביטוח סיעודי קבוצתי כפוף למגבלות הקבועות בחוזרי המפקח בעניין ,לרבות לחובה של מבטח לאפשר
למבוטח ,אשר הכיסוי הביטוחי שלו מכוח הפוליסה הקבוצתית הסתיים ,במקרים מוגדרים ,רצף ביטוחי
באמצעות מתן אפשרות מעבר לפוליסת פרט לכל החיים )"פוליסת ההמשך"( ללא חיתום מחדש וללא תקופת
אכשרה .הפרמיות יהיו כנהוג במועד המעבר ,אצל המבטח ,למבוטחים בפוליסת פרט דומה .סכום הביטוח
ותקופת תשלום תגמולי הביטוח יהיו על פי הקבוע למבוטח בפוליסה לביטוח הסיעודי הקבוצתי שברשותו.
בהתאם להנחיות המפקח ,פוליסות קבוצתיות שנמכרות או מחודשות מיום  1בינואר  2013ואילך ,יהיו למשך כל
חיי המבוטח )בניגוד למצב הקודם לפיו תקופת הביטוח בפוליסות קבוצתיות הינה תקופה קצובה( ,ותמחור
הפרמיה לא יתבסס על סבסוד בין קבוצות גיל שונות )כאשר מספר שנות הגיל בכל קבוצת גיל לא יעלה על חמש
שנים( ,ובין המינים .עם זאת ,נקבע במסגרת ההנחיות כי מבטח יהיה רשאי לחדש חוזים קיימים להנהגת תוכנית
לביטוח סיעודי קבוצתי במתכונתם הקודמת ,ובלבד שיסתיימו עד ליום  31בדצמבר  .2013מועד זה הוארך על ידי
המפקח ,במהלך שנת הדוח ,עד ליום  31בדצמבר .2014
במהלך שנת הדוח פעלה החברה להעביר מבוטחים בביטוחי סיעוד קבוצתיים לביטוחי פרט.
בהמשך להוראות האמורות בדבר סיומן של פוליסות הסיעוד הקבוצתיות במתכונתן הקודמת ,שלח המפקח
לחברות הביטוח ,בינואר  2013מסמך שעניינו "ביטוח סיעודי קבוצתי – מתווה למבוטחים מבוגרים" )להלן:
"המתווה"( שמטרתו לדאוג להסדר שונה עבור מבוטחים בפוליסות סיעוד קבוצתיות שהם בני  60ומעלה ,שיחול
עליהם בעת סיום הפוליסה הקבוצתית .מטרת המתווה היא לאפשר כיסוי ביטוחי מינימלי בעלות נמוכה באופן
יחסי לפוליסות הפרט כאשר עלות הכיסוי ו/או היקפו עשויים להשתנות במהלך תקופת הביטוח כפועל יוצא של
רווחיות בפוליסות הכלולות במתווה .בהמשך פורסמו על ידי המפקח טיוטת חוזר וטיוטת תקנות שמטרתן
להסדיר את המתווה.
בשלב זה ,מאחר ועדיין לא פורסם הנוסח הסופי ולאור אי הודאות הקיימת ביחס למתווה הסופי אותו מבקש
המפקח להנהיג ,וההסדרים הרגולטורים שיקבעו ,לא ניתן כרגע להעריך את השלכותיהם.
עסקת מכבי
• בעקבות זכייתה של כלל בריאות )בסעיף זה" :המבטחת"( במכרז לבחירת מבטחי ביטוח סיעודי לחברי מכבי
מגן ועמיתי מכבי שירותי בריאות נכנסה לתוקף ,ביום  1ביולי ) 2008בסעיף זה" :המועד הקובע"( פוליסת
ביטוח סיעודי קולקטיבי לחברי מכבי שירותי בריאות )בסעיף זה" :הפוליסה"( .הכיסוי על פי הפוליסה
מחולק לשני רבדים" :סיעודי כסף" ו" -סיעודי זהב" .המבוטחים על פי הפוליסה הינם חברי מכבי מגן שערב
המועד הקובע היו כלולים בתוכנית לכיסוי סיעודי שהופעלה על ידי מכבי מגן )"קרן הסיעוד"( ,ואשר הועברו
לפוליסה בהתאם לרובד בו היו מבוטחים .כן מבוטחים על פי הפוליסה חברי מכבי שירותי בריאות ,שערב
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המועד הקובע לא היו חברים במכבי מגן ולא נכללו בקרן הסיעוד ואשר ביקשו להצטרף לכיסוי על פי
הפוליסה מהמועד הקובע ואילך ובקשתם אושרה על ידי המבטחת.
• הפוליסה כוללת ארבעה מסלולים חלופיים של תגמולי סיעוד אשר ישולמו למבוטח שהוכר כבעל צורך סיעודי
לתקופה מקסימלית של  60חודשים.
• תקופת ההסכם שנחתם עם מכבי בעקבות זכיית המבטחת במכרז )בסעיף זה" :ההסכם"( הייתה ל 5 -שנים
)בסעיף זה" :תקופת ההסכם המקורית"( שהסתיימו ביום  30ביוני  ,2013והיא הוארכה ,במהלך שנת הדוח,
ב 3-שנים נוספות )בסעיף זה" :תקופת ההארכה"( .על אף האמור ,אם יקבע המפקח על הביטוח פוליסת
סיעוד קבוצתית אחידה לכל קופות החולים )בסעיף זה" :הרפורמה"( תקוצר תקופת ההארכה ,במתכונתה
הנוכחית ,כך שתסתיים במועד כניסת הרפורמה לתוקף ,ובכל מקרה לא לפני יום  31בדצמבר  .2014במקרה
כאמור ,בכפוף להסכמת הצדדים על גובה דמי ביטוח ,תעודכן הפוליסה בהתאם להוראות הרפורמה ,ותימשך
תקופת הפוליסה.
• בנוסף ,הועברו לניהולה של המבטחת במועד הקובע נכסים בסכום של כ 687 -מיליון ש"ח )בסעיף זה:
"הקרן"( שהוחזקו ,במהלך תקופת ההסכם המקורית בהתאם להוראות הקבועות בהסכם במטרה להחזירם
עם תום תקופת ההסכם בערך שגדל במהלך תקופת ההסכם ואשר חושב על בסיס מנגנון שנקבע במסמכי
המכרז שכלל ,בין השאר ,פקטור הוספה )שהינו מרכיב בפרמיה הנגבית מהמבוטחים מעבר לפרמיית הסיכון
הביטוחי( ומועבר לקרן .כמו כן ,במהלך תקופת ההסכם המקורית התחייבה המבטחת ,בנוסף ,לתשואה
ריאלית שנתית של הקרן בשיעור של  .4%במסגרת הארכת תקופת ההסכם נקבע כי הקרן ,בערכה בתום
תקופת ההסכם המקורית ,בסכום של כ 1,678 -מיליון ש"ח תנוהל על ידי החברה ,בהתחייבות תלוית תשואה
ובוטלה התחייבות להבטחת תשואה כאמור .לפרטים נוספים ראה באור 21א) (1לדוחות הכספיים.
כמו כן ,במסגרת הארכת תקופת הפוליסה נקבע כי במידה ויופעל סעיף ההמשכיות בפוליסה ,אשר מעגן את
זכות המבוטחים לרכוש פוליסת המשך פרטית ללא חיתום רפואי במקרה בו הפוליסה הקבוצתית לא תחודש
או תחודש בתנאים נחותים ,עתידה הקרן לשאת בעלות ההמשכיות בהתאם למנגנון שנקבע על ידי הצדדים.
• במסגרת ההסכם ,התחייבה מכבי להעניק למבטחת שירותים שונים לרבות ,שימוש בלוגו "מכבי שירותי
בריאות" ,פניה לקבלת חברי מכבי ,אפשרות להעמיד בסניפי מכבי שלטים ולחלק עלונים ,גבייה והעברה
מרוכזת של הפרמיות ,דיוור ישיר וניהול קובץ המבוטחים .בתמורה לשירותים אלו שילמה המבטחת למכבי
בתקופת ההסכם המקורית החזר הוצאות בשיעור של  6%מהפרמיות ודמי הרישום .בתקופת ההארכה
הופחת השיעור האמור ל.5%-
• המבטחת התחייבה לשפות את מכבי בגין כל נזק ,ו/או הוצאה כספית שיגרמו למכבי ו/או למכבי מגן בגין ,בין
היתר ,הפרת הפוליסה ו/או בגין הפרת ההסכם על ידי המבטחת ,וכן בגין כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד
מכבי ו/או מכבי מגן בקשר עם הפוליסה ו/או בקשר עם חבות המבטחת על פי ההסכם ו/או הפוליסה.
• במסגרת ההסכם בין הצדדים נקבע כי מכבי תהא רשאית לסיים את ההתקשרות אם יתקיים ביחס למבטחת
אירוע אחד מרשימה של אירועים כגון :פירוק ,כינוס נכסים ,הגעה להסדר עם נושים ,חוסר יכולת לשלם
חובות במועד ,או השפעה מהותית לרעה על פרמטרים שונים הקשורים במצבה הפיננסי של המבטחת .עוד
נקבע בהסכם כי במקרה בו יבוטל ההסכם כמפורט לעיל ,ישולם למכבי פיצוי מוסכם בשיעור של  10%מסך
הפרמיות השנתיות של המבוטחים במסגרת הפוליסה.
• להבטחת התחייבויותיה של המבטחת מכוח ההסכם ,העמידה המבטחת ערבות בנקאית בגובה של  50מיליון
ש"ח צמוד למדד  5/2008אשר פורסם ב 15-ביוני .2008
• היקף הפרמיות השנתי מהעסקה בשנת הדוח הינו כ 511.9 -מיליוני ש"ח.

.8.1.3

השווקים העיקריים ,מגמות ושינויים בביקוש ובהיצע
(1

ענף מחלות ואשפוז

ענף מחלות ואשפוז הינו ענף מתפתח ,בין השאר ,בשל העובדות הבאות :פער בין היקף שירותי הבריאות
שהמדינה מעניקה במסגרת סל הבריאות הבסיסי לבין הצורך של האזרחים בשירותי בריאות משופרים; שיפורים
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טכנולוגיים בתחום הרפואה; עליה בתוחלת החיים והשיפור באיכות החיים דורשים משאבים רפואיים יקרים,
כגון :תרופות וטיפולים רפואיים מתקדמים; שירותי השב"ן אשר אינם נותנים מענה מספק בנושאים שונים
כגון :השתלות ,תרופות ,ניתוחים בארץ ובחו"ל; עליה במודעות הצרכנית בתחום הבריאות ,לרבות לשירותים
רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות הבסיסי ובשירותים הנוספים של קופות החולים.
בשנת הדוח חלה מגמה של גידול במכירת פוליסות בריאות המעניקות כיסוי ביטוחי למקרה של ניתוחים ,פרט
וקבוצתי.
כמו כן ,החליטה החברה בשנת הדוח שלא להרחיב את פעילות מכירת פוליסות ביטוח לזרים השוהים בישראל,
פוליסות ביטוח שיניים ופוליסות ביטוח בריאות לישראלים השוהים בחו"ל מעבר לפעילות הקיימת.
בהתאם לפרסומי המפקח ליום  30בספטמבר  ,2013היקף הפרמיות בשוק בענף מחלות ואשפוז בתשעת החודשים
הראשונים של שנת  ,2013הסתכם בכ 3.0 -מיליארד ש"ח ,לעומת כ 2.8 -מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד .הפרמיות בענף מחלות ואשפוז לתשעת החודשים הראשונים של שנת  2013היוו כ 8.1%-מסך הפרמיות
בכל שוק הביטוח בישראל לעומת כ 7.9% -בתקופה המקבילה אשתקד.
בחודשים ינואר עד ספטמבר  2013חלה עליה של כ 8.2% -בסך היקף הפרמיות של ביטוחי מחלות ואשפוז בשוק
הביטוח בישראל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,וזאת לעומת עלייה של כ 10.4% -בסך היקף הפרמיות
האמורות בשנת  2012בהשוואה לשנת .2011
בשנים האחרונות קיימת מגמת עלייה במכירת ביטוחי מחלות ואשפוז ,בין השאר ,כתוצאה מהסיבות שפורטו
בסעיף  8.1.2לעיל.

היקף הפרמיות בענף ביטוח מחלות ואשפוז משקף את דמי הביטוח המשולמים בגין כל הפוליסות שבתוקף
שנמכרו לאורך השנים ,והשינויים בהן אינם מעידים בהכרח על השינוי בביקוש ובהיצע בשנת הדוח.
(2

ענף סיעוד

ענף הסיעוד הינו ענף מתפתח ,בין השאר ,לאור העלייה בתוחלת החיים ,לרבות כתוצאה משיפורים טכנולוגיים
בתחום הרפואה ,ומאחר ואין לו מוצרים תחליפיים בשוק .בשנת הדוח חלה מגמה של גידול במכירת ביטוחי
סיעוד פרט ,בחלקה על חשבון רכישת פוליסות קבוצתיות ,וזאת לאור שינויים רגולטוריים בענף ,קיימים או
צפויים .לפרטים נוספים ראה סעיף  8.1.2לעיל.
בהתאם לפרסומי המפקח ליום  30בספטמבר  ,2013היקף הפרמיות בענף הסיעוד בשוק בתשעת החודשים
הראשונים של  ,2013הסתכם בכ 2,188.5 -מיליון ש"ח לעומת כ 1,984.7-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הפרמיות בענף סיעוד לתשעת החודשים הראשונים של שנת  2013היוו כ 5.9% -מסך הפרמיות בשוק הביטוח
בישראל לעומת כ 5.6% -בתקופה המקבילה אשתקד.
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בחודשים ינואר עד ספטמבר  2013חלה עליה של כ 10.3% -בהיקף הפרמיות בביטוחי הסיעוד בשוק הביטוח
בישראל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,לעומת עליה של כ 15.0% -בהיקף הפרמיות בביטוחי הסיעוד
בשוק הביטוח בישראל בשנת  2012בהשוואה לשנת .2011

היקף הפרמיות בענף ביטוח סיעוד משקף את דמי הביטוח המשולמים בגין כל הפוליסות שבתוקף שנמכרו לאורך
השנים ,והשינויים בהן אינם מעידים בהכרח על השינוי בביקוש ובהיצע בשנת הדוח.
חלק מענפי התחום מתאפיינים בצבירת רזרבות ניכרות לתקופות ארוכות ,ולכן הרווחיות בתחום מושפעת ,בין
היתר ,מהכנסות מהשקעות העומדות כנגד ההתחייבויות הביטוחיות.

.8.1.4

שינויים מהותיים הצפויים בחלקה של החברה בשווקים העיקריים ביחס למוצרים ולשירותים העיקריים
והתמהיל שלהם ,בהתחשב בין היתר ,בביקושים ובוותק של המוצרים הקימים
בהתאם לפרסומי המפקח ,הקבוצה הינה הקבוצה השנייה בגודלה בתחום הבריאות ,השלישית בגודלה בענף
מחלות ואשפוז והשנייה בגודלה בענף הסיעוד.
שוק ביטוחי הבריאות הינו שוק מתפתח ,והחברה הינה שחקן מרכזי בשוק זה .עם זאת ,לאור העובדה שהשוק
עובר הסדרה רגולטורית מקיפה בשנים האחרונות ,ולאור שינויים רגולטוריים עתידיים אשר יכול ויהיו בתחום
בשנים הקרובות ,לא ניתן בשלב זה לצפות את אופן השפעתם של השינויים על התחום בכלל ועל חלקה של
החברה בפרט.
לעניין ביטוחי סיעוד – קיים חוסר ודאות לעניין עמדת הפיקוח ביחס לביטוחי הסיעוד הקבוצתיים ,אשר נכון
להיום ניתן לשווקם עד לסוף שנת  2014בלבד ,ובפרט בכל הקשור לעריכת הסכמי סיעוד קבוצתיים ביחס
לאוכלוסיה המבוגרת ,במסגרת המתווה ,אשר נכון למועד פרסום הדוח טרם גובש.
לעניין ביטוח מחלות ואשפוז – למסקנות ועדת גרמן ,לכשיתפרסמו ,יכול ויהיו השלכות על שוק ביטוחי
הבריאות הן באופן ישיר ,מאחר וועדת גרמן עוסקת גם בביטוחים המסחריים ,והן באופן עקיף שכן שינויים
במערכת הבריאות הציבורית ובשב"ן עשויים להשפיע גם על ביטוחי הבריאות הפרטיים .המלצות ועדת גרמן יכול
וישפיעו על היחס בין רבדי הכיסוי השונים כמפורט בסעיף  8.1.2לעיל ,וכפועל יוצא עשויות להשפיע גם על היקף
המכירות של חברות הביטוח.
הערכת החברה הינה בגדר מידע צופה פני עתיד המבוססת על המידע המצוי בידי החברה במועד הדוח.
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות.

.8.1.5

מוצרים חדשים
בשנת הדוח לא שווקו על ידי הקבוצה מוצרים מהותיים חדשים בתחום.
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מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
הפעילות בתחום זה כפופה להוראות הדין החלות על מבטחים הפועלים בתחום ,וכן להוראות המפקח כפי שהן
מתפרסמות מעת לעת .המפקח מפרסם מעת לעת חוזרים המתייחסים לכיסויים הביטוחיים שיכללו בפוליסות
בתחום.
הפעילות בתחום זה טעונה רישוי בהתאם לחוק הביטוח ומפוקחת על ידי אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד
האוצר.
להלן תמצית הוראות הדין הסופיות שפורסמו בשנת הדוח ולאחריה ,וכן תמצית טיוטות שפורסמו על ידי
המפקח ,החלות על תחום הפעילות ואשר הינן מהותיות לו ,מעבר להוראות הדין אשר פורטו לעיל:
בחודש אוגוסט  2013פורסמה עמדת המפקח -הבהרה ,בענין "פיצוי בכיסוי לניתוחים פרטיים בישראל",
במסגרתה הבהיר המפקח את עמדתו ,לפיה החל ממועד פרסום נייר העמדה ,לא תאושר תוכנית ביטוח המכסה
ניתוחים פרטיים בישראל שתאפשר למבוטח לבחור בין שיפוי עלויות ניתוח על ידי המבטח ובין פיצוי כספי
לניתוח שבוצע במסגרת שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים או במערכת הציבורית )להלן" :סעיף
הפיצוי"( ,וכי החל מיום  1בינואר  2014אין לשווק או לחדש פוליסות כאמור.
החברה נערכה ליישום עמדת המפקח והשיקה מוצרים חדשים העומדים בהנחיות הרגולטוריות החדשות.
מוצרים אלו כוללים כיסויים שונים כגון שיפוי בגין הוצאות עבור כל סוגי הניתוחים החל מהשקל הראשון ,שיפוי
בגין הוצאות עבור ניתוח מעבר להוצאות המכוסות על ידי השב"ן ,שיפוי בגין הוצאות עבור ניתוח בניכוי
השתתפות עצמית ,שיפוי בגין הוצאות עבור רשימת ניתוחים וכד' .המוצרים נבחנים זה מזה ,בהתאם לקהל היעד
אליו מכוונים ,ובגובה הפרמיות שהחברה תגבה בגין כל מוצר .ביטול סעיף הפיצוי בפוליסות חדשות שימכרו עלול
להביא לגידול בעלויות התביעות בפוליסות אלו .עם זאת ,בשלב זה ,לא ניתן להעריך את השלכות השינוי
התלויות במחיר שיקבע לפוליסות החדשות ובתנאי השוק שיווצרו לאור התנהגות המבטחים והמבוטחים.
המידע בכל הקשור להשלכות האפשריות של עמדת המפקח הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכות
והנחות של החברה ,נכון למועד הדוח .ההשלכות בפועל עשויות להיות שונות מן ההשלכות המוערכות.
בחודש אוגוסט  2013פורסם חוזר בענין עריכת תוכנית לביטוח מחלות קשות ,המסדיר את אופן עריכתן של
פוליסות "ביטוח מחלות קשות" .בהתאם להוראות החוזר ,מבטח נדרש ,מעת לעת ולפחות אחת לשלוש שנים,
לבחון את ההגדרות של מחלות קשות בתוכניות הביטוח באופן שהגדרת "מחלה קשה" בתוכנית הביטוח,
תתבסס על הגדרות רפואיות מקובלות ומקרים רפואיים חמורים של המחלה הקשה המנויה ,שהם שכיחים.
למבוטחים קיימים המבוטחים בפוליסת "מחלות קשות" ,תינתן האפשרות להצטרף לפוליסת "מחלות קשות"
עם הגדרות עדכניות .דמי הביטוח שיגבו ממבוטחים קיימים ,בפוליסה העדכנית לא יהיו גבוהים מדמי הביטוח
שיהיו נהוגים במועד המעבר למצטרפים חדשים לפוליסה זו .למבוטח קיים שבחר להצטרף לפוליסה העדכנית,
יישמר הרצף הביטוחי ,לגבי היקף הכיסוי וסכום הביטוח שאותו רכש בעבר .מועד תחילת החוזר הינו  1ביוני
.2014
להערכת החברה ,כניסתו לתוקף של החוזר יכול ותביא להרחבת הכיסוי הביטוחי ובמקביל להעלאת תעריפי
הביטוח של פוליסות מחלות קשות ,וכן יכול ותביא לגידול בעלויות התפעול ,כפועל יוצא מהחובה לפנות
למבוטחים בסמוך למועד עדכון הפוליסה .בשלב זה ,בטרם נכנס החוזר לתוקף ,החברה ,אינה יכולה להעריך את
מלוא השפעות החוזר ,וזו תלויה בין היתר בטעמי המבוטחים ,בהיקף השינוי בכיסוי הביטוחי בפוליסת "מחלות
קשות" ובאופן תמחורה.
המידע בכל הקשור להשלכות האפשריות של חוזר מחלות קשות הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על
הערכות והנחות של החברה ,נכון למועד הדוח .ההשלכות בפועל עשויות להיות שונות מן ההשלכות המוערכות.

.8.3
.8.3.1

תחרות
תנאי התחרות בתחום ושמות המתחרים בתחום
להערכת הקבוצה ,המתחרים העיקריים בתחום מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות:
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• חברות הביטוח ,שמרביתן פועלות בתחום.
• תחליפים המסופקים לחלק מהכיסויים בענף מחלות ואשפוז במסגרת השירותים הנוספים של קופות
החולים.
התחרות בין חברות הביטוח בתחום מתמקדת במידת ההתאמה לצרכי המבוטח ולרצונו ,בשירות ובתעריפים.
הפרמיות בענף מחלות ואשפוז בקבוצה הסתכמו ,נכון ל 30 -בספטמבר  ,2013בכ 485 -מיליון ש"ח והיוו ,בהתאם
לנתוני הדוחות הכספיים של חברות הביטוח ליום  30בספטמבר  ,2013המפורסמים באתר האינטרנט של אגף
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,כ 16.0% -מהפעילות בענף זה בשוק הביטוח בישראל .נכון ל 30-בספטמבר 2012
הסתכמו הפרמיות בכ 453 -מיליון ש"ח והיוו כ 16.2%-מהפעילות בענף זה בשוק הביטוח בישראל.
להערכת הקבוצה המתחרים המשמעותיים בתחום הינם קבוצת הראל ,קבוצת הפניקס וקבוצת מגדל.

הפרמיות בענף סיעוד בקבוצה הסתכמו ,נכון ל 30 -בספטמבר  ,2013בכ 678 -מיליון ש"ח והיוו ,בהתאם
לנתוני הדוחות הכספיים של חברות הביטוח ליום  30בספטמבר  ,2013המפורסמים באתר האינטרנט של אגף
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,כ 31% -מהפעילות בענף זה בשוק הביטוח בישראל .בתקופה המקבילה בשנת
 2012הסתכמו הפרמיות בכ 629 -מיליון ש"ח והיוו כ 31.7% -מהפעילות בענף זה בשוק הביטוח בישראל.
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שיטות להתמודדות עם התחרות
התמודדות הקבוצה עם התחרות ,בתחום פעילות זה ,נעשית במספר מישורים:
• תמחור נכון של המוצרים בהתחשב בכל הגורמים המשפיעים כגון :עמלות הפצה ומכירה ,עלויות תפעול,
שרידות הפוליסות ועלות הסיכון.
• קיומו של מידע איכותי לגבי ניסיון העבר המהווה בסיס לניהול הסיכונים.
• חוזי ביטוח משנה ופיזור הסיכונים בשיתוף עם מבטחי משנה באופן המאפשר מציאת פתרונות המתאימים
לסוגי הצרכנים השונים.
• מתן שרות מהיר ,יעיל ואיכותי ,הן לסוכנים בהיבט של התפעול והן למבוטחים בהיבט של טיפול בתביעות.
• התמודדות ויכולת התאמה לתנאי השוק המשתנים ולחוסר ודאות הנובע משינויי רגולציה צפויים ,אשר
נוגעת ,בין היתר ,להיבטי תפעול ,התאמת מוצרים ורווחיות.

.8.4

לקוחות
סוגי הלקוחות העיקרים בתחום הינם קולקטיבים ומבוטחים פרטיים.
להלן התפלגות הפרמיות ברוטו )באלפי ש"ח( לפי סוגי לקוחות בתחום ביטוח בריאות לפי ענפים לשנים  2012ו-
:2013
מחלות ואשפוז

22

באלפי ש"ח

פרמיות ברוטו
לשנת 2013

שיעור מסך
פרמיות ברוטו
לשנת 2013

פרמיות ברוטו
לשנת 2012

שיעור מסך
פרמיות ברוטו
לשנת 2012

קולקטיבים*
מבוטחים פרטיים
סה"כ

231,634
473,476
705,110

32.9%
67.1%
100.0%

228,548
429,753
658,301

34.7%
65.3%
100.0%

*

כולל מכירות של ביטוחי נסיעות לחו"ל אצל קופות החולים.

22

היקף הפרמיות בענף ביטוח מחלות ואשפוז משקף את דמי הביטוח המשולמים בגין כל הפוליסות שבתוקף שנמכרו לאורך השנים,
והשינויים בהן אינם מעידים בהכרח על השינוי בשנת הדוח.
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23

באלפי ש"ח

פרמיות ברוטו
לשנת 2013

שיעור מסך
פרמיות ברוטו
לשנת 2013

פרמיות ברוטו
לשנת 2012

שיעור מסך
פרמיות ברוטו
לשנת 2012

קולקטיבים
מבוטחים פרטיים
סה"כ

710,222
197,002
907,224

78.3%
21.7%
100.0%

687,558
160,025
847,583

81.1%
18.9%
100.0%

• שיעור הביטולים )לרבות :ביטול פוליסה ,הקטנה או אי חידוש( לשנה מהפוליסות בתוקף לראשית השנה,
במונחי פרמיות ,בענף מחלות ואשפוז פרט לטווח ארוך )ענף משנה מחלות ואשפוז בלבד( ,עמד על כ14.6% -
24
בשנת הדוח לעומת כ 11.2% -בשנת .2012
• שיעור הביטולים )לרבות :סילוק ,ביטול פוליסה ,הקטנה או אי חידוש( לשנה מהפוליסות בתוקף לראשית
25
השנה ,במונחי פרמיות ,בענף סיעוד פרט עמד בשנת הדוח על כ 7.9% -לעומת  8.2%בשנת .2012
• אין לקבוצה תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות בתחום ביטוח בריאות.
• לקבוצה אין לקוח בודד שההכנסות ממנו בתחום מהוות  10%או יותר מסך הכנסות הקבוצה בדוחות
המאוחדים.

23
24
25

היקף הפרמיות בענף ביטוח סיעוד משקף את דמי הביטוח המשולמים בגין כל הפוליסות שבתוקף שנמכרו לאורך השנים,
והשינויים בהן אינם מעידים בהכרח על השינוי בשנת הדוח.
בהתאם להוראות חוזר המפקח ,שיעור הביטולים מחושב על ידי חלוקת סכום הפרמיה שחויבה בחודש האחרון של השנה בסכום
הפרמיה שחויבה בחודש האחרון של השנה הקודמת .החישוב מתייחס רק לפוליסות שהתחילו לפני השנה השוטפת ובנטרול עליית
תעריפים.
ראה ה"ש לעיל.
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• החברה מבטחת ,מעת לעת ובמהלך העסקים הרגיל ,חברות מקבוצת אי די בי )המהוות בעל פוליסה
בביטוחים קולקטיבים( בפוליסות בתחום .סך הכנסות החברה בתחום ביטוח בריאות מחברות הנמנות על
קבוצת אי די בי מפרמיות במהלך העסקים הרגיל ,אינו עולה על  5%מכלל הכנסות החברה בתחום בשנת
 .2013למען הזהירות ,למרות העובדה שקבוצת אי די בי מונה מספר רב של חברות ,ההתייחסות לכל החברות
בקבוצת אי די בי לעניין זה נעשתה במקובץ כאל גורם אחד.
• שיעור דמי הביטוח של קולקטיב סיעוד מכבי עמד בשנת הדו"ח על כ 56.4%-מסך הפרמיות בתחום הסיעוד,
המהווה סך של כ 511.9-מיליוני ש"ח .יודגש כי ההסכם עם מכבי שרותי בריאות הינו לתקופה קצובה )ראה
סעיף  (2)8.1.2לעיל(.
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חלק  :IIIמידע נוסף ברמת התאגיד -
עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה
.9
.9.1

מידע נוסף ברמת התאגיד
סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות
לפירוט בדבר תיאור מגמות ,אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של הקבוצה שיש להם או צפויה
להיות להם השפעה על הקבוצה ,ראה התייחסות ספציפית בתחומי הפעילות השונים ,וכן
חלק ב -דוח הדירקטוריון סעיף .2

.9.2

מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
פעילות הקבוצה בתחומים השונים כפופה להוראות הדין הכללי וכן להוראות דין החלות על כל תחום פעילות,
כפי שתואר לעיל.
לצד הדינים הכלליים ,כפופה פעילות הביטוח והחיסכון הפנסיוני בישראל ,שהינה המרכיב העיקרי בפעילות
הקבוצה ,לדינים ייחודיים החלים על הענף כגון :חוק הביטוח ,חוק חוזה הביטוח ,חוק קופות הגמל ,חוק הייעוץ
הפנסיוני והתקנות שהוצאו על פיהם וכן לפסיקות עקרוניות של בתי המשפט המשפיעות על פעילות הביטוח
והחיסכון הפנסיוני בישראל ,לרבות לעניין פרשנותם של חוקים ותקנות כאמור.
כן כפופה פעילות הביטוח והחיסכון הפנסיוני בישראל לפיקוח אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר
והמפקח הוא המוסמך לקבוע הוראות וכללים מנחים.
החברה וחברות הבנות שלה מפוקחות על ידי רשויות פיקוח שונות ביניהן המפקח ,אשר מפקח על פעילות הגופים
המוסדיים בקבוצה .בנוסף ,כללביט מימון תאגיד מדווח הנשלט על ידי החברה מפוקחת על ידי רשות ניירות
ערך .החברות בקבוצה חשופות ,מעת לעת ,להליכי אכיפה מנהליים ולהטלת קנסות .בשנת הדוח לא הוטלו על
החברה וחברות הבנות שלה קנסות ו/או עיצומים כספיים.
למיטב ידיעת החברה ,בכפוף לאמור לעיל ולהלן ,חברות הקבוצה אינן מצויות בהפרה מהותית של הוראות הדין
החלות עליהן בתחומי הפעילות השונים ,לרבות ביחס לרשיונות והיתרים כנדרש בחוק ,אשר עשויה להיות לה
השפעה מהותית על עסקי החברה.
להלן תמצית הוראות הדין הסופיות שפורסמו בשנת הדוח ולאחריה ,וכן תמצית טיוטות שפורסמו על ידי
המפקח ,החלות על פעילות החברות בקבוצה ואשר הינן מהותיות לפעילותן ,בנוסף לדינים שפורטו לעיל במסגרת
תיאור תחומי הפעילות וסעיפים נוספים להלן .לפירוט בקשר עם מגבלות רגולטוריות החלות על הגופים
המוסדיים בקבוצה ,בקשר עם דרישות ההון העצמי והשליטה בכלל החזקות ,ראה באור  16לדוחות הכספיים.

.9.2.1

מסמך מדיניות לשליטה או החזקה בגוף מוסדי
בחודש יולי  2013פרסמו המפקח על הבנקים והמפקח מסמך עקרונות מנחים לקריטריונים ותנאים כלליים
למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בגופים המפוקחים על ידם .בהתאם למסמך העקרונות,
השיקולים לבחינת התאמתו של מבקש לקבלת היתר ,כוללים בעיקר :יושר ויושרה אישיים ועסקיים; חוסן
פיננסי; אסטרטגיית השקעה מתוכננת; נסיונו העסקי ,עיסוקיו ועסקיו האחרים של המבקש והפוטנציאל לניגודי
עניינים בגוף המפוקח .בהמשך ,פורסם בחודש פברואר  2014חוזר מדיניות לשליטה בגוף מוסדי ,המפרט את
מדיניות הממונה בבחינת בקשות לקבלת היתר שליטה בגוף מוסדי ואת השיקולים אשר ישקול הממונה בטרם
יעניק את ההיתר למבקש ההיתר .החוזר כולל ,בין היתר ,הוראות בעניינים הבאים :מגבלות לעניין שיעור
החזקה מזערי הנדרש לשם שליטה בגוף המוסדי )כתלות בגודלו של הגוף המוסדי(; כללים והגבלות לגבי מבנה
השליטה ודרך אחזקת אמצעי השליטה; מגבלות על אופן מימון רכישת השליטה בגוף מוסדי ושיעור המימון;
מגבלות לעניין שעבוד אמצעי שליטה בגוף מוסדי; דרישה להון עצמי של מבקש היתר השליטה כפועל יוצא של
היקף השקעתו בגוף המוסדי; ודרישה להתחייבות של מבקש היתר שליטה להשלים את ההון העצמי המינימלי
הנדרש מהגוף המוסדי בו ישלוט.
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בנוסף ,קובע החוזר כי גוף מוסדי יוכל לשלוט בגוף מוסדי אחר ,למעט מבטח המנהל קרן פנסיה שיוכל לשלוט רק
במבטח המנהל קרן פנסיה אחרת או בחברה מנהלת ולמעט חברה מנהלת שתוכל לשלוט רק בחברה מנהלת
אחרת.
הוראות החוזר יחולו על כל מבקש היתר שליטה חדש וכן על כל מי שיבקש לבצע שינוי בהיתר הקיים אצלו,
בהתאמות הנדרשות ,אלא אם קבע המפקח כי מדובר בשינוי שאינו מהותי של ההיתר.
לפרטים בדבר שינויים בבעלי השליטה בכלל החזקות ,בעלת השליטה בחברה ראה באור  1לדוחות הכספיים.
הוראות החוזר יכול וישפיעו על אפשרויות קבלת היתר שליטה בחברה ובגופים המוסדיים בקבוצה.

.9.2.2

רפורמה בקשר עם הנהגת תוכניות ביטוח
בחודש אוקטובר  2006פרסם המפקח על הביטוח חוזר בדבר השקת תוכנית ביטוח חדשה ,הקמת קופת גמל
חדשה או כניסה לתחום פעילות חדש של גוף מוסדי )"הפרויקט החדש"( ,החוזר מתייחס הן לשינוי בתוכנית
ביטוח קיימת והן להשקה של תוכנית ביטוח חדשה .מטרת החוזר היא להגדיר פעולות מינימליות שעל הגוף
המוסדי לנקוט בהן בעת השקת פרויקט חדש וזאת על מנת להבטיח את ניהולו התקין של הפרויקט.
בחודש ספטמבר  2011החל המפקח במהלך לביצוע רפורמה בתחום אישור המוצרים ,שעיקרו בשינוי הרגולציה
הקיימת ביחס להנהגת תוכניות ביטוח ותקנוני פנסיה וגמל ,באופן שגוף מוסדי יידרש להודיע למפקח על תוכנית
ביטוח ותקנון פנסיה וגמל )להלן" :מוצרים"( טרם שיווקם של המוצרים ,ולא יידרש להמתין לקבלת אישור
המפקח ,כתנאי לתחילת שיווק המוצרים.
כחלק מן המהלך ,פורסמה ביולי  2012הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )תיקוני חקיקה( ,התשע"ב-
) 2012להלן" :הצעת החוק"( ,שתוקנה בחודש פברואר  .2014במסגרת הצעת החוק ,מוצע לקבוע כי מבטח
המבקש להנהיג תוכנית ביטוח או לבצע שינוי בתנאי ביטוח ,בדמי הביטוח או בנושא אחר שקבע המפקח  -יגיש
למפקח הודעה על כך  30ימי עסקים לפני המועד שבו מתבקשת תחילת התוכנית או השינוי )להלן" :התקופה
הקובעת"( ,ואם המפקח אינו מודיע על התנגדותו בתוך התקופה הקובעת  -יהיו התוכנית או השינוי בתוקף,
לאחר שחלפה התקופה הקובעת .על פי הצעת החוק ,רשאי המפקח להודיע על התנגדותו גם לאחר שחלפה
התקופה הקובעת ולהורות למבטח להפסיק להנהיג את תכנית הביטוח או להנהיג את השינוי בתכנית הביטוח,
וזאת גם ביחס לפוליסות ששווקו קודם לתחילת הרפורמה מטעמים מיוחדים שירשמו ולאחר ששקל את הפגיעה
האפשרית במבטח .כמו כן ,על פי הצעת החוק רשאי המפקח להורות כי לגבי ענפי ביטוח או סוגי תוכניות ביטוח
מסוימים יידרש אישור מראש ובכתב של המפקח ,טרם הנהגת תוכנית ביטוח או ביצוע שינויים בה.
עוד מוצע במסגרת הצעת החוק ,להעביר למפקח את הסמכות ליתן הוראות ,לכל ענפי הביטוח או לענפי ביטוח
מסוימים ,בדבר תנאים שבחוזה ביטוח וניסוחם ,בדבר מבנה פוליסת ביטוח וצורתה ,ותנאים מהותיים בפוליסה,
שנכון להיום נתונה לשר ,שנידרש להתקין תקנות לשם כך.
כשלב ביניים ,ועוד לפני השלמת חקיקה כאמור לשינוי הרגולציה על מוצרים ,פורסם על ידי המפקח בחודש
דצמבר  2013חוזר ,שאינו תלוי בתיקון החקיקה ,בדבר נוהל הודעה על הנהגת תוכנית ביטוח ותקנון קופת גמל,
ואשר נועד לקבוע את פרטי ההודעה שתועבר למפקח בדבר הנהגת תוכנית ביטוח או תקנון חדשים או בדבר
שינויים בהם ,לרבות המידע הנדרש בנספח אקטוארי הנלווה אליהם )להלן" :חוזר הנהגת תוכניות ביטוח ותקנון
קופת גמל"(.
בחודש יולי  2013פרסם המפקח נייר עמדה בעניין עקרונות לניסוח תוכניות ביטוח ,שמטרתו להנחות את
המבטחים בעת ניסוח תוכנית ביטוח ,כך שתוכנית הביטוח תהיה פשוטה ,ברורה ולא תכלול תנאים מקפחים.
בנוסף לעקרונות אלה פירסם המפקח נספח ,במסגרתו מפורטים נהגים אשר ראוי לכלול בתנאי תוכניות הביטוח
ונהגים בלתי ראויים שאין מקום לכלול בתוכניות ביטוח .ככלל ,ככל שתוכנית הביטוח תכלול נוהג בלתי ראוי,
יראו את התנאי האמור ככזה שהמפקח התנגד לו ועל כן המבטח אינו רשאי להסתמך עליו ,וככל שתוכנית
הביטוח אינה כוללת נוהג ראוי ,יראו את החלק בתוכנית הביטוח המושפע ישירות מהעדר הנוהג הראוי ,ככזה
שהמפקח התנגד לו .תחילתו של נייר העמדה על תוכניות ביטוח )לרבות תוכניות ביטוח קבוצתיות( ששיווקן יחל
לראשונה ביום  1בדצמבר  .2013ביחס לתוכניות ביטוח ששווקו קודם למועד זה ,נקבע כי מבטח ידרש לבחון את
התאמתן ,באופן מדורג ,בהתאם לסוגי המוצרים והמועדים שנקבעו לכל מוצר ,כשסוגי המוצרים האחרונים
יותאמו עד ליום  1ביוני .2015
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להצעת החוק ,עם ההוראות הנלוות ,עשויה להיות מחד השלכה בפישוט והקלה של תהליכי השקת פוליסות
ביטוח חדשות ,ומאידך ,היא עלולה להחמיר את החובות החלות על חברת ביטוח בעת ניסוח פוליסה ולצמצם את
יכולתה של חברת הביטוח להסתמך על אישור המפקח כראייה לחוקיותה .כמו כן ,הצעת החוק ,ככל שתאומץ
כדין מחייב ,עלולה לחשוף את החברה לשינויים בפוליסות ביטוח שכבר נמכרו על ידה למבוטחים וכפועל יוצא
יכולה אף להשפיע על תמחור הפוליסות ,על רווחיות פוליסות שנמכרו בעבר ועל התקשרויות עם מבטחי משנה,
הן ביחס לפוליסות שימכרו על ידם בעתיד והן ביחס לכיסוי שניתן על ידם ,בגין פוליסות שנמכרו בעבר .החברה
בוחנת את ההוראות המוצעות ואלו שפורסמו ואינה יכולה בשלב זה להעריך את מלוא השלכותיהן ,בין היתר
מאחר שאין ודאות לגבי נוסחה הסופי של הצעת החוק ,אם וככל שתאומץ כדין מחייב .כמו כן ,כפועל יוצא
מפרסום נייר עמדה בעניין עקרונות לניסוח תוכניות ביטוח ,החברה נדרשת להתאים את כל תוכניות הביטוח
המשווקות על ידה ,בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו על ידי המפקח.
המידע בכל הקשור להשלכות הצעת החוק וההוראות הנלוות לה הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על
הערכות והנחות של החברה ,נכון למועד פרסום הדוח .היישום בפועל עלול להיות שונה באופן מהותי מזה
שנחזה והוא תלוי בין היתר בנוסח הסופי של ההוראות לכשיפורסם ,בנוסח של הצעת החוק ,ככל שתאומץ כדין
מחייב וכן באופן יישום הרפורמה ,לענין ההסדרה והפיקוח בקשר עם הוראות הפוליסות.

.9.2.3

קודקס רגולציה
בחודש ספטמבר  2011פורסמה טיוטת קודקס רגולציה עתידי שמטרתו יצירת סדר ,ארגון מחדש ואחידות
בהוראות הרגולציה השונות החלות על הגופים המוסדיים והגופים האחרים שתחת פיקוחו של אגף שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ,זאת בדרך של יצירת ספר רגולציה סדור ומקיף  -קודקס .בכוונת המפקח לארגן את כל רמות
הרגולציה )חוקים ,תקנות וחוזרים( לקודקס שיורכב משני "חוזרי על אחידים"  -אחד לגופים מוסדיים ,ושני
לסוכני ביטוח ,משווקים ויועצים פנסיוניים )להלן" :מתווכים"( .לקראת כניסת החוזרים האמורים לתוקף
אמורים להתבצע גם שינויים נדרשים להבניית ההוראות הקיימות ,לרבות שינויי חקיקה ראשית כדוגמת
התאמת חוק הביטוח לעקרונות הדירקטיבה  ,Solvency IIעל בסיס סקר פערים בין הרגולציה הקיימת בישראל
לבין עקרונות הדירקטיבה .לאחר כניסת הקודקס לתוקף ,כל שינוי בהוראות המפקח יתבצע בדרך של החלפת
סעיפים קיימים או הוספת סעיפים חדשים לפרקים קיימים.
במסגרת פרויקט קודקס הרגולציה העתידי ,פירסם המפקח בשנים  2011-2013פרקים וטיוטת פרקים בקודקס
המאגדים חוזרים קיימים .הפרקים וטיוטות הפרקים האמורים כוללים ,מלבד ארגון מחדש של הוראות קיימות,
גם שינויים בחלק מהוראות הרגולציה בתחומים שונים.
בחודש דצמבר  2013פרסם המפקח את חלק המבוא לחוזר המאוחד ,במסגרתו הובהר ,בין היתר ,מעמד הוראות
הקודקס ביחס לחוזרי המקור .במסגרת המבוא ,הבהיר המפקח כי ההוראות בחוזר המאוחד שיחולו החל מיום 1
לינואר  ,2014יחליפו את חוזרי המקור .עם זאת ,ככל שתתגלה סתירה בין חוזר המקור לחוזר המאוחד ,תגבר
המשמעות של החוזר המקורי ,אלא אם תתוקן ההוראה על ידי המפקח .יובהר כי מעבר לחוזרים יצורפו לחוזר
המאוחד גם הכרעות עקרוניות וכן עמדות מפקח.

.9.2.4

חוק הFATCA-

במרס  2010חוקק בארה"ב חוק ה") (Foreign Account Tax Compliance Act) FATCA -החוק"( שמטרתו
לחייב מוסדות פיננסיים זרים  (FFI) Foreign Financial Institutionsלהעביר מידע אודות חשבונות המוחזקים
על ידי לקוחות אמריקנים .בכך ,החוק מרחיב משמעותית את דרישות הגילוי והדיווח המוטלות על מוסדות
פיננסיים זרים ביחס לחשבונות אמריקנים .בינואר  2013פורסמו תקנות סופיות על ידי רשות המיסוי
האמריקאית )" ,("IRSהמספקות הנחיות אופרטיביות ליישום החוק )"התקנות"( ואשר מועד תחילתן בחודש
יולי .2014
על פי החוק והתקנות המוצעות ,על  FFIלהתקשר עם ה IRS-בהסכם ,שבמסגרתו יתחייב ,בין היתר ,לאתר
חשבונות אמריקנים ,לדווח עליהם ל IRS-ולנכות מס מלקוחות שיסרבו לספק את המידע והמסמכים הנדרשים.
 FFIאשר לא יתקשר בהסכם עם ה IRS-יחוייב בניכוי מס בגין הכנסות ממקורות אמריקנים .החברה נערכת
ליישום החוק והתקנות ולהתאמת ההנחיות התפעוליות ליישומם .להערכת החברה ,יישום החוק צפוי להיות
כרוך בעלויות תפעוליות שאינן מהותיות .על פי פרסומים רשמיים של משרד האוצר האמריקאי ,משרד האוצר
של מדינת ישראל נמצא במגעים מול ארה"ב כדי לחתום על הסכם בין מדינתי ,בדומה להסכם שנחתם עם
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מדינות אחרות ,ואשר צפוי לקבוע הקלות לחברות ביטוח ביישום החוק והתקנות ואולם ,בשלב זה ,אין ודאות כי
יחתם.

.9.2.5

חוזר בנוגע לניהול המשכיות עסקית בגופים מוסדיים
בחודש אוגוסט  2013פרסם המפקח חוזר בנוגע לניהול המשכיות עסקית בגופים מוסדיים אשר מתווה את
מסגרת הפעולה המינימאלית אותה נדרש גוף מוסדי לבצע כדי לקיים המשכיות עסקית במצב חירום .במסגרת
החוזר נקבעה מסגרת עבודה כללית ומרכיבים עיקריים של התוכנית להמשכיות עסקית ) ,(BCPונכללות בה
הוראות הנוגעות להתקשרויות מול ספקים ונותני שירותים חיצוניים ,להקמת אתר חלופי ,לעמידה ביעדי שירות
ספציפיים ,להיבט ממשל תאגידי ולהיערכות בשגרה לצורך הגשת דיווחים למפקח בשעת חירום .בנוסף לאתר
החלופי ,נדרש גיבוי נוסף ונפרד של הנתונים במערכות המידע .להערכת החברה עלות הגיבוי הנוסף אינה
מהותית .במסגרת החוזר הובהר כי אין בהוראות החוזר כדי למצות את כלל הפעולות האפשריות והנדרשות מגוף
מוסדי ,בהתאם לתחומי פעילותו וסיכונים להם הוא חשוף ,ועל הגוף המוסדי ,להיערך בהתאם על מנת להמשיך
לתפקד במצב חירום וליתן שירות לעמיתים ולמבוטחים .בהתאם לחוזר ,על הגוף המוסדי לבנות תוכנית
המשכיות עסקית ,להטמיע את נהלי העבודה בחירום בין עובדיו וכן לתרגל עבודה בחירום אחת לשנה וחצי.
החוזר מחליף הוראות קיימות החלות על גופים מוסדיים בהקשר לניהול המשכיות עסקית ,לרבות אלו הקבועות
בחוזר המפקח בנוגע לניהול סיכוני אבטחת מידע בגופים מוסדיים .החוזר נכנס לתוקף ביום פרסומו .החובה
להכנת תוכנית עסקית ,לקבוע אתר חלופי ,ולהגיש דיווחים למפקח ,הינה בתוך  12חודשים מיום פרסומו של
החוזר .לענין שינויים באתר הגיבוי של הקבוצה ראה סעיף  9.10.3להלן.

.9.2.6

חוזר בנושא קבלת שירותי מיקור חוץ
בחודש אוגוסט  2013פרסם המפקח חוזר אשר מטרתו לקבוע כללים לשימוש בשירותי מיקור חוץ בגופים
מוסדיים ,בין היתר ,לאור החשש מיצירת תלות של הגוף המוסדי בנותן השירות והגדלת הסיכונים התפעוליים
הנובעים מכך .החוזר הרחיב את ההוראות בקשר עם קבלת שירותי מיקור חוץ ,שהוסדרו בעבר במסגרת חוזר
הוראות לניהול סיכוני אבטחת המידע של הגופים המוסדיים .החוזר מחייב את הגופים המוסדיים לקבוע
מדיניות להוצאת פעילות מהותית למיקור חוץ וכן קובע הוראות מחייבות ביחס לאופן התנהלות הגוף המוסדי
בקשר עם פעילות מהותית שנמסרת למיקור חוץ ,בשלבי ההתקשרות השונים .האמור ,לא יחול על הסכמים
קיימים של גופים מוסדיים עם נותני שירות אף אם הסכמים אלו ישונו לאחר פרסום החוזר.
החברה וחברות בנות שלה שהן גופים מוסדיים משתמשות בשירותי מיקור חוץ אותם הם מקבלים הן מחברות
אחרות בקבוצה והן מצדדים שלישיים .החוזר עתיד להשפיע על התקשרויות עתידיות של גופים מוסדיים
בקבוצה בקשר עם הוצאות פעילות מהותית למיקור חוץ הן בכל הקשור להיקף הדרישות אשר יחולו על נותני
השירותים עצמם והן בכל הקשור להיקף הדרישות שיחולו על הגוף המוסדי ,לרבות ביחס להליכי המעקב
והבקרה אשר ידרשו ממנו.

.9.2.7

חוזר בנושא ניהול סיכוני ציות בגופים מוסדיים
בחודש דצמבר  2013פרסם המפקח חוזר בנושא "ניהול סיכוני ציות בגופים מוסדיים" )להלן" :החוזר"( וכן
עמדת המפקח בעניין קריטריונים להערכת אפקטיביות תוכנית ציות ואכיפה פנימית )להלן" :עמדת המפקח"(.
החוזר נועד להסדיר מינויו של ממונה ציות ואכיפה פנימית ולקבוע את התפקידים והסמכויות שלו ושל מערך
הציות והאכיפה הפנימית בגוף המוסדי .על פי החוזר ,הנהלת הגוף המוסדי צריכה לקבוע תוכנית ציות ואכיפה
פנימית הטעונה אישור של הדירקטוריון אשר ייפקח בפועל על יישומה של התוכנית.
עמדת המפקח נועדה לפרט את העקרונות לפיהם יבחן הממונה את אפקטיביות תוכנית הציות והאכיפה הפנימית
שקבע הגוף המוסדי .בעמדת המפקח נקבע כי קיומה של תוכנית אכיפה אפקטיבית תסייע לגוף המוסדי להטמיע
את הוראות הדין ולמנוע הפרתן ואף תוכל להקים חזקה כי המנהל הכללי של הגוף המוסדי קיים את חובת
הפיקוח בה הוא חב על פי הוראות הדין לגבי הפרות בהן מטפלת תוכנית הציות והאכיפה הפנימית שנקבעה .עוד
נקבע בעמדת המפקח כי הממונה לא ישתמש במידע העולה מהמסמכים המפורטים בעמדת המפקח ,כגון תוכנית
אכיפה פנימית ,סקרי ציות ,דוחות ציות ואכיפה פנימית ,דוחות ביקורת פנימית בנושא ציות ועוד ,לצורך הפעלת
סמכויות האכיפה וכי היה וגוף מוסדי איתר הפרה של הוראת דין באופן עצמאי ופעל באופן סביר לתקן אותה
להנחת דעתו של הממונה ,יהווה הדבר שיקול חשוב בהחלטת המפקח שלא להפעיל סמכויותיו למתן עיצום כספי.
בחברה מכהן משנת  2012ממונה על ציות ואכיפה פנימית והוא פועל ,בהתאם לתעדופים שנקבעו ,ליישום הדרגתי
של הוראות החוזר בתחומים השונים ,לרבות באמצעות ביצוע סקרי ציות ואישור תוכנית ציות ואכיפה פנימית
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בהתאם למועדים שנקבעו בחוזר .לאור פרסום הוראות המפקח כאמור ,החברה בוחנת פעולות נוספות להטמעה
מלאה של ההוראות ,לרבות התאמת המסמכים התומכים בפעילות האכיפה להוראות המפקח.

.9.2.8

דוחות כספיים ודיווחים נוספים
בחודש אוגוסט  2013פורסם חוזר גופים מוסדיים "דוח שנתי בדבר יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים"
על פיו החל מהדוחות הכספיים השנתיים לשנת  ,2013יחויב גוף מוסדי למסור למפקח דוח שנתי בדבר יישום
הוראות הדין על ידי הגוף המוסדי בנושאים שונים ובהם :ניהול סיכונים ,ממשל תאגידי ,השקעות וזכויות
עמיתים ,כאשר נושאים אלו יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעת המפקח ,בהתאם לצרכיו .החברה נערכת ליישום
הוראות החוזר ותצרף את הדוח האמור למפקח ביחס לשנת  ,2013במסגרת הגשת דו"ח רבעון שני לשנת .2014

.9.2.9

חוזר והצעת חוק בעניין התיישנות בחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות
בחודש אוגוסט  2013פורסם חוזר בנושא התיישנות בחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות )להלן" :החוזר"(
וכן הבהרת המפקח )להלן" :ההבהרה"( ביחס לנושא זה .במסגרת החוזר ,מבקש המפקח לקבוע כללים לטיפול
בבקשות להארכת תקופת ההתיישנות בתביעות נכות .כמו כן ,מטיל המפקח על גופים מוסדיים חובות גילוי
למבוטחים בדבר זכויותיהם על פי החוזר .החוזר חל על פוליסות לביטוח נכות מתאונה ,תאונות אישיות וכל
פוליסה אחרת הכוללת כיסוי ביטוחי לנכות למעט פוליסות לביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח
חדש[ ,התש"ל –  ,1970לביטוח אחריות ,לביטוח אובדן כושר עבודה ,לרבות אובדן כושר עבודה הכולל נכות
מוחלטת ותמידית ,ולביטוח נכות מקצועית .תחילתו של החוזר נדחתה לחודש יוני  .2014במקביל ,בחודש
דצמבר  2013עברה בקריאה ראשונה הצעת החוק לתיקון חוק חוזה הביטוח התשמ"א ,1998 -שעניינה הארכת
תקופת ההתיישנות בפוליסות מסוג נכות מתאונה עקב מחלה או נכות ,באופן שבמקרה בו עילת התביעה היא
בשל נכות שנגרמה כתוצאה ממקרה ביטוח ,תחל תקופת ההתיישנות ממועד התגבשות הנכות .כמו כן מוצע
להחיל את התיקון גם על עילת תביעה בשל נכות שנגרמה כתוצאה ממקרה הביטוח ,שביום התחילה טרם
התיישנה .ככל שהצעת החוק תהפוך לדין מחייב ,היא תחליף את הוראות החוזר.
הוראות החוזר ו/או הוראות הצעות החוק אם וככל שתאומץ כדין מחייב ,עלולות להגדיל את עלויות התביעה
בביטוח תאונה מחלה ונכות ולהפוך את התביעות בענפים אלה לתביעות בעלות "זנב ארוך" .הוראות החוזר
יצריכו הערכות תפעולית ויכולות להגדיל את הוצאות התפעול של החברה .עם זאת ,בשלב זה ,החברה אינה
יכולה להעריך את ההשלכות הסופיות של החוזר ו/או הצעת החוק ,בין היתר ,מאחר שלא ידועים פרטי
ההסדרים הסופיים שייקבעו ולאור התנהגות המבוטחים.
המידע בכל הקשור להשלכות החוזר והצעת החוק בענין התיישנות בביטוח נכות ,הינו מידע צופה פני עתיד
המתבסס על הערכות והנחות של החברה ,נכון למועד פרסום הדוח ,היישום בפועל עלול להיות שונה באופן
מהותי מזה שנחזה והוא תלוי בין היתר בנוסח הסופי של הצעת החוק ככל שתאומץ כדין מחייב ובהשפעתה על
תוקף החוזר שפורסם.

.9.2.10

הגבלים עסקיים -טיוטת גילוי דעת בעניין איגודים עסקיים
בחודש נובמבר  2013פרסמה רשות ההגבלים העסקיים טיוטת גילוי דעת שנועדה להסדיר את ההיבט התחרותי
בפעילותם של האיגודים העסקיים בישראל ,ולמנוע פגיעה בתחרות שעשויה להיווצר מפעילות זו .במסגרת
הטיוטה הרשות מבהירה ,כי פעילות בהתאם לגילוי הדעת תגן על הצדדים מפני עבירה על החוק .התכלית של
גילוי הדעת היא להציע כללי עשה ולא תעשה ולהציב תמרורי אזהרה מפני התנהלות אסורה במסגרת האיגוד
העסקי או בחסותו .תמרורי האזהרה נועדו לחברי האיגוד ולכל מי שמייצג את עמדתם .גילוי הדעת מתייחס ,בין
היתר ,לאופן קיום ישיבות האיגוד העסקי ומפגשים אחרים בין מתחרים ,להוראות והמלצות מטעם האיגוד,
ולאיסוף ,החזקה והפצה של מידע על ידי האיגוד .החברה וגופים מוסדיים בשליטתה חברים באיגודים
מקצועיים.

.9.2.11

עמדת המפקח :התנהלות גוף מוסדי בעת התקשרות בעסקה משמעותית )"עמדת המפקח"(
בחודש דצמבר  2013פורסמה עמדת המפקח המפרטת את ציפיות המפקח לגבי התנהלות גוף מוסדי טרם קבלת
החלטה על התקשרות בעסקה משמעותית .בהתאם לעמדת המפקח ,המפקח מצפה מגוף מוסדי לקיים הליכים
הולמים לאפיון ,להערכות ולטיפול בעסקאות שעל פי קביעת הדירקטוריון הן בעלות פוטנציאל להשפעה
משמעותית על התוצאות העסקיות של הגוף המוסדי או על כספי לקוחותיו.
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עמדת המפקח -ממצאי בדיקה ליישום הוראות חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול
בבקשות למשיכה והעברת כספים – טיוטה
במהלך חודש מרס  2011פורסם חוזר גופים מוסדיים בדבר "איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן
טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים" )להלן" :החוזר"( על פיו נדרש גוף מוסדי לדווח מידי שנה למפקח על
נתוני התביעות והבקשות שטופלו בשנה שחלפה .בחודש ינואר  2014פרסם המפקח טיוטת מסמך הבהרות אשר
מבקש לשקף את עמדת המפקח לגבי החוזר וזאת במטרה ליצור אחידות ביחס למונחי החוזר ולשיפור התנהלות
הגופים המוסדיים הפועלים על פיו.
במהלך ינואר  2014שלח המפקח מכתב למנהלי חברות הביטוח ,המציג את הממצאים העולים מניתוח הנתונים
אשר הועברו למפקח על ידי החברה .המכתב כולל נתונים השוואתיים ,בקשר עם ניהול ויישוב תביעות בתחומי
הבריאות והאלמנטרי ומעניק לחברה ציון יחסי .להערכת החברה ,פרסום המידע האמור ,ככל שיתבסס על
נתונים בלתי אחידים שנמסרו על ידי החברות ,כתוצאה מפרשנויות שונות שניתנו לחוזר ,עלול ליצור פרסום
נתונים השוואתיים בלתי מדויקים .החברה מנהלת דיונים מול המפקח בענין זה.

.9.2.13

תזכיר חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות )תיקון מס' ) (3מלווים מוסדיים ,ריבית מרבית ועונשין( ,התשע"ד –
2014
ביום  16בפברואר  2014פורסם תזכיר חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות )תיקון מס' ) (3מלווים מוסדיים,
ריבית מרבית ועונשין( ,התשע"ד –  2014שעיקר מטרתו הינה הסרת חסמים המונעים את הרחבת פעילותם או
כניסתם של גופים נוספים לשוק האשראי הקמעונאי .במסגרת התזכיר מוצע ,לאור הירידה בתקרת הריבית על
פי מנגנון עדכון הריבית הקבוע בחוק הקיים ,לעדכן את מנגנון הריבית כך שיבטיח ריבית נורמטיבית במצבי שוק
משתנים ולהחילו גם על תאגידים בנקאיים וגופים מוסדיים ,לצד הבטחת הגנה נאותה על צרכני האשראי.
הוראות החוק והתזכיר חלות על לווים פרטיים ,ועל סוגי תאגידים שיקבעו על ידי שר המשפטים ועל הלוואות
בסכום שלא עולה על  1,175,267שקלים ,צמוד למדד חודש ינואר  .2013כמו כן ,מוצע לקבוע כי הפרה של הוראות
שונות של החוק תהווה עבירה פלילית .החברה וגופים מוסדיים בשליטתה נוהגים ,במהלך העסקים הרגיל ,לתת
הלוואות ,מכספי עמיתים ומבוטחים ומכספי ההון העצמי.

.9.2.14

החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד – ") 2013חוק הריכוזיות"(
בחודש דצמבר  2013פורסם חוק הריכוזיות .חוק הריכוזיות מבקש להפחית את רמת הריכוזיות במשק הישראלי
באמצעות מספר מהלכים מרכזיים שיכנסו לתוקף באופן הדרגתי בשנים הקרובות כמפורט להלן :הטלת מגבלות
על התאגדות במבנה פירמידאלי והחלת כללי ממשל תאגידי מוגברים על חברות פירמידאליות; הפרדה בין
החזקה בפעילות ריאלית משמעותית ופעילות פיננסית משמעותית; הטלת מגבלות לעניין הקצאת נכסי המדינה
)תשתיות חיוניות ונכסים מופרטים( לגורמים ריכוזיים )בהתאם לרשימה שתפרסם הוועדה לצמצום הריכוזיות(;
הסמכת שר האוצר והנגיד לקבוע הוראות לעניין מגבלות אשראי שיינתן לתאגיד או לקבוצה עסקית; קביעת
כללי ממשל תאגידי ומעורבות של ועדת הביקורת ביחס לעסקאות בעלי שליטה בחברות ציבוריות; קביעת מנגנון
של "מבטח ללא שולט" וקביעת הוראות לעניין מינוי ,כהונה והפסקת כהונה של דירקטורים במבטח כאמור;
והטלת מגבלות על החזקה ביותר ממבטח אחד או חברה מנהלת אחת.
להלן התייחסות להוראות עיקריות מחוק הריכוזיות אשר ,יכול ויש בהן בכדי להשליך על הקבוצה:
• מגבלות על שליטה בתאגידים מדווחים במבנה החזקות פירמידלי -הוראות חוק הריכוזיות מטילות מגבלות
על שליטה ב"חברות שכבה" ,קרי בחברות שהן תאגיד מדווח )כהגדרת המונח בחוק החברות( באמצעות מבנה
פירמידאלי .חברת שכבה ראשונה מוגדרת כחברת שכבה הנשלטת בידי בעל שליטה שאינו חברת שכבה או
על-ידי בעל שליטה שהוא חברת שכבה שאינה נשלטת בידי בעל שליטה .בהתאם להוראות חוק הריכוזיות
מבנה החזקות פירמידלי מוגבל לשתי שכבות בלבד .על-אף האמור ,הוראות המעבר של חוק הריכוזיות
קובעות כי חברה שהייתה ביום פרסומו של החוק חברת שכבה שנייה ,וכל עוד היא חברה כאמור ,רשאית
להמשיך לשלוט בחברת שכבה אחרת עד תום שש שנים מיום הפרסום ,אם שלטה בה לפני יום הפרסום ,וכי
חברת שכבה אחרת כאמור רשאית להמשיך לשלוט בחברת שכבה נוספת )קרי בחברת שכבה רביעית ואילך(
עד תום ארבע שנים מיום הפרסום ,אם שלטה בה לפני יום הפרסום )"תקופות המעבר"( .בחוק הריכוזיות
נקבעו הוראות למקרה של שליטה בתאגיד מדווח ,שהינו חברת שכבה אחרת ,בניגוד לחוק ,שעיקרן הפקדת
אמצעי השליטה בחברת השכבה האחרת בידי נאמן לשם מכירתם בהתאם להנחיות שיקבל הנאמן מבית
המשפט .במועד פרסום חוק הריכוזיות אי די בי פתוח נחשבה כחברת שכבה שנייה ,אולם לאור הסדר החוב
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באי די בי אחזקות שאושר על-ידי בית המשפט )כאמור בבאור )1א())(2א( לדוחות הכספיים( ועם השלמתו
)לכל המאוחר( ,אי די בי פתוח תיחשב כחברת שכבה ראשונה.
אי די בי פתוח עשויה להיחשב בעלת שליטה בכלל החזקות לצורך הוראות חוק הריכוזיות 26,ולפיכך ביום
פרסום חוק הריכוזיות ,כלל החזקות עשויה להיחשב כחברת שכבה אחרת )שלישית( וכללביט מימון –תאגיד
מדווח נשלט על ידי החברה ,עשויה להיחשב כחברת שכבה נוספת )רביעית( .נכון למועד פרסום הדוח ,ולאור
הסדר החוב באי די בי אחזקות )אם וככל שיושלם( כלל החזקות תיחשב כחברת שכבה שניה וכללביט מימון
כחברת שכבה אחרת )שלישית(.
• החלת כללי ממשל תאגידי מוגברים על חברות פירמידאליות  -החל מיום  11ביוני ") 2014יום התחילה"( ועד
תום תקופות המעבר שנקבעו בחוק )ארבע או שש שנים ,לפי העניין( יחולו על חברת שכבה אחרת הוראות
ממשל תאגידי מחמירות :רוב חברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים בלתי תלויים; מספר הדירקטורים
החיצוניים המזערי יהיה מחצית ממספר חברי הדירקטוריון ,לאחר שהופחת ממנה אחד ,בעיגול כלפי מעלה,
ולא פחות משניים .דירקטורים חיצוניים שמינויים נדרש כאמור לעיל ימונו על-ידי אסיפה כללית שתכונס לא
יאוחר מיום  10בספטמבר  .2014למועד הדוח ,הוראות הממשל התאגידי המוגברות כאמור יכול ויחולו על
כלל החזקות ועל כללביט מימון.
יצויין כי בחודש פברואר  2014פרסם משרד המשפטים להערות הציבור טיוטת תקנות לקידום התחרות
ולצמצום הריכוזיות )הקלות לענין מספר דירקטורים חיצוניים( ,התשע"ד  2014-שענינן הקלה לענין מספר
הדירקטורים החיצוניים וכן פורסמה טיוטת תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות )סיווג חברה
כחברת שכבה( ,התשע"ד  2014-שענינן ,בין היתר ,בחברות הנפקה שהינן חברות בנות של תאגיד בנקאי
ומבטח )"חברות צינור"( ,במסגרתן מוצע לפטור חברות צינור מסיווג כחברת שכבה ,אם התאגיד הבנקאי או
המבטח ,הינם בעצמם חברת שכבה .ואולם ,אם התאגיד הבנקאי או המבטח עצמם אינם חברת שכבה ,תהנה
חברת הצינור מהקלה רק לגבי כללי הממשל התאגידי המחמיר בתקופת הביניים )להלן וביחד " :טיוטת
התקנות"( .למועד הדוח ,כללביט מימון ,חברה בת של החברה ,הינה תאגיד צינור של החברה ,שאינה חברת
שכבה .ככל שטיוטת התקנות תהפוך לנוסח מחייב ,כללביט מימון יכול ותסווג כחברת שכבה ואולם היא
תהנה מההקלה לענין כללי הממשל התאגידי המחמירים ,כמתואר לעיל.
• איסור שליטה ומגבלות על החזקה צולבת של תאגיד ריאלי משמעותי וגוף פיננסי משמעותי –
o

למועד הדוח ,כלל החזקות נחשבת לגוף פיננסי משמעותי ואי די בי פתוח נחשבת לתאגיד ריאלי
משמעותי .לפיכך ,בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בחוק הריכוזיות ,החל מחודש דצמבר  ,2019אי די
בי פתוח לא תוכל לשלוט בכלל החזקות או להחזיק יותר מ 10%-מסוג מסוים של אמצעי השליטה בכלל
החזקות )או יותר מ 5%-מסוג מסוים של אמצעי השליטה בכלל החזקות במקרה בו כלל החזקות
תיחשב למבטח בלא שולט(.

o

בהתאם להוראות חוק הריכוזיות ,החזקות גוף מוסדי בסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי
משמעותי לא יעלו על  - 10%על אף האמור קובעות הוראות המעבר של החוק כי גוף מוסדי אשר ערב
יום הפרסום החזיק כדין אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי בשיעור העולה על הקבוע בחוק יהיה
רשאי להמשיך ולהחזיק באותם אמצעי שליטה כאמור עד ליום  10בדצמבר  .2019להערכת החברה,
ולאור המגבלות הקימות על פעילות הגופים המוסדיים בקבוצה מכח תקנות ההשקעה ,אין להוראה זו
השלכה מהותית על פעילות ההשקעה של הגופים המוסדיים בקבוצה.

o

בעל היתר לשלוט בחברה מנהלת של קופות גמל וכן בעל היתר לשלוט במבטח המנהל גם קופת גמל
)שאינה קופת גמל משלמת לקצבה(  -לא יקבל היתר נוסף לשלוט בחברה מנהלת של קופות גמל ,אלא
לפי כללים שקבע הממונה על שוק ההון .הוראה זו הינה בתוקף החל מיום  11בספטמבר .2014

החברה בוחנת את השלכות החוק עליה ,וזאת ,בין היתר ,לאור הסדר הנושים באי די בי אחזקות ,הוראות
המפקח בקשר עם מינוי הנאמן לאחזקת אמצעי שליטה בכלל החזקות המוחזקים בידי אי די בי פתוח ,מכתב

26

לפרטים אודות ההחזקה בכלל החזקות באמצעות נאמן ועניינים נוספים רלוונטיים בקשר עם השליטה בכלל החזקות ,ראה באור 1
לדוחות הכספיים.
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המפקח על הביטוח מיום  27בנובמבר  2013למומחה ולמשקיף מטעם בית המשפט בנוגע להעברת אמצעי שליטה
במבטחים מקבוצת כלל במסגרת הסדר החוב ,והכל כמפורט בבאור  1לדוחות הכספיים.
המידע בכל הקשור להשלכות האפשריות של חוק הריכוזיות ,הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכות
והנחות של הקבוצה ,נכון למועד פרסום הדוח ,היישום בפועל עלול להיות שונה באופן מהותי מזה שנחזה והוא
תלוי בין היתר ביחס שבין הוראות חוק הריכוזיות לבין הנחיות המפקח כאמור לעיל ,בהשלמת העסקה ובמועד
השלמת העסקה למכירת מניות אי די בי פתוח בכלל החזקות על פי ההסכם מיום  20באוגוסט  ,2013בהשלכות
הסדר החוב על מחזיקי המניות הנוכחיים של כלל החזקות ,ובהשלמת הסדר החוב ,העברת מניות השליטה
באי די בי פיתוח ובאי די בי אחזקות ,וקבלת היתר שליטה שינתן למחזיקי השליטה במניות השליטה בכלל
החזקות .השלכות חוק הריכוזיות ואופן היישום של הוראותיו ,תלויים בהסדרים המשלימים שיקבעו וביניהם,
רשימות החברות שתפורסם על ידי הוועדה לצמצום הריכוזיות ופרסום תקנות משלימות לחוק הריכוזיות ,בין
היתר ,בנושא מגבלות על אשראי והקלות לתאגידים מדווחים מסוימים.

.9.3
.9.3.1
.9.3.1.1

חסמי כניסה ויציאה
להלן פירוט מחסומי הכניסה העיקריים של תחומי הפעילות השונים של החברה:
חובת רישוי ודרישה להיתר
)א(

העיסוק בביטוח טעון רישוי ,בהתאם לחוק הביטוח ולחוק קופות גמל ,ומפוקח על ידי אגף שוק ההון,
ביטוח וחיסכון במשרד האוצר .המבטחים וחברות מנהלות של קרנות הפנסיה וקופות הגמל בקבוצה
מחויבים בקבלת רישיון מהמפקח.
חברה מנהלת של קופת גמל משלמת לקיצבה נדרשת גם היא לקבל רישיון מבטח לפי חוק הביטוח ,ויראו
את רישיון המבטח כאמור כרישיון חברה מנהלת לגבי כל קופות הגמל שבניהולה .במסגרת רפורמת
המוצרים נקבע כי חברה מנהלת שניתן לה רישיון מבטח כאמור ,רשאית כיום לנהל את כל סוגי קופות
הגמל )משלמת ולא משלמת( ,אך למעט קופות ביטוח .חברה מנהלת אחת יכולה לנהל גם קרן פנסיה
חדשה מקיפה אחת הזכאית לאג"ח מיועדות ,קרן פנסיה כללית חדשה שאינה זכאית לאג"ח מיועדות וכן
קרן פנסיה ותיקה וקופות גמל .במסגרת חוק הריכוזיות נקבע כי מי שיש לו היתר שליטה בחברה מנהלת
אשר רשאית לנהל קרן פנסיה או קופות גמל שאינן משלמות לקיצבה וקרנות השתלמות ,לא ינתן לו היתר
נוסף לשלוט בחברה מנהלת ,אלא לפי כללים שקבע המפקח .חברה מנהלת רשאית לעסוק גם בעיסוק אחר
הנוגע למוצר פנסיוני שאישר המפקח ובכפוף לתנאים שאישר ובלבד שהעיסוק מוסדר לפי הוראות חוק
קופות הגמל ,חוק הפיקוח או חוק היעוץ הפנסיוני .בנוסף ,כל קופת גמל המנוהלת על ידי חברה מנהלת
מחויבת באישור לניהול קופת גמל המתחדש מדי שנה.
לכלל פנסיה וגמל ולעתודות הותיקה רישיון מבטח בענף קרנות פנסיה בהתאם לחוק הביטוח וכן אישורים
לניהול קופות הגמל המנוהלות על ידן.

)ב(

.9.3.1.2

החזקה של יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף מוסדי מותנית בקבלת היתר
להחזקת אמצעי שליטה מאת המפקח ,ושליטה בגוף מוסדי או בסוכנות ביטוח מחייבת גם היא היתר
מאת המפקח .ראה לענין זה הוראות בדבר מסמך מדיניות לשליטה או החזקה בגוף מוסדי ,כמפורט
בסעיף  9.2.1לעיל וכן באור )16ה() (5לדוחות הכספיים .בעקבות העברת מניות השליטה בכלל החזקות
לידי הנאמן והסדר החוב באי די בי אחזקות ,מוסדרת השליטה בכלל החזקות ,בעלת השליטה בחברה
בהתאם למכתב המפקח מיום  21באוגוסט  2013ומיום  27בנובמבר  2013כמפורט בבאור )1א())(2ב(
לדוחות הכספיים .לענין בקשה לקבלת רשיון סוכנות ביטוח לכלל פנסיה וגמל ,ראה סעיף 6.2.1.4ג לעיל.

דרישות הון עצמי
לשם עיסוק בפעילות ביטוחית נדרשת החברה לעמוד בדרישות הון עצמי מינימלי .לפרטים בדבר דרישות ההון
הרגולטוריות החלות על חברות בקבוצה ואופן עמידת החברות בהן ראה באור )16ה( עד )16ו( לדוחות הכספיים.
לדרישות ההון העצמי המינימלי הנדרש מחברות לניהול קרן פנסיה ומחברה לניהול קופות גמל ראה באור )16ו(
לדוחות הכספיים .להתחייבות בעלי המניות בכלל פנסיה וגמל ובכלל ביטוח אשראי לשמור על ההון העצמי
ולהשלימו ראה באור )16ה() (6ו)16 -ה() (7לדוחות הכספיים.
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בענף ביטוח חיים ,מבנה העמלות לסוכנים כולל תשלום סכומים מהותיים בתחילת תקופת הפוליסה ואלו
מהווים דרישת הון נוספת ,מעבר להון המינימלי הנדרש לשם פעילות בתחום זה.
בתחום הפנסיה והגמל מבנה העמלות המתואר אינו מהווה דרישת הון נוספת ואולם הוא אינו נכלל במסגרת
ההון המינימלי הנדרש .לפרטים נוספים ראה סעיף  9.8.3.1להלן.

.9.3.1.3

גודל מינימלי
על החברה להחזיק בהיקף מינימלי של נכסים מנוהלים הנדרש כדי לכסות את עלויות התפעול הקבועות
הגבוהות ,הכרוכות בניהול נכסים פיננסיים.

.9.3.1.4

חסמים נוספים
)א( היכולת לרכוש הגנות נאותות ממבטחי משנה.
)ב( תשתית ארגונית ,מיכונית ותפעולית בהתחשב במורכבות המוצרים ותפעולם ובשינויים הרגולטוריים.
)ג( מערך הפצה רחב ומיומן.
)ד( בתחום ביטוח כללי ,חברה הפעילה בענפי ביטוח אשראי וסיכוני סחר חוץ נדרשת לעסוק בענף זה בלבד.

.9.3.2

להלן פירוט מחסומי היציאה העיקריים של תחומי הפעילות השונים של החברה:

.9.3.2.1

בענף ביטוח חיים ,בחלק מהמוצרים בענף ביטוח כללי ,בענף הסיעוד ובחלק ממוצרי ענף מחלות ואשפוז ,הפסקת
פעילות בפוליסות בעלות זנב תביעות ארוך עשויה להימשך שנים רבות ,עד ליישוב כל התביעות בגין פוליסות
שנמכרו בתקופה שלפני הפסקת הפעילות ועד מימוש כל זכויות המבוטחים ו/או העמיתים הקיימים ) (run offאו
עד למכירת הפעילות.

.9.3.2.2

למפקח נתונה הסמכות להורות למבטח המבקש לפרק או לחסל את עסקי הביטוח שלו ,לפעול בדרך מסוימת
בחיסול עסקיו וכן הסמכות לפנות לבית המשפט בבקשה כי הפירוק יעשה בידי בית המשפט או תחת פיקוחו.

.9.4
.9.4.1

גורמי הצלחה קריטיים
גורמי הצלחה המשותפים לכל תחומי הפעילות הקבוצה
להערכת הקבוצה ,גורמי ההצלחה הקריטיים המשותפים לכל תחומי פעילות הקבוצה הינם:
• תמהיל תיק המבוטחים ,שימור התיק וגיוס מבוטחים ועמיתים;
• יכולת הסתגלות לתנאי אי וודאות הנובעים משינויים ברגולציה ומתנאי השוק המשתנים ,לרבות לענין
שינויים במוצרים ,התייעלות ,והערכות מיכונית ותפעולית;
• שיפור איכות ,מקצועיות ומהימנות נתוני החיתום;
• איכות השירות ,לרבות לעניין סילוק תביעות ואפשרות לתת ברמת הקבוצה ,פתרונות משולבים לכל צורכי
הלקוח תוך יצירת סינרגיה בין חברות הקבוצה;
• יעילות התפעול ואיכות המחשוב והמיכון )התומכים בין היתר בשינויים הרגולטוריים התכופים(;
• הכנסות מהשקעות ומצב שוק ההון;
• עדכון שוטף של הנחות היסוד האקטואריות המשמשות לקביעת תעריפים;
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• היכולת לגייס סוכנים איכותיים ברמת עמלות סבירה;
• השקיפות והתחרות בתחום והשפעתה על התעריפים ועל עדכון שוטף של הפרמיות;
• איכות הסכמי ביטוח המשנה ויציבות מבטחי המשנה.

.9.5
.9.5.1

השקעות
הנכסים המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים בקבוצה
להלן פירוט של סוגי הנכסים המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים בקבוצה:
א.

נכסי נוסטרו של הגופים המוסדיים בקבוצה )החברה ,כלל פנסיה וגמל וכלל ביטוח אשראי() -א( נכסים
כנגד ההון העצמי והתחייבויות אחרות; )ב( נכסים כנגד התחייבויות בביטוח כללי; )ג( נכסים כנגד
התחייבויות בביטוח חיים שאינו תלוי תשואה ו) -ד( נכסים כנגד התחייבויות שאינן תלויות תשואה בביטוח
סיעוד ובריאות.
חברות הביטוח בקבוצה נושאות בסיכונים הנובעים מנכסי הנוסטרו .יחד עם זאת ,חלק מההתחייבויות
בביטוח חיים בגין פוליסות מבטיחות תשואה ,מגובות באגרות חוב מיועדות ,ראה סעיף  6.1.1.1לעיל.

ב.

נכסי התחייבויות תלויות תשואה של החברה – נכסים כנגד התחייבויות בביטוח חיים ובביטוח סיעוד בגין
פוליסות תלויות תשואה לסוגיהן .התוצאות העסקיות בקשר עם נכסים אלו נכללות במסגרת חישוב
ההתחייבויות לבעלי פוליסות אלו .ככלל ,חישוב זכויות המבוטחים מבוצע נטו בניכוי דמי ניהול בהתאם
להוראות הפוליסה .לפרטים בדבר הכנסות החברה מדמי ניהול ,ראה באור  20לדוחות הכספיים.
נכסי הנוסטרו וההתחייבויות תלויות התשואה של חברות הביטוח בקבוצה המנוהלים על ידי הקבוצה,
רשומים במאזני חברות הביטוח.

ג.

קופות גמל וקרנות פנסיה -נכסי קרנות הפנסיה וקופות הגמל שבניהול החברות המנהלות בקבוצה )כלל
פנסיה וגמל ועתודות הוותיקה(  -נכסי עמיתי קרנות הפנסיה וקופות הגמל מנוהלים בנאמנות על ידי חברות
מנהלות .התוצאות העסקיות בקשר עם נכסי קרנות הפנסיה וקופות הגמל נזקפות לעמיתים .נכסי קרנות
הפנסיה וקופות הגמל אינם רשומים במאזני החברות המנהלות ,למעט בר א' שהחברה ערבה לתשואותיה,
ראה באור )40ה() (2לדוחות הכספיים.
לפירוט בדבר התפלגות הנכסים המנוהלים בכל אחד מהגופים המוסדיים בקבוצה ראה סעיף  9.5.5.1להלן.

ד.

נכסים המנוהלים בקבוצה הכוללים הבטחת תשואה
בחלק ממוצרי החיסכון של הקבוצה קיימת התחייבות להבטחת תשואה .להלן פרטים בדבר ההתחייבויות
המהותיות של חברות הקבוצה להבטחת תשואה כאמור:
• בפוליסות שנמכרו עד סוף שנת  ,1990התשואה למבוטח בפוליסות ביטוח חיים עם מרכיב חיסכון
נקבעה בשיעור מובטח )"פוליסות מבטיחות תשואה"( .השיעור השתנה בהתאם לסוג הפוליסה ולמועד
הנפקתה .ההתחייבות לשיעור התשואה מגובה ברובה באגרות חוב מיועדות ,יתרת הנכסים מושקעים
בהתאם למגבלות הקבועות בתקנות ההשקעה.
• בחלק הארי של פוליסות החיסכון שנמכרו על ידי החברה החל משנת  ,1991התשואה נזקפת לזכות
המבוטח בהתאם לתוצאות תיקי ההשקעות ,בניכוי דמי ניהול )"פוליסות תלויות תשואה"( .עם זאת,
בחלק מזערי מהפוליסות הובטחה תשואה מובטחת למבוטחים ללא גיבוי של אג"ח מיועדות.
• במסגרת רכישת קופת הגמל בר קרן גמולים בע"מ שלה מסלול מבטיח תשואה )"בר א"( ,קיבלה על
עצמה החברה התחייבות לתשואה שנתית מינימלית מובטחת ,מידי שנה ,לגבי כלל הנכסים המושקעים
בבר א )תשואה ריאלית נטו בשיעור של  5.5%בהתאם לקבוע בתקנון הקופה( .התחייבות זו מגובה
114

חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

בהתחייבות החשב הכללי לתשואה מובטחת צמודה למדד בתוספת ריבית בשיעור של  5.95%לשנה על
 89%מהנכסים ,כאשר יתר הנכסים מושקעים בהתאם לתקנות ההשקעה.
בנוסף ,החברה וכלל פנסיה וגמל ערבות כלפי חלק מעמיתי קופות הגמל ,לגובה ההפקדות הנומינליות,
בניכוי הוצאות ,וזאת בכפוף לתקנוני הקופות .תשואות שליליות ו/או פדיונות מוקדמים עלולים להביא
לחיוב בתשלום מכח הערבות.
• במסגרת זכייתה של כלל בריאות במכרז מכבי )ראה סעיף  (2)8.1.2לעיל( ,קבלה כלל בריאות לניהולה
בשנת  2008קרן מבוטחים ,בגינה הובטחה למכבי ,בין היתר ,תשואה שנתית ריאלית של  .4%ביום 30
ביוני  2013הסתיימה תקופת ההסכם .בהתאם להסכמות חדשות בין הצדדים ,החל מיום  1ביולי 2013
קרן המבוטחים מנוהלת על ידי החברה כפוליסה תלוית תשואה .לפרטים נוספים ראה סעיף (2)8.1.2
לעיל.
בנוסף ,במסגרת זכייה במכרז קופת חולים לאומית קיבלה הקבוצה לניהולה בשנת  2009קרן מבוטחים,
שסכומה אינו מהותי ,בגינה מובטחת תשואה .תוקף ההסכם עד לחודש יוני .2014

.9.5.2

.9.5.3

סך הנכסים המנוהלים עבור הנוסטרו ועבור עמיתים/מבוטחים על ידי הגופים המוסדיים בקבוצה בישראל נכון
ליום  31בדצמבר ) 2013מיליוני ש"ח(:
גוף מוסדי

נוסטרו

כספים תלויי תשואה

החברה
כלל ביטוח אשראי
כלל פנסיה וגמל  -קרנות פנסיה
כלל פנסיה וגמל  -קופות גמל
עתודות הותיקה***
סה"כ

29,364
164

46,613
*28,665
**36,182
****7,435
118,895

116
21
29,665

*

לרבות נכסי קרנות הפנסיה המגובים באגרות חוב מיועדות.

**

לרבות קופת גמל בבעלות החברה וקופת גמל מבטיחת תשואה -בר א ,המנוהלת בכלל פנסיה וגמל.

***

הנתונים הינם ביחס לסך כל נכסי הקרן.

****

לרבות נכסי קרן הפנסיה המגובים באגרות חוב מיועדות.

ניהול ההשקעות של הגופים המוסדיים
א.

חברות ניהול השקעות

פעילות ההשקעות של הגופים המוסדיים בקבוצה ,מבוצעת בעיקרה באמצעות שתי חברות 27בקבוצה שהינן
חברות בנות של החברה:
 .1כנף -כלל ניהול פיננסים בע"מ )"כנף"( -כנף מנהלת את כספי הנוסטרו של חברות הביטוח והחברות המנהלות
בקבוצה.
 .2כלל עמיתים בע"מ )"כלל עמיתים"(  -כלל עמיתים ,חברה בת של כנף ,העוסקת בניהול השקעות נכסי
התחייבויות תלויות תשואה ונכסי עמיתי קרנות הפנסיה וקופות הגמל בקבוצה.

27

וכן באמצעות  ,Clal (US) Management Incחברה בת של החברה שהחלה בפעילות בשנת  ,2013לאיתור השקעות ונכסי נדל"ן
בארה"ב.
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לכנף ולכלל עמיתים צוותי השקעות נפרדים )ייעודיים( ,הנעזרים ביחידות הסמך השונות בקבוצה :מחקר,
משפטית ,נדל"ן ,השקעות חו"ל ,נגזרי מט"ח ,אשראי ,נכסים אלטרנטיביים ,השקעות פרטיות ,תפעול ובקרה וכן
ביחידת המשכנתאות ,המהווה פלטפורמה להשקעה במשכנתאות.
בנוסף ,חלק מפעילות ההשקעות בחו"ל מתבצעת בעזרת יועצי ומנהלי השקעות חיצוניים.
החל מיום  1ביולי  2013עבר ניהול השקעות פוליסות "חיסכון פיננסי" מניהול כלל פיננסים בטוחה לניהול כלל
עמיתים לאור מכירת פעילות כלל פיננסים בטוחה .לפרטים נוספים בדבר פוליסת "חיסכון פיננסי" ראה סעיף
.6.1.2.1
ב.

מדיניות ניהול השקעות

כספי הגופים המוסדיים בקבוצה מנוהלים בהתאם להוראות הדין ,על פי תקנות ההשקעה )ראה סעיף 9.5.4.1
להלן( והוראות המפקח ,לפי העניין ,בהתאם למדיניות השקעות כללית הנקבעת על ידי דירקטוריון המבטח ו/או
החברה המנהלת ,ועל פי הנחיות ופיקוח של ועדות השקעה נפרדות ועצמאיות לכל אחד מסוגי הכספים
המנוהלים.
דירקטוריון החברה מאשר מדיניות השקעות כללית לתיקים המנוהלים .במסגרת זו מאשר הדירקטוריון מסגרות
חשיפה לאפיקי ההשקעה השונים ,בכל אחד מהתיקים המנוהלים וכן את מדרג הסמכויות לאישור השקעות
שונות .במסגרת מדיניות ההשקעות הכללית מנחה הדירקטוריון את וועדות ההשקעה לקבוע מדיניות השקעה
ספציפית בהתאם למדיניות ההשקעה הכללית שקובע הדירקטוריון ,לכל אחד מהגופים המוסדיים ומסלולי
ההשקעה השונים ,זאת  -בהתחשב ,בין היתר ,במגבלות החלות על המסלול על פי דין ו/או על פי תנאי הפוליסה
ו/או תקנוני קופות הגמל ,ובהתחשב במאפייני המסלול הספציפיים ובכללם :התפתחות צפויה של תיק הנכסים,
תזרים ומח"מ ההתחייבויות הצפוי ,סיכוני פדיון מוקדם ועוד .ועדות ההשקעה קובעות את מדיניות ההשקעות
המפורטת כאמור לעיל לכל קופה ומסלול בנפרד .כחלק ממדיניות ההשקעות ,מאשרים הדירקטוריון וועדות
ההשקעה גם מדיניות אשראי לצורך ניהול נכסי האשראי של התיקים המנוהלים .במסגרת מדיניות האשראי
נקבעים תהליכי עבודה ,מדרג סמכויות ומדיניות חשיפות תיק האשראי ,בהתייחס ,בין היתר ,למגבלות חשיפה
מקסימאלית ללווה בודד ,לקבוצת לווים ,לענף מסוים וכדומה.
מדיניות ההשקעות של התיקים המנוהלים נבחנת במסגרת דיוני ועדת ההשקעות .כמו כן ,יחידות הבקרה וניהול
הסיכונים מפקחות על פעילות ההשקעות ,תוך שימת דגש על היקפי פעילות ,ושיעורי החשיפה בכל סוג של אפיק
השקעה ,ועמידה במגבלות מדיניות ההשקעות והאשראי והוראות הדין.
הנכסים בתיקי הנוסטרו מנוהלים תוך התייחסות ,בין היתר ,למח"מ ההתחייבויות ,לעיתוי תזרימי מזומנים,
לבסיס ההצמדה ולמטבע .ניהול הנכסים בתיקי העמיתים והמבוטחים מונע משיקולי טווח ארוך הנגזרים מאופי
ההתחייבויות ,וזאת בהתחשב בין היתר במח"מ המוערך של ההתחייבויות .בתיקים מנוהלים בעלי קצב צמיחה
גבוה ,יחד עם מח"מ התחייבויות ארוך וסיכון פירעונות נמוך יחסית )בעיקר ביחס למבוטחי הביטוח( ,מתאפשר
לפעול בהתאם לאסטרטגית השקעות המבוססת על יעדי אלוקציה ארוכי טווח ,מתוך מטרה להביא למיקסום
תשואות על פני זמן והכל במגבלות הסיכון שנקבעו על ידי הדירקטוריון וועדות ההשקעה.
במסגרת מדיניות ההשקעות של ניהול כספי המבוטחים והעמיתים בקבוצה ,פועלת הקבוצה בשנים האחרונות
להרחבת השקעותיה בתחום הנדל"ן המניב לתקופות ארוכות בארץ ובחו"ל ,בתחום קרנות ההשקעה הפרטיות
ובתחום התשתיות באמצעות השקעות באקוויטי וחוב.
בהתאם להוראות המפקח ,הגופים המוסדיים בקבוצה מפרסמים את הצהרתם על מדיניות ההשקעות של כספי
העמיתים והמבוטחים באתר האינטרנט שלהם.
לפירוט בדבר התפלגות הנכסים המנוהלים בכל אחד מהגופים המוסדיים בקבוצה ליום  31בדצמבר  2013ראה
סעיף  9.5.5.1להלן.
מדיניות ההשקעות הספציפית לשנת  2013ולשנת  2014פורסמה בחודשים ינואר  2013וינואר  ,2014בהתאמה
באתר האינטרנט של החברה ,בכתובת:
.https://www.clalbit.co.il/clalins/channelsdonation/Pages/default.aspx
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ועדות השקעה ואשראי

בהתאם לחוק הביטוח ,לחברה שתי ועדות השקעה :ועדת השקעות להשקעת כספים לכיסוי התחייבויות תלויות
תשואה וועדת השקעות להשקעת ההון העצמי והתחייבויות אחרות של המבטח ולהשקעת כספים לכיסוי
ההתחייבויות הביטוחיות שאינן התחייבויות תלויות תשואה )"נוסטרו"( .לכלל ביטוח אשראי ועדת השקעות
נוסטרו משלה.
בהתאם לחוק קופות גמל ,לכל אחת מהחברות המנהלות בקבוצה )כלל פנסיה וגמל ועתודות הותיקה( ,ועדת
השקעות לניהול כספי עמיתים וועדת השקעות נוסטרו .בשנת הדוח אוחדו ועדות ההשקעה לניהול כספי עמיתי
קופות הגמל ועמיתי קרנות הפנסיה של כלל פנסיה וגמל.
ועדות ההשקעה קובעות ,כל אחת בנפרד ובאופן עצמאי ,מדיניות השקעה במסגרת מדיניות ההשקעה הכוללת
שאושרה על ידי הדירקטוריון ,מאשרות עסקאות והחזקה בניירות ערך מסוגים שונים לפי מדרג הסמכויות וכן
ממלאות תפקידים נוספים בהתאם להוראות הדין.
יישום הנחיות ועדות ההשקעה וביצוע ההשקעות בפועל ,מתבצע בנפרד ובמובחן על ידי מנהלי ההשקעות
הרלוונטיים ,כמפורט לעיל.
בהתאם להוראות הדין ,רוב חברי ועדת ההשקעות של גוף מוסדי ביחס להתחייבויות תלויות תשואה ו/או כספי
עמיתים ,יהיו בעלי כשירות לכהן כדירקטורים חיצוניים וניתן אף למנות כחבר וועדה גם מי שאינו דירקטור
בחברה המנהלת או במבטח ,לפי העניין.
בנוסף ,בהתאם להוראות הדין לא ימונה ולא יכהן כחבר ועדת השקעות מי שתפקידיו או עיסוקיו האחרים
יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כחבר ועדת השקעות או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן
כחבר כאמור.
בהתאם להוראות המפקח ,מינו כל ועדות ההשקעה כאמור לעיל ,באישור הדירקטוריונים של הגופים המוסדיים
בקבוצה ועדת אשראי משותפת לגופים המוסדיים בקבוצה .ועדת האשראי מורכבת מחברים שהינם בעלי
מומחיות וניסיון מוכחים בתחום האשראי ותפקידה לאשר העמדת אשראי ,בהתאם למדרג הסמכויות שנקבע על
ידי ועדות ההשקעה.

.9.5.4

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ,חוזרים ואילוצים מיוחדים החלים על ניהול השקעות גופים מוסדיים
ניהול ההשקעות של גופים מוסדיים כפוף להוראות הדין החלות על מבטחים ועל קרנות הפנסיה וקופות גמל וכן
להוראות המפקח ,כפי שהן מתפרסמות מעת לעת .להלן פירוט הוראות הדין הסופיות המהותיות שפורסמו בשנת
הדוח ולאחריה ,וכן תמצית טיוטות שפורסמו על ידי המפקח ,החלות על גופיים מוסדיים והמהותיות להם בקשר
עם ניהול השקעותיהם:

.9.5.4.1

תקנות ההשקעה
בחודש יולי  2012נכנסו לתוקף תקנות ההשקעה וכן חוזר גופים מוסדיים בדבר כללי השקעה החלים על חברות
מנהלות ומבטחים אשר תוקן על ידי המפקח בחודש אוגוסט ) 2013להלן בסעיף זה" :החוזר"( תקנות ההשקעה
והחוזר מסדירים את מסגרת הוראות הדין החלה על השקעות גוף מוסדי.
תקנות ההשקעה והחוזר מתייחסים בין היתר לנושאים הבאים :א .חשיפה לתאגיד בודד וקבוצת תאגידים,
חשיפה מצטברת לחמשת התאגידים הגדולים ביותר וחמשת קבוצות התאגידים הגדולות ביותר .ב .השקעה
בחו"ל במדינות שדירוג האשראי שלהן הוא ) (-BBBומעלה או חברות ב .OECD -ג .הגבלת החזקה באמצעי
שליטה של תאגיד עד ל –  ,20%למעט שותפויות ותאגידי נדל"ן לגביהם הותר להגיע לשיעור החזקה של 49%
במגבלות מסוימות 28.ד .מגבלה כמותית להשקעה בזכויות מקרקעין מתוך סך נכסי כל משקיע מוסדי בנפרד – עד

28

לפירוט בדבר מגבלות ההחזקה ראה סעיף  9.2.14לעיל.
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 .15%ה .מגבלה לגבי שיעור ההחזקה בסדרת אג"ח סחיר )ביחס לכל קבוצת משקיעים( עד  25%מכל סדרה .ו.
הגדרת צדדים קשורים לגוף המוסדי והטלת מגבלות כמותיות ופרוצדורליות על השקעות בצדדים כאמור .ז.
בנוסטרו  -מתן אפשרות לגוף המוסדי לקבוע כללים להתאמת מח"מ נכסי ההשקעה ,שיעור הנזילות ותנאי
ההצמדה למאפייני ההתחייבויות .ח .קביעת כללים לתיקון חריגות אקטיביות ופסיביות מהוראות תקנות
ההשקעה ,דיווחים וסנקציות.
לאור כניסתם של תקנות ההשקעה והחוזר לתוקף ,קופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי חברות
הקבוצה ,רשאיות להשקיע בניירות ערך של חברות מצדדים קשורים עד לשיעור של  5%מסך נכסי הקופות ו/או
הקרנות ,ומאידך הוגבלה באותו אופן השקעת כספים שכנגד פוליסות תלויות תשואה ונכסי הנוסטרו של מבטח
)שעד כניסת תקנות ההשקעה והחוזר לתוקף לא הוגבלה במגבלה כמותית ספציפית כאמור(.

.9.5.4.2

קודקס השקעות
במסגרת פרסום קודקס הרגולציה כאמור בסעיף  9.2.3לעיל ,פורסם בחודש יולי  2013גם פרק המתייחס לפעילות
ההשקעות ,במסגרתו מוזגו ונערכו מחדש חוזרי המפקח השונים אשר עוסקים בתחום ההשקעות .כמו כן ,הוכנסו
בקודקס מספר שינויים בחלק מהחוזרים הקיימים כגון )אך לא רק( לעניין קביעת הליך אנליזה ביחס להשקעה
בכל אפיק השקעה ובכל נכס וזאת בשונה מהנדרש קודם לפרסום הקודקס אשר חייב קיום אנליזה כאמור ביחס
לאשראי בלבד.

.9.5.4.3

מגבלות על החזקה
בהתאם לדינים שונים ,נמנות החזקות הקבוצה בתאגידים שונים  -הן החזקות בנוסטרו והן החזקות עבור
אחרים )כגון :כספי פוליסות תלויות תשואה ,קופות גמל וקרנות פנסיה(  -ביחד עם החזקות בעלי השליטה
בקבוצת כלל החזקות ,במישרין ו/או בעקיפין באותם תאגידים )להלן" :ההחזקה המצרפית"( .בשל מגבלות
החזקה הקיימות בדין לגבי תאגידים בענפי פעילות מסוימים )כגון :תאגידים בנקאיים ,מבטחים ,חברות
תקשורת( ו/או ביחס להחזקות בתאגידים שהינם צדדים קשורים של קבוצת כלל החזקות ,ההחזקה המצרפית
האמורה עלולה להיות מוגבלת וקבוצת כלל החזקות עלולה להיות מנועה לעיתים מלהגדיל החזקות בניירות ערך
של תאגידים כאמור ,ולעיתים אף להידרש למכור החזקות קיימות ,לרבות מהחזקות קבוצת כלל החזקות עבור
אחרים .לעניין זה ראו גם מגבלות החזקה מכח חוק הריכוזיות ,סעיף  9.2.14לעיל.

.9.5.4.4

הוצאות ישירות מדמי ניהול לעמיתים
בפברואר  2008פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע
עסקאות( ,התשס"ח 2008-כאשר בפברואר  2012אושר תיקון לתקנות האמורות וביום  20בפברואר  2012פורסם
חוזר משלים בעניין זה )"תקנות ההוצאות"( .מטרת התקנות להסדיר את סוגי ההוצאות שמותר לחברה מנהלת
לנכות מתוך נכסי קופות הגמל שבניהולה ,וזאת בנוסף לדמי הניהול אותם היא גובה מהעמיתים כאשר לא ניתן
לחייב את העמיתים אלא בהוצאות הנכללות במסגרת תקנות ההוצאות.
במרס  2014פורסמה טיוטה שניה לתקנות ההוצאות אשר עתידה להיכנס לתוקף ביום  1באפריל .2014
במסגרת טיוטת התיקון מוצע לקבוע מספר שינויים ,שהמהותי שבהם הינו החלת מגבלה מצטברת כמותית,
בשיעור של  0.25%מהנכסים ,על סכום ההוצאות הכולל שניתן לחייב בהן את העמיתים ,בגין חלק מסעיפי
ההוצאות הנכללים בתקנות ההוצאות )"המגבלה"(.
במסגרת התיקון לתקנות מוצע לבטל אפשרות גבית הוצאות בגין הליכי דירוג פנימים ,לשם הערכת הסיכון של
הלוואות ועסקאות למתן פרויקטים לתשתיות שניתנו על ידי הגופים המוסדיים בעבר ואשר טרם נפרעו .ככל
שהתיקון יפורסם כנוסח מחייב ,הדבר יביא לביטול אפשרות החברה לגבות הוצאות אלו .סכום ההוצאות שנגבה
על ידי החברה בשנת הדוח ואשר צפוי היה להיגבות בעתיד ,במסגרת הליכי הדירוג האמורים אינו מהותי.
טיוטת התיקון ,ככל שתפורסם ,יכול ותביא להגבלת היקף ההוצאות בקשר עם ניהול ההשקעות שיהיה ניתן
לנכות מנכסי העמיתים .עם זאת ,בשלב זה ,בטרם אושר התיקון ובטרם נקבע שיעורה הסופי של המגבלה וסעיפי
ההוצאות שיכללו במסגרתה ,לרבות אופן חישובם ,החברה אינה יכולה להעריך את השלכות טיוטת התיקון.
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המידע בכל הקשור להשלכות טיוטת התיקון ,הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על מידע המצוי בידי
הקבוצה במועד הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות וזאת כתוצאה ,בין היתר,
מנוסחן הסופי של תקנות ההוצאות ,אם וככל שיפורסמו ,ומתמהיל תיק ההשקעות וההוצאות הכרוכות
בניהולו.

.9.5.5

השקעות מנוהלות
להשפעת ההכנסות מהשקעות על רווחי החברה ראה חלק ב -דוח הדירקטוריון סעיף .3

.9.5.5.1

התפלגות הנכסים המנוהלים בחברה ליום  31בדצמבר :2013
נוסטרו -נכסים
המוחזקים כנגד
התחייבויות
בביטוח כללי,
בריאות והון
עצמי
מזומנים ושווי מזומנים
5.84%
אג"ח ממשלתיות סחירות
26.30%
אג"ח קונצרניות סחירות
17.60%
מניות וני"ע סחירים אחרים
14.05%
אג"ח מיועדות
0%
פקדונות והלוואות
23.67%
אחרים
12.55%
סה"כ נכסים
100%

נכסים
המוחזקים כנגד
התחייבויות
ביטוחיות
תלויות תשואה
4.92%
22.79%
16.75%
34.62%
0%
6.60%
14.32%
100%

נוסטרו -
נכסים
המוחזקים כנגד
התחייבויות
בביטוח חיים
ובריאות
3.42%
5.86%
8.03%
2.61%
59.91%
11.16%
9.02%
100%

התפלגות הנכסים המנוהלים בכלל ביטוח אשראי ליום  31בדצמבר :2013

מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרניות סחירות
מניות וני"ע סחירים אחרים
פקדונות והלוואות
אחרים
סה"כ נכסים

נוסטרו -נכסים
המוחזקים כנגד
התחייבויות
בביטוח כללי
והון עצמי
12.63%
45.66%
35.17%
6.54%
0.00%
0.00%
100%
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התפלגות נכסי קרנות הפנסיה המנוהלות על ידי החברות המנהלות )כלל פנסיה וגמל ועתודות הוותיקה(
בקבוצה ליום  31בדצמבר :2013

מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרניות סחירות
מניות וני"ע סחירים אחרים
אג"ח מיועדות
פקדונות והלוואות
אחרים
סה"כ נכסים
*
**

מיטבית-
עתודות קרן
חדשה
3.07%
6.32%
7.76%
35.51%
*29.71%
6.31%
11.32%
100.00%

מיטבית-
עתודות קרן
משלימה
4.70%
33.25%
15.94%
36.74%
0.00%
3.47%
5.89%
100.00%

עתודות
הוותיקה
2.02%
13.94%
11.31%
15.19%
**31.72%
7.72%
18.08%
100.00%

אג"ח מיועדות אשר הונפקו עד תאריך  1בדצמבר  ,2003נושאות ריבית מובטחת של  5.05%בתוספת מדד המחירים לצרכן
ואגרות חוב אשר הונפקו החל מתאריך  1בינואר  2004נושאות ריבית מובטחת של  4.86%בתוספת מדד המחירים לצרכן.
אג"ח מיועדות נושאות ריבית מובטחת של  5.57%בתוספת מדד המחירים לצרכן.

התפלגות נכסי קופות הגמל המנוהלות על ידי כלל פנסיה וגמל ליום  31בדצמבר  2013לפי חלוקה לסוגי קופות:

מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרניות סחירות
מניות וני"ע סחירים אחרים
פקדונות והלוואות
השקעות אחרות
סה"כ נכסים

.9.5.6

קופת גמל
לתגמולים
ולפיצויים
6.06%
22.67%
12.87%
31.56%
14.26%
12.58%
100.00%

קרנות
השתלמות
7.83%
29.01%
14.21%
34.35%
6.54%
8.06%
100.00%

קופות גמל
מרכזיות
6.29%
27.37%
17.61%
32.41%
3.29%
13.03%
100.00%

השקעות בחברות מוחזקות
לחברה לא היו השקעות מהותיות בחברות מוחזקות ו/או שותפויות ו/או מיזמים שאינן חברות בנות בשנת הדוח.

.9.6

ביטוח משנה
ביטוח משנה הינו אמצעי בו נוקטת חברת ביטוח לשם גידור סיכוניה והגנה על ההון .באמצעות ביטוח המשנה
חולקת חברת הביטוח את סיכוניה עם חברות ביטוח נוספות ,מצמצמת את חשיפתה ומאפשרת הרחבת היקף
ההתחייבויות הביטוחיות אותן היא יכולה לקחת על עצמה.
ההגנות הנרכשות במסגרת ביטוח המשנה הינן כנגד שני סוגים עיקריים של סיכונים – סיכון למקרה נזק בודד
ו/או סיכון לאירוע )שיכול לכלול מספר נזקים( .אירוע קטסטרופה יכול להשפיע על מספר גדול של סיכונים
מצטברים המבוטחים על ידי הקבוצה ,ועניינו בדרך כלל נזקי טבע ,כגון :רעידת אדמה ,אש ,ברד ,שטפון וכדומה.
סוגי חוזי ביטוח המשנה העיקריים הינם:
 – TREATY .1הסכם עם מבטח משנה ,בו מתחייב מבטח המשנה להשתתף בסיכונים ,בדרך כלל ,בענף מסוים.
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 .2ביטוח פקולטטיבי – הסכם עם מבטח משנה לגבי עסקים ספציפיים )לרוב אצל לקוחות עסקיים גדולים(
אשר בהם גבולות האחריות חורגים מגבולות ה ,TREATY -או שמסיבות אחרות אין אפשרות לערוך אותו
במסגרת זו.
ההסכמים האמורים יכולים להיות עם מבטח משנה אחד או עם מספר מבטחי משנה.
בנוסף ,ניתן לחלק את חוזי ביטוח המשנה לפי החלוקה לסיכונים:
 .1ביטוח משנה יחסי – השתתפות מבטח המשנה בסיכון מוגדרת מראש בהתאם לחלקו היחסי בפרמיה והוא
משתתף באותו שיעור שנטל על עצמו בתשלום הנזק .קיימים שני סוגים עיקריים של ביטוח משנה יחסי:
• חוזה מסוג "מיכסה" ) - (QUOTA SHAREהסכם ביטוח משנה יחסי ,לפיו מסכימים מבטחי המשנה
לקבל שיעור קבוע של כל הביטוחים מסוג מסוים שהמבטחים הישירים קיבלו עליהם .מבטח המשנה
מקבל חלק יחסי מהפרמיה שמקבל המבטח הישיר ומתחלק בכל הנזקים וההוצאות באותו יחס והכל עד
לסכום שנקבע.
• חוזה מסוג "עודפים" ) - (SURPLUSהסכם ביטוח משנה יחסי ,שבו המבטח הישיר נושא בסכום קבוע
)ידה( אותו הוא קובע )שייר( ומבטח המשנה נושא במכפלות של הידה עד לקיבולת מוסכמת .אחוז
ההשתתפות של החברה נקבע על פי יחס השייר מסכום הביטוח ובהתאם לכך הפרמיה והתביעות
מתחלקות בין החברה למבטח המשנה.
בגין הסכם ביטוח משנה יחסי ) Treatyאו פקולטטיבי( מתקבלת עמלה ממבטחי המשנה בשיעור מוסכם
מהפרמיה למבטחי משנה.
 .2ביטוח משנה לא יחסי מסוג "הפסד יתר" ) - (XOL - EXCESS OF LOSSהסכם ביטוח משנה לא יחסי,
לפיו מבטח המשנה לוקח על עצמו את הרובד שעליו הוסכם מראש ומשתתף בתשלום הנזק רק אם הנזק הגיע
לרובד בו הוא משתתף .בחוזים מסוג זה החלוקה בסיכון אינה יחסית והשתתפות מבטח המשנה מותנית
בגובה הנזק עד לתקרה שנקבעה ,ככל שנקבעה.
ביטוח הקטסטרופה של החברה הינו חוזה ביטוח משנה לא יחסי אשר החברה רוכשת על מנת להגן על השייר
שלה )בנוסף לכיסוי הקיים בביטוחי המשנה היחסיים( .הנהלת החברה מעריכה את הנזק הצפוי בשייר
בהסתברות נתונה ,לו היא עלולה להיות חשופה כתוצאה מאירוע קטסטרופה ורוכשת כיסוי מיוחד מפני נזק
מסוג זה.
בגין הסכמי ביטוח לא יחסי ,בדרך כלל לא מתקבלת עמלה ממבטחי משנה.

.9.6.1

מדיניות ביטוח המשנה
על פי חוזר המפקח בנושא "ניהול החשיפה למבטחי משנה" מיום  7בדצמבר  ,2013לפחות אחת לשנה ידון
הדירקטוריון ויקבע את מדיניות החשיפה ואת הערכות המבטח לניהול החשיפה ולבקרה עליה ,למבטח משנה
בודד ולקבוצת מבטחי משנה בעלי זיקה כלכלית )להלן ביחד – "מבטחי משנה"( .על הדירקטוריון לקיים את
הדיון ,לאחר שעמד על איכות הכלים הקיימים במבטח לניהול ולבקרה על החשיפה כלפי מבטחי המשנה.
מדיניות החשיפה למבטחי משנה תכלול ,בין היתר ,מדיניות ניהול החשיפה מול מבטחי משנה בענפים  -חיים,
כללי ובריאות ,וכן הגדרת מסגרת חשיפה מרבית למבטחי המשנה ,על-פי פרמטרים שיקבע הדירקטוריון.
פרמטר כאמור אפשר שיהיה פרמטר איכותי ,דוגמת דירוגו הבינלאומי של מבטח המשנה.
הדירקטוריון יפקח על יישום המדיניות שקבע ויטפל באירועים חריגים.
הדירקטוריונים של הגופים המוסדיים בקבוצה מאשרים אחת לשנה מדיניות ביטוח משנה בהתאם לתחומי
הפעילות של הקבוצה ,על בסיס המלצות שגובשו על ידי הנהלת כל גוף מוסדי/חטיבה והמלצות אגף ניהול
סיכונים .לענין החשיפה למבטחי משנה ,מדיניות חברות הביטוח בקבוצה להתקשרויות חדשות כוללת התייחסות
לדרישות סף לבחירת מבטחי משנה המתייחסים בין השאר לדירוגם הפיננסי ולפרמטרים איכותיים נוספים,
לרבות ביחס לניסיון העבר ,כאשר בענפי ביטוח בהם החשיפה למבטחי משנה היא ארוכת טווח ,נדרש דירוג
פיננסי מינימלי גבוה יותר .כמו כן ,כוללת המדיניות מסגרת חשיפה מרבית הקובעת מהו השיעור המקסימלי של
החשיפה למבטח משנה בודד ו/או לקבוצת דירוג של מבטחי משנה ,מהון החברה .בנוסף ,קובעת המדיניות
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מגבלות לחשיפה פוטנציאלית למבטח משנה ולקבוצת מבטחי משנה ,בארוע רעידת אדמה לפי  .29 MPLהמדיניות
קובעת מנגנוני ניהול ובקרה של חשיפה למבטחי המשנה ,לרבות דיווחים לחברי הדירקטוריון של הגופים
המוסדיים הרלבנטיים ,אודות העמידה במגבלות האמורות.
בעסקי הביטוח הכללי ,חוזי ביטוחי המשנה של הקבוצה בענפי הביטוח השונים ,נערכים בדרך כלל על בסיס
שנתי עם מבטחי משנה שונים .חלקו היחסי של כל מבטח משנה בכל אחד מענפי הביטוח יכול להשתנות משנה
לשנה ומענף לענף ,וזאת על פי המדיניות העסקית של הקבוצה ואופי העסקים שאותם היא מבקשת לבטח.
לעומת זאת בעסקי ביטוח החיים ועסקי ביטוח הבריאות המכסים סיכוני ריסק מוות ,אובדן כושר עבודה ,נכות,
מחלות קשות והוצאות רפואיות והמאופיינים בפוליסות ארוכות טווח ,ההתקשרות עם מבטחי המשנה נעשית
לכל אורך חיי הפוליסות שנמכרו בתקופת הסכם ביטוח המשנה ,להוציא התקשרות לסיכון קטסטרופה הנערכת
על בסיס שנתי.
בשנת הדוח לא ביצעה הקבוצה עסקאות ביטוח משנה חריגות.
לגורמי הסיכון הנובעים מהתקשרויות עם מבטחי משנה ראה סעיף 9.13.1ב) (5להלן.

.9.6.2
.9.6.2.1

ביטוח משנה בתחום ביטוח כללי
סוגי הסדרי ביטוח המשנה העיקריים בתחום
בענף ביטוח רכב חובה ובענפי חבויות כגון :חבות מעבידים ,אחריות מקצועית ,חבות מוצר וצד ג' ,קיימת הגנה
לחשיפה באמצעות חוזי ביטוח משנה לא-יחסי להגנה בפני תביעות גדולות.
חשיפת החברה בענפי רכוש ואובדן רווחים ובחלק מפעילות ערבויות מכר וביצוע ,מוגנת באמצעות חוזי ביטוח
משנה יחסיים .בענפי הרכוש ואובדן רווחים נרכש בנוסף חוזה ביטוח משנה לא יחסי לכיסוי קטסטרופה )משותף
לכל ענפי הרכוש( ,המעניק הגנה על חלקה של החברה בשייר העצמי של נזקים עקב אירוע קטסטרופה )לרבות
רעידת אדמה( .ראה סעיף  9.6.7להלן.
בביטוחים מסוימים נרכש ביטוח משנה ספציפי )פקולטטיבי( ,במקום או בנוסף לכיסוי החוזי ,תוך שמירה על
עמידה במדיניות השיירים שקבעה החברה.
חלק מהותי מפעילותה של כלל ביטוח אשראי מוגן בביטוח משנה יחסי .כמו כן ,רוכשת כלל ביטוח אשראי ביטוח
משנה לא יחסי לכיסוי מפני תביעות בודדות גדולות.

.9.6.2.2

מבנה העמלות בתחום ביטוח כללי
לא מתקבלות עמלות ממבטחי משנה בביטוחים לא-יחסיים ,למעט בביטוחי משנה פקולטטיבי על בסיס Excess
.of Loss

בביטוחים יחסיים מתקבלות עמלות ממבטחי משנה .עמלות אלה מחושבות בעיקרן לפי שיעור מסוים מהפרמיה
למבטחי משנה .קיימים שני סוגים עיקריים של עמלות :עמלות קבועות בשיעור קבוע מהפרמיות ) (flatאו עמלות
מדורגות לפי רווחיות התיק ) .(Sliding Scaleבנוסף ,בהסכמים בודדים קיימת גם עמלת רווחים ) Profit
 (Commisionהמבוססת על שיעור רווחיות מבטח המשנה בחוזה.

29

נזק צפוי מירבי בהסתברות שנקבעה ,המחושב לפי מודלים.
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מבטחי משנה שחלקם בפרמיה בתחום מהווה יותר מ 10%-מסך פרמיית ביטוח המשנה בתחום בשנים  2012ו-
2013
פרמיה
שיעור
שיעור
שנרשמה
מהסה"כ
מהסה"כ
דירוג
לטובת
פרמיה
פרמיה
פרמיה
מבטח
למבטחי
שנרשמה
למבטחי
S&P
נכון
המשנה
משנה
לטובת מבטח
משנה
למועד
)באלפי
לתחום
המשנה
לתחום
פירסום
ש"ח(
הפעילות
)באלפי ש"ח(
הפעילות
שם מבטח
המשנה
הדוח
לשנת 2012
לשנת 2012
לשנת 2013
לשנת 2013

*

.9.6.2.3

14.6%

116,348

12.7%

105,058

- AA

Swiss
Reinsurance
Co

14.1%

112,454

14.5%

120,361

- AA

Munich
Reinsurance
Co AG

9.6%

76,401

10.5%

87,324

+A

*

Lloyd's

לוידס אינה גוף אחד ,אלא גוף המרכז תחתיו מספר רב של סינדיקטים.

שינויים בהסדרי ביטוח המשנה בתחום ביטוח כללי
בשנת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בהסדרי ביטוח המשנה.

.9.6.3
.9.6.3.1

ביטוח משנה בתחום חיסכון ארוך טווח
סוגי חוזי ביטוח המשנה העיקריים בתחום חיסכון ארוך טווח
א .חוזה יחסי מסוגים שונים המגן על חשיפת החברה ברוב העסקים בענף ביטוח חיים.
ב .חוזה לא יחסי מסוג  Excess of Lossהמגן על החברה מפני אירועי קטסטרופה בהתייחס לכיסויי מוות ואובדן
כושר עבודה.

.9.6.3.2

תיאור הסכמי העמלות בתחום חיסכון ארוך טווח
בגין הסכם מסוג ביטוח משנה יחסי ,בביטוח חיים ,משלמים מבטחי המשנה לחברה עמלה בשיעור מהפרמיה
שהועברה למבטח המשנה בשנה הראשונה לאחר מכירת המוצרים בתחום.
בנוסף לעמלות ביטוח משנה המשולמות מהפרמיה כאמור ,משלמים מבטחי המשנה ,בביטוח חיים ,לחברה עמלת
רווחים המחושבת כחלק יחסי מהרווח מעסקי הביטוח המבוטחים בביטוח המשנה.
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מבטחי משנה שחלקם בפרמיה בתחום מהווה יותר מ 10%-מסך פרמיית ביטוח המשנה בתחום בשנים  2012ו-
2013

.9.6.3.3

שיעור
מסה"כ
פרמיה
למבטחי
משנה
לתחום
פעילות
בשנת 2013

פרמייה
שנרשמה
לטובת
מבטח
המשנה
לשנת 2013
)באלפי
ש"ח(

שיעור
מסה"כ
פרמיה
למבטחי
משנה
לתחום
פעילות
בשנת 2012

פרמייה
שנרשמה
לטובת
מבטח
המשנה
לשנת 2012
)באלפי
ש"ח(

נכון
למועד
פרסום
הדוח

48.1%

87,053

48.8%

86,344

-AA

Swiss Re

33.4%

60,475

34.0%

60,251

-AA

Munich Re

13.9%

25,103

13.3%

23,458

+AA

Gen Re

דירוג

S&P
שם מבטח
המשנה

שינויים בהסדרי ביטוח משנה בתחום חיסכון ארוך טווח
בשנת הדוח לא חידשה כלל פנסיה וגמל את ביטוח המשנה הלא יחסי למקרה של קטסטרופה ,לעמיתי קרן
הפנסיה המקיפה .כמו כן ,החליטה כלל פנסיה וגמל שלא לחדש את ביטוח המשנה האמור גם לשנת  ,2014וזאת,
נוכח תוצאות הבחינה שנערכה בהתייחס לחשיפה לתרחיש קטסטרופה אל מול עלות רכישת ביטוח המשנה ,אשר
העלתה לדעת כלל פנסיה וגמל כי רכישת ביטוח המשנה אינה עומדת במבחן עלות תועלת.

.9.6.4
.9.6.4.1

ביטוח משנה בתחום ביטוח בריאות
סוגי חוזי ביטוח המשנה העיקריים בתחום ביטוח בריאות
ענף מחלות ואשפוז
חלק מחשיפת החברה בפוליסות בריאות שנמכרו עד  31לדצמבר  ,2004ובהתייחס לכיסויים מסויימים ,כגון
השתלות ,גם בפוליסות שנמכרו עד  ,2008מוגן באמצעות חוזי ביטוח משנה יחסי מסוג מכסה.
החשיפה בכיסויי מחלות קשות וקטגוריות ספציפיות של פוליסות נסיעות לחו"ל מכוסה בהסכמי ביטוח משנה
יחסיים מסוג מכסה .בנוסף ,בהתייחס לפוליסות נסיעות לחו"ל לסוגיהן ,קיימת לחברה הגנה לצבר נזקים בחוזה
לא יחסי .היקף ההגנה שנרכש לשנת  2014מבוסס על בחינת תרחישים שערכה החברה בשנת הדוח.
ענף סיעוד
בגין מוצרי ביטוח סיעוד קיים ביטוח משנה יחסי מסוג חוזה מכסה לפוליסות פרט שנמכרו עד לחודש יוני .2004
החל מחודש יולי  2004לא קיים ביטוח משנה ,למעט הסכמים לביטוח משנה יחסי מסוג מכסה שנרכשו בקשר עם
עסקת מכבי )ראה סעיף  (2)8.1.2לעיל( ובקשר עם עסקה לביטוח חברי קופת חולים לאומית.

.9.6.4.2

תיאור מבנה העמלות בתחום ביטוח בריאות
בחלק מחוזי ביטוח המשנה קיימת עמלה שמשלמים מבטחי המשנה לחברה עבור מוצרי ביטוח הבריאות
לסוגיהם ,המבוטחים בביטוח משנה יחסי ,שמחושבת כשיעור מהפרמיה שהועברה למבטח המשנה .במרבית
המקרים עמלה זו משולמת רק בשנה הראשונה לאחר המכירה.
בנוסף לעמלות ביטוח משנה המשולמות מהפרמיה כאמור ,בחלק מחוזי ביטוח המשנה משלמים מבטחי המשנה
לחברה ,בגין ביטוחי המשנה האמורים ,עמלת רווחים המחושבת כשיעור מהרווח מעסקי הביטוח המבוטחים
בביטוח המשנה ).(Profit commissions
בחוזי ביטוח משנה מסוג לא יחסי ) (Excess of Lossלא מתקבלת עמלה ממבטחי המשנה.
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מבטחי משנה שחלקם בפרמיה בתחום מהווה יותר מ 10%-מסך פרמיית ביטוח המשנה בתחום בשנים  2012ו-
2013

.9.6.4.3

שיעור
מסה"כ
פרמיה
למבטחי
משנה
לתחום
פעילות
בשנת 2013

פרמיה
שנרשמה
לטובת
מבטח
המשנה
לשנת 2013
)באלפי
ש"ח(

שיעור
מסה"כ
פרמיה
למבטחי
משנה
לתחום
פעילות
בשנת
2012

פרמיה
שנרשמה
לטובת מבטח
המשנה לשנת
) 2012באלפי
ש"ח(

דירוג S&P
נכון
למועד פרסום
הדוח

39.4%
35.0%

79,282
70,271

42.6%
23.7%

82,636
45,981

A+
A+

7.2%

14,527

14.2%

27,582

BBB+

שם מבטח
המשנה
Scor
Partner Re Sa
Mapfre
Re
Cia
de
Reaseguros
SA

שינויים בהסדרי ביטוח משנה בתחום ביטוח בריאות
במהלך שנת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בהסדרי ביטוח המשנה בתחום ביטוח בריאות.

.9.6.5
.9.6.5.1

מגבלות ותקרות כיסוי
מגבלות או תקרות כיסוי בתחום ביטוח כללי
ברוב חוזי ביטוח המשנה היחסיים בענפי הרכוש הגבילו מבטחי המשנה את היקף הכיסוי המצטבר לאירועים
שנקבעו ,ובפרט לרעידת אדמה .אצל מרבית מבטחי המשנה בחוזי הרכוש המגבלה לאירוע רעידת אדמה הינה בין
 4%ל 5%-מחלקם היחסי בסכום הביטוח ובהתייחס למגבלת החשיפה הכוללת שנקבעה בחוזים .לפרטים נוספים
ראה סעיף  9.6.7להלן.
בחוזים מסוג  ,Excess of Lossלא הגיעו החברה וכלל ביטוח אשראי לתקרות שנקבעו בתקופות המדווחות
ואין להן תביעות תלויות בהיקף המתקרב למגבלות שנקבעו ,למעט בחוזה ביטוח המשנה בענף החבויות של
חברת אריה לשנת  2000בו ישנה חריגה שאינה מהותית בהערכת התביעות התלויות מהתקרה המצטברת לשכבה
הראשונה .להערכת החברה ,חשיפתה עקב כך אינה מהותית ועומדת על כ 312-אלפי דולרים.

.9.6.5.2

מגבלות או תקרות כיסוי בתחום חיסכון ארוך טווח
אין מגבלות או תקרות כיסוי מהותיות לגבי השתתפות של מבטח המשנה בתביעות בחוזים יחסיים מסוג מכסה
) ,(Quota Shareלמעט :מגבלות על סכום הביטוח למקרה בהסכמי ביטוח משנה בגין מוצרי ביטוח מחלות
קשות ומגבלות על סכום הביטוח למקרה מוות בהסכמי ביטוח משנה בגין "ביטוח לכל אחד".
יצויין ,כי במקרים בהם נקבעו תקרות כיסוי בהסכמי ביטוח המשנה ,החברה אינה מכסה סכומים החורגים
מתקרת הכיסוי ללא כיסוי פקולטטיבי.
בביטוח חיים ואובדן כושר עבודה לשנת  ,2013קיים כיסוי מסוג ביטוח משנה לא יחסי לאירועי קטסטרופה,
הכולל תקרות כיסוי לכיסוי קטסטרופה עד לסכום של  262.5מיליון ש"ח ,30מעל שייר בסכום של  7מיליון ש"ח
שהינו באחריות החברה ,ומתוכן תקרות הכיסוי למקרי אב"כ ומלחמה אקטיבית מוגבלות לסכום של  87.5מיליון
31
ש"ח.

30
31

לפי שער דולר של  1דולר שווה  3.5ש"ח
לפי שער דולר של  1דולר שווה  3.5ש"ח
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בחוזים מסוג  ,Excess of Lossלא הגיעה החברה לתקרות שנקבעו בתקופות המדווחות ואין לה תביעות
תלויות בהיקף המתקרב למגבלות שנקבעו.

.9.6.5.3

מגבלות או תקרות כיסוי בתחום ביטוח בריאות
בחלק מחוזי ביטוח המשנה היחסיים מסוג מכסה ) (Quota Shareבענף סיעוד ,קיימת תקרת כיסוי לגבי
השתתפות של מבטח המשנה בתביעות בסך מצטבר חודשי למבוטח .בשנת הדוח לא הגיעו התביעות לתקרה
האמורה .יצויין ,כי נכון למועד כתיבת הדוח ,במקרים בהם נקבעו תקרות כיסוי בהסכמי ביטוח המשנה ,החברה
אינה מכסה סכומים החורגים מתקרת הכיסוי.

.9.6.5.4

מגבלות מכוח חוקים ו/או אמנות
עוד יצוין כי ,מזה מספר שנים מנסים מבטחי המשנה לכלול בהסכמי ביטוח המשנה סעיף המכפיף את חובותיהם
בחוזה למגבלות חוקיות מכוח חוקים ו/או אמנות מדינתיים ו/או בינלאומיים שונים כפי שיהיו מעת לעת,
כדוגמת סנקציות על איראן ,הימנעות ממימון טרור וכד' )להלן" :סעיף סנקציות"(.
החברה הבהירה למבטחי המשנה כי היא מתנגדת להכללת סעיף סנקציות בחוזי ביטוח המשנה באופן המפחית
ממחויבותם לתשלום בענפים שבהם אינה יכולה לכלול סעיף מקביל אל מול המבוטחים .נכון למועד כתיבת
הדוח ,אין בחוזים עם מבטחי המשנה סעיף סנקציות כאמור .עם זאת ,מבטחי המשנה שבים ומבהירים כי עשויה
להיווצר מניעה לתשלום כתוצאה ממגבלות חוקיות כאמור.

.9.6.6

שינויים מהותיים בהסדרי ביטוח המשנה המתייחסים לתקופה שמעבר לתאריך הדוח
למעט כמפורט להלן ,בתקופה שלאחר שנת הדו"ח לא חלו שינויים מהותיים בהסדרי ביטוח המשנה בתחומים
המתוארים לעיל .עם זאת יצויין ,כי מעת לעת החברה עורכת התאמות בפרטי הסדרי ביטוח ,לרבות לענין גובה
העמלות ,גבולות הכיסוי וסכומי השייר ,בהתבסס על ניתוח תוצאות העבר והערכת הסיכון.
בביטוח חיים ואובדן כושר עבודה ,שיפרה החברה את הכיסוי הלא יחסי לאירועי קטסטרופה לשנת  ,2014באופן
שהוגדלו תקרות הכיסוי לכיסוי קטסטרופה לסכום של  315מיליון ש"ח ,32ומתוכן הוגדלו תקרות הכיסוי למקרי
אב"כ ומלחמה אקטיבית לסכום של  140מיליון ש"ח ,33ומאידך הוגדל השייר מסכום של  7מיליון ש"ח לסכום
של  35מיליון ש"ח.

.9.6.7

חשיפת מבטחי המשנה לרעידת אדמה בישראל
אירוע הקטסטרופה המרכזי אליו חשופה הקבוצה הינו רעידת אדמה בישראל והחשיפה העיקרית לסיכון זה
הינה בגין ענפי הרכוש שהינם חלק מביטוח כללי.
ליום  31בדצמבר  2013סכומי ביטוחי הרכוש בישראל ,הכוללים כיסוי רעידת אדמה מסתכמים בסך של כ397 -
מליארד ש"ח )ברוטו( .החברה מבוטחת בגין ביטוחי הרכוש האמורים בביטוח משנה יחסי מסוג מכסה או מסוג
עודפים .בחלק מחוזי ביטוח המשנה היחסי קיימת תקרת כיסוי לארוע בודד ,ראה לעיל.
בגין אירוע קטסטרופה רכשה החברה לענפי הרכוש ,מעבר לכיסוי במסגרת הסכמי ביטוח משנה יחסיים )חוזי
ו/או פקולטטיבי( בגין השייר המצטבר ,ביטוח משנה מסוג "הפסד יתר" בסכום מוגדר לחשיפה אשר תנבע
מהאירוע כאמור ,וזאת בהתבסס על אומדן החברה בדבר הנזק הצפוי להתרחש עקב קטסטרופה בהסתברות
מסויימת.
רכישת ביטוחי המשנה בגין אירוע קטסטרופה ,מבוססת על הערכות של הסיכון על בסיס נתונים מפורטים
ועדכניים של חשיפות החברה באמצעות תוכנות בינלאומיות ייעודיות ,המבוססות על מודלים מתמטיים להערכת
סיכוני קטסטרופה .על פי בדיקה זו ,שבוצעה לאחרונה בשנת  ,2013היקף הכיסוי שרכשה החברה מגן עליה מפני

32
33

לפי שער דולר של  1דולר שווה  3.5ש"ח.
לפי שער דולר של  1דולר שווה  3.5ש"ח
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אירועים שההסתברות להתרחשותם מוערכת על פי חלק מהמודלים כגבוהה מ -אחת ל 250 -שנה ועל פי חלק
מהמודלים אף כגבוהה מאחת ל 1000 -שנה.
על בסיס הניתוח האמור ,מבססת החברה את רכישת ההגנה מפני קטסטרופה ,על שיעור נזק צפוי ) (MPLשל
 1.5%מסכום הביטוח הכללי בביטוחי דירות ,ושל  2.5%מסכום הביטוח הכללי בביטוחים עסקיים .לשנת הדוח,
רכשה החברה הגנה על השייר המצטבר מפני קטסטרופה בשיעור  MPLמשוקלל של כ 2% -מסכום הביטוח
הכללי בביטוחי דירות ורכוש .עבור חשיפה לרעידת אדמה בביטוחי רכב רכוש ,נרכשה לשנת הדוח הגנה המשקפת
.1.96% MPL
כתוצאה ממערך ביטוחי המשנה האמורים ,בארוע קטסטרופה בישראל ,שיגרום נזק ברוטו לרכוש מבוטח
בחברה בסך ברוטו של עד כ 8.27 -מיליארד ש"ח )שהינו הנזק הצפוי בהסתברות האמורה על פי המודלים
המתוארים לעיל( ,יהיה סכום הנזק המירבי בו תישא החברה בשייר )בתוספת עלות רכישת כינון( בסך של כ60 -
מיליון ש"ח .במידה וסכום הנזק יהיה גבוה מהסכום האמור ,תישא החברה בחלק יחסי מהנזקים העולים על
הסכום האמור ,בהתאם לחוזי המכסה והעודפים הרלבנטיים.
יצויין כי החברה רכשה גם ביטוח משנה לקטסטרופה בגין ביטוחי חיים ,כאשר רעידת אדמה בישראל עשויה
להיות אירוע שיפעיל גם ביטוח משנה זה .היקף הכיסוי שנרכש בגין מוצרים אלה מבוסס על מחקר פנימי
שביצעה החברה להשפעת תרחישים שונים ,בהם רעידת אדמה בישראל ,על ההתחייבויות הביטוחיות המכסות
ארועי מוות ואובדן כושר עבודה .יצויין כי ,החשיפה לסיכון רעידת אדמה בישראל המוערכת בגין ביטוחים אלה
הינה בהיקפים נמוכים מהותית ביחס לחשיפה בגין ביטוחים בענפי הרכוש אליה מתייחסים הנתונים בסעיף זה
ובבאור )37ה( לדוחות הכספיים.
מבטחי המשנה של החברה המשתתפים בחשיפה ,בביטוח כללי ,לאירוע רעידת אדמה בישראל מדורגים על פי
הטבלה המפורטת להלן:
חשיפת מבטחי משנה לרעידת אדמה )באלפי ש"ח( לשנת :2013
תחזית
חשיפה
תחזית
לרעידת
חשיפה
תחזית חשיפה
לרעידת אדמה
אדמה
לרעידת
שיעור
בלתי יחסי
יחסי
אדמה
מסה"כ
1,881,499
6,390,292
8,271,791
97.1%
41,435
203,321
244,756
2.9%
0
0
0
0.0%
1,922,934
6,593,613
8,516,547
100.0%

קבוצת דירוג מרכזת דירוג  S&Pנכון למועד
פרסום הדוח
 -Aומעלה
 -BBBעד +BBB
נמוך מ -BBB -או לא מדורג
סה"כ

מבטחי המשנה אשר החשיפה שלהם לסיכון רעידת אדמה עולה על  10%מסך החשיפה לרעידת אדמה )באלפי
ש"ח( לשנת :2013
קבוצת
דירוג
מרכזת
דירוג
S&P
נכון
למועד
תחזית חשיפה
תחזית חשיפה
פרסום
לרעידת אדמה
לרעידת אדמה
תחזית חשיפה
שם מבטח המשנה
הדוח
בלתי יחסי
יחסי
לרעידת אדמה
שיעור מסה"כ
Re Swiss
-AA
571,847
1,030,262
1,602,109
18.8%
Munich Re
-AA
366,191
986,014
1,352,205
15.9%
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חשיפת מבטחי משנה לרעידת אדמה )באלפי ש"ח( לשנת :2012
שיעור
מסה"כ

תחזית חשיפה
לרעידת אדמה

תחזית חשיפה
לרעידת אדמה יחסי

תחזית חשיפה
לרעידת אדמה בלתי
יחסי

96.2%
3.8%

8,362,244
330,774

6,297,522
327,414

2,064,722
3,360

0.0%
100.0%

0
8,693,018

0
6,624,936

0
2,068,082

קבוצת דירוג מרכזת דירוג
 S&Pנכון למועד פרסום
הדוח
 -Aומעלה
 -BBBעד +BBB
נמוך מ -BBB -או לא
מדורג
סה"כ

מבטחי המשנה אשר החשיפה שלהם לסיכון רעידת אדמה עולה על  10%מסך החשיפה לרעידת אדמה )באלפי
ש"ח( לשנת :2012
קבוצת
דירוג
מרכזת
דירוג
S&P
נכון
תחזית
למועד
חשיפה
תחזית חשיפה
פרסום
לרעידת אדמה לרעידת אדמה
תחזית חשיפה
שם מבטח המשנה
הדוח
בלתי יחסי
יחסי
שיעור מסה"כ לרעידת אדמה
ReMu nich
-AA
393,832
1,113,294
1,507,126
17.3%
Re Swiss
-AA
451,422
903,856
1,355,278
15.6%
*

.9.6.8

הסכומים בטבלאות שלעיל כוללים חשיפה בסכומים נמוכים בגין ביטוח עסקים בחו"ל )"עסקים נכנסים"( המבוטחים ע"י החברה.

ריכוז תוצאות ביטוח המשנה בביטוח כללי לשנים :2011-2013
פרמיית ביטוח
משנה בשנת
) 2013באלפי
ש"ח(
רעידת אדמה
וסיכוני טבע
ביטוח משנה
יחסי
ביטוח משנה לא
יחסי
סה"כ פרמיה
תוצאות ביטוח
משנה

פרמיית ביטוח
משנה בשנת
) 2012באלפי
ש"ח(
רעידת אדמה
וסיכוני טבע
ביטוח משנה
יחסי

ענף ביטוח רכב
חובה

ענף ביטוח
רכב רכוש

ענף ביטוח רכוש
אחר ואחרים

ענף ביטוח חבויות

סה"כ

-

1,034

235,272

-

236,306

-

)(4

353,098

102,994

456,088

21,355
21,355

5,127
6,157

33,322
621,692

44,119
147,113

103,923
796,317

6,477

)(1,410

)(41,464

)(37,431

)(73,828

ענף ביטוח רכב
חובה

ענף ביטוח
רכב רכוש

ענף ביטוח רכוש
אחר ואחרים

ענף ביטוח חבויות

סה"כ

-

868

212,505

-

213,373

-

219

411,200

133,755

545,174
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ביטוח משנה לא
יחסי
סה"כ פרמיה
תוצאות ביטוח
משנה

פרמיית ביטוח
משנה בשנת
) 2011באלפי
ש"ח(
רעידת אדמה
וסיכוני טבע
ביטוח משנה
יחסי
ביטוח משנה לא
יחסי
סה"כ פרמיה
תוצאות ביטוח
משנה
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19,325
19,325

4,214
5,301

19,427
643,132

28,570
162,325

71,536
830,083

10,511

5,973

238,373

44,332

299,189

ענף ביטוח
רכב חובה

ענף ביטוח רכב
רכוש

ענף ביטוח רכוש
אחר ואחרים

ענף ביטוח
חבויות

סה"כ

-

-

185,500

-

185,500

-

101

386,163

116,870

503,134

16,893
16,893

3,600
3,701

7,438
579,101

24,890
141,760

52,821
741,455

3,433

4,380

)(124,155

)(73,151

)(189,493

הסברים לתוצאות ביטוח המשנה בביטוח כללי:
• ענף ביטוח רכב חובה – הירידה ברווחיות מבטחי משנה נובעת בעיקרה מהתפתחות מספר תביעות גדולות,
הגידול בפרמיה נובע הן מייקור הפרמיה לביטוח משנה והן מגידול במלאי כלי הרכב המבוטחים.
• ענף ביטוח רכב רכוש –הירידה ברווחיות מבטחי משנה נובעת בעיקרה מאירוע נזקי טבע.
• ענף ביטוח רכוש אחר ואחרים – הירידה בפרמיה נובעת מטיוב התיק .הרעה ברווחיות השנה נובעת ממספר
תביעות גדולות שמקורן בנזקי טבע ואש.
• ענף ביטוח חבויות – הירידה בפרמיה נובעת מטיוב התיק .ההרעה ברווחיות נובעת ממספר תביעות גדולות
בענף אחריות נושאי משרה.

.9.7
.9.7.1

הון אנושי
תרשים המבנה הארגוני של קבוצת כלל החזקות
התרשים להלן ,מבטא את הזיקה הפונקציונלית-ארגונית ,נכון למועד דוח זה ,של בעלי התפקידים השונים ,אשר
אינה בהכרח זהה לזיקה המשפטית.
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חברה בבעלות כלל החזקות אשר נותנת שירותי מערכות מידע לחברות הקבוצה.

בשנת הדו"ח חל שינוי במבנה הארגוני של קבוצת כלל החזקות – בעוד שבעבר החטיבות המקצועיות :חיסכון
ארוך טווח ,בריאות וביטוח כללי ,כללו הן מטה מקצועי והן יחידות תפעול ,גבייה ומכירות ,הרי שעל פי המבנה
החדש קיימת חלוקה בין חטיבות המטה המקצועיות לבין החטיבות התפעוליות )הכוללות מטה משלהן(.
המבנה הארגוני החדש של קבוצת כלל החזקות מתבסס על פעילות באמצעות תשעה מערכים/חטיבות
שמנהליהם ,יחד עם מנהלי אגף כספים ,מערכות מידע ,ניהול סיכונים ,יעוץ משפטי ,אקטואריה ומנהלת השיווק,
מהווים את הנהלת החברה כדלהלן:
א .ארבעה גופי ביצוע (1) :מערך עסקים ,שמרכז את פעילות המכירות והתפעול מול סוכני קבוצת כלל החזקות;
) (2מערך השקעות ,מימון ופיננסים ,שמרכז את פעילות ההשקעות ומתן אשראי בקבוצת כלל החזקות; )(3
מערך תביעות ,שמרכז את הטיפול הקבוצתי בתביעות מבוטחים ועמיתים בכל ענפי הביטוח והפנסיה; )(4
מערך קשרי לקוחות ,שיווק ואסטרטגיה ,שמרכז את פעילות המכירה הישירה ללקוחות ,את מוקדי השירות,
הסוכנויות שבבעלות כלל החזקות ופעילות השיווק והאסטרטגיה.
ב .שלוש חטיבות עסקיות) :א( חטיבה לחיסכון ארוך טווח; )ב( חטיבה לביטוח כללי; ו) -ג( חטיבה לביטוח
בריאות; שהינן חטיבות מקצועיות ,המנחות את גופי הביצוע בתחומם.
ג .גופי מטה :חטיבת משאבים ,המרכזת את ניהול משאבי האנוש והלוגיסטיקה בקבוצת כלל החזקות וחטיבת
המטה ,המרכזת את פעילות המטה ,ובכלל זה :אגפי כספים ,מערכות מידע ,ניהול סיכונים בקרה ואכיפה,
ייעוץ משפטי ורגולציה ,אקטואריה ושירות ופניות הציבור.
ד .אגף הביקורת הפנימית ,הכפוף ליו"ר הדירקטוריון.
המבנה הארגוני נועד ,בין היתר ,לחזק את מוטת השליטה של המנכ"ל באופן יעיל שיאפשר פיקוח נאות; להגדיל
את הרווחיות בעקבות ייעול וריכוז פעילויות הליבה של קבוצת כלל החזקות תחת "קורת גג אחת"; לשפר את
השירות למבוטחים ולסוכנים באמצעות שני ערוצי שיווק והפצה :ערוץ סוכנים וערוץ ישיר ,אשר מרכזים את כל
פונקציות המכירות ,התפעול והגביה; לייעל את ניהול התביעות בקבוצת כלל החזקות באמצעות מערך תביעות
חוצה ארגון ,הנפרד מפעילות החיתום; ליעל את עבודת המטה וכן למקד את פעילויות החטיבות המקצועיות
בהתוויית מדיניות הביטוח של הקבוצה ובפיתוח מוצרים.
כמו כן בשנת הדו"ח הוקם תחום בקרת ניהול סיכונים תפעוליים ,המשתייך לאגף ניהול הסיכונים .התחום חוצה
חברה ואחראי מקצועית על בקרות של תהליכים מרכזיים שהוגדרו כבעלי חשיפה בכל החטיבות/מערכים,
באמצעות מחלקות בקרה יחידתיות.
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במסגרת השינוי שחל במבנה האירגוני ,בוצע ניוד של עובדים בין המערכים/החטיבות בקבוצה ,כאשר מרבית
הניודים בוצעו מהחטיבות העסקיות למערכים הרוחביים :עסקים ,תביעות ,קשרי לקוחות שיווק ואסטרטגיה.

.9.7.2

מצבת עובדי הקבוצה
להלן נתונים בדבר מצבת עובדי הקבוצה ליום  31בדצמבר  2013בהתאם למבנה הארגוני:
מספר עובדים
517
88
104
130
413
865
141
956
3,214

יחידות
מטה וגופי שירות מרכזיים
חטיבת הבריאות
חטיבת חיסכון ארוך טווח
חטיבת ביטוח כללי
מערך התביעות
מערך העסקים
2
חטיבת השקעות מימון ופיננסים
3
מערך קשרי לקוחות ,שיווק ואסטרטגיה
5, 4
סה"כ
1

1
2
3
4
5

לרבות עובדי חטיבת המטה ,חטיבת משאבים ,ואגף ביקורת פנים.
לרבות עובדי כנף ,כלל משכנתאות וכלל ביטוח אשראי בע"מ.
לרבות הכלל הראשון.
מתוכם כ 233 -עובדי חברות כח אדם.
מתוכם  52תקני בקרה בכפיפות למנ"כלי היחידות העסקיות.

להלן טבלת מצבת עובדי הקבוצה ליום  31בדצמבר  ,2012בהתאם למבנה הארגוני שהיה קיים במועד זה
)הטבלה אינה משקפת את המבנה הארגוני הקיים כיום(:
 31בדצמבר 2012
1
1,412
מטה וגופי שירות מרכזיים
2
1,120
חטיבת חיסכון ארוך טווח
405
חטיבת ביטוח כללי
3
282
חטיבת בריאות
50
כלל ביטוח אשראי
4
3,269
סך הכל
1
2
3
4

היחידה האמורה כוללת גם את הכלל הראשון ,הכלל הראשון בריאות )אשר מוזגה במרס  2013לכלל הראשון( ,כנף וכלל עמיתים.
לרבות כלל פנסיה וגמל ,כלל שירותי ניהול פנסיה ועתודות הוותיקה.
במרס  2013בוצע מיזוג של כלל בריאות לחברה לרבות הכלל הראשון.
מתוכם כ 150 -עובדי חברות כח אדם.

מתוך מצבת העובדים הנזכרת לעיל ,ההנהלה הבכירה של החברה )בעיקר מנהלי החטיבות והמערכים( מונה 15
עובדים ,זאת בנוסף למנכ"ל החברה )המכהן גם כמנכ"ל כלל החזקות( והמבקר הפנימי של החברה .לשינויים
בהנהלה הבכירה ראה באור )38ב() (5לדוחות הכספיים.
החטיבות  /המערכים מנוהלים על ידי נושאי משרה בדרגת משנה למנכ"ל או סמנכ"ל בכיר .בנוסף ,בכל אחת
מהחברות והגופים המוסדיים בקבוצת כלל החזקות מנהלים ונושאי משרה האחראים לפעילותם.
לפרטים בדבר נושאי משרה בחברה ,ראה חלק ד' לדוח התקופתי – פרטים נוספים אודות התאגיד ,סעיף .13
לחברה אין תלות מהותית בעובד מסוים.

.9.7.3

השינויים העיקרים שחלו במצבת העובדים בשנת הדוח
להלן הגורמים העיקריים ,שהביאו לשינויים במצבת העובדים בשנת הדוח בהתאם לחלוקה המופיעה בטבלה
בסעיף  9.7.2לעיל:
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במהלך שנת הדוח קטן מספר עובדי החברה כתוצאה ממהלכי התייעלות .מאידך ,גייסה החברה עובדים
לפרויקטים וליחידות חדשות שהוקמו ,חלקם פרויקטים רגולטורים לטווח מוגבל ,חלקם לצורך ביצוע עצמאי של
פעולות שבוצעו קודם לכן במיקור חוץ ,וחלקם לצורך עיבוי והכשרה של מערכי המכירות והבקרה .בנוסף ,נקלטו
בחברה עובדים אשר נוידו מחברות בקבוצת כלל החזקות שפעילותן הופסקה בשנת הדוח.

.9.7.4

הטבות וטיבם של הסכמי העסקה
סוגי ההסכמים ואופן התגמול-
בהמשך להכרה של מספר חברות בקבוצה בהסתדרות העובדים הכללית החדשה )"ההסתדרות"( כארגון יציג,
ביום  2בינואר  2014חתמו החברה ,כלל פנסיה וגמל וכלל ביטוח אשראי על הסכם קיבוצי בינן לבין ההסתדרות
וועד העובדים בקבוצה )"ההסכם הקיבוצי"( .ההסכם הקיבוצי חל על מרבית עובדי החברות האמורות ,למעט
עובדים בתפקידים ספציפיים שהוגדרו בהסכם ומנהלים בדרג שהוגדר בהסכם .לפרטים נוספים אודות ההסכם
ראה באור )24ד( לדוחות הכספיים.
עובדים שההסכם הקיבוצי אינו חל עליהם )כ 678-עובדים( ,לרבות ההנהלה הבכירה ,מועסקים על פי הסכמי
עבודה אישיים ,המגדירים את תנאי העסקתם ,לרבות משכורת בסיס ,תנאים סוציאליים ותנאים נלווים.
הפרשות בגין סיום יחסי עובד מעביד-
לגבי העובדים שההסכם הקיבוצי חל עליהם – החל מה 1-בינואר  2014חל הסדר לפי סעיף  14לחוק פיצויי
פיטורים ,התשכ"ג ,1963-הן ביחס לתקופת עבר והן מכאן ולהבא .סכומי הפיצויים בקופות העובדים הנכללים
בהסכם יושלמו נכון לערב חתימת ההסכם הקיבוצי למלוא סכום הפיצויים שהיה מגיע להם על פי דין לו פוטרו,
ובהתאמה ,החברה תהיה פטורה מהשלמות חוב וותק בגין כל תוספות השכר שתינתנה לעובדים אלה ,החל
ממועד יישום ההסכם הקיבוצי.
לגבי העובדים שההסכם הקיבוצי אינו חל עליהם  -התחייבויותיה של הקבוצה להפרשה בגין סיום יחסי עובד-
מעביד לגבי אותם עובדים ,שמוצר הביטוח הפנסיוני שלהם אינו מכסה את מלוא חובות הקבוצה בגין סיום יחסי
עובד-מעביד ,מכוסות על ידי עתודה המיועדת לכך בדוחות הכספיים.
תנאים והטבות נוספים-
ככלל ,בקבוצה קיימת פוליסה קולקטיבית לכיסוי אובדן כושר עבודה של עובדי הקבוצה בשנת הדוח ולביטוח
בריאות קבוצתי ,לעובדים אשר בחרו להצטרף לביטוח זה.
החברות בקבוצה נוהגות להעניק מעת לעת הסדרים לרכישת מוצרי ביטוח ושירותים לעובדיהן ,הכוללים ,בין
היתר ,תנאים מועדפים לרכישת ביטוח אלמנטרי ,ביטוח פנסיוני וביטוח בריאות וחיים.
הקבוצה מאפשרת לעובדים ,לקבל הלוואות עפ"י נהלים מוגדרים בהתאם להוראות הדין ,בהתחשב בותק של
העובד ובגובה משכורתו.
לתנאי העסקתם )לרבות תגמולים( של חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה
בחברה )לרבות יו"ר ומנכ"ל החברה( ,ושלושת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה
בחברה בשנת הדוח ולשכר ששולם לדירקטורים בחברה ,ראה חלק ד' לדוח  -פרטים נוספים אודות התאגיד,
סעיף .8

.9.7.5

השקעת התאגיד בהשתלמויות והדרכה
כחלק מאסטרטגיה כוללת לפיתוח ההון האנושי כנכס מרכזי בחברה ,המשיכה החברה בשנת הדוח בהשתלמויות
והדרכה לעובדים ובכלל זה הוגדרה ובוצעה תוכנית הדרכה שנתית אשר נתנה מענה לצרכים האסטרטגיים של
החברה.
תוכנית ההדרכה כללה הכשרות וקורסים מקצועיים ,אשר מטרתם לרענן ידע קיים ולהתאים את התפקוד של
עובדי החברה לשינויים ולהתפתחות במשק ,לשינויים האירגוניים שבוצעו בקבוצה ,ולרגולציה.
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תוכנית ההדרכה עסקה במגוון התפקידים בקבוצה וכללה קורסים והשתלמויות בתחומי ביטוח כללי ,ביטוח
חיים ,ביטוח פנסיוני וביטוח רפואי ,בתחומי מערכות מידע ,בתחומי ניהול ובתחומים התנהגותיים בדגש על
תפישת תפקיד עסקית ושותפות בין בעלי התפקידים בחברה וממשקים חיצוניים .ההכשרה המקצועית בחברה
כללה הסמכה של עובדים חדשים למקצועות ייחודיים ונדרשים – כגון קורס הסמכה למפ"ע – מנהל פיתוח
עסקי ,קורס הסמכת מפיקי פוליסות ,קורס הסמכה לטיוב נתוני הפוליסות בתחומי חיים ופנסיה ,וכן הסמכת
מנהלים שמונו לתפקיד ניהולי ברבדים שונים.
בנוסף ,פעלה החברה לבניית תשתית למבדקי ידע בתחומים מגוונים ,ולשם כך בוצעו אפיונים מקצועיים של
צוותים שונים ,אותרו אוכלוסיות רלוונטיות ,ונבנו מבחנים ומדדי הערכה .כמו כן ,בוצעו מבדקים במוקדי
השרות ובעולמות התפעול.
במהלך השנה נערכו כנסי אכיפה והשתלמות לדירקטורים של החברה ,לנושאי משרה ולמנהלים ,במסגרתם
נסקרו נושאים רגולטורים.
ההכשרות ניתנו תוך מתן דגש מיוחד על שיפור המקצועיות ,שימוש בכלים עדכניים ופיתוח איכות הניהול של
העובדים ,תוך עמידה בהוראות הדין.

.9.7.6

מדיניות שכר ותגמול בכירים
בהתאם לחוזר המפקח בעניין מדיניות תגמול של נושאי משרה בגופים מוסדיים )להלן" :חוזר התגמול"( אימצה
החברה ,מידי שנה ,החל משנת  2011מדיניות תגמול 34לנושאי משרה )שאינם דירקטורים( בחברה ובחברות
הבנות שלה שהן גופים מוסדיים ,לנושאי משרה במספר חברות בקבוצת כלל החזקות המעניקות לגופים
המוסדיים בקבוצה שירותים )שירותי מחשוב ,ניהול השקעות ושיווק ישיר( )בסעיף זה ביחד" :נושאי משרה"(
ולעובדים ולמנהלים העוסקים בפועל בניהול השקעות בגופים המוסדיים בקבוצה.
ביום  10בספטמבר  2013אישרה אסיפת בעלי המניות של כלל החזקות מדיניות תגמול לנושאי משרה בכלל
החזקות35בהתאם לחוק החברות )תיקון מס'  (20התשע"ג") 2012 -תיקון  .("20מדיניות זו אושרה גם על ידי ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה .מדיניות התגמול נסמכת על הוראות תיקון  20וחוזר התגמול .יצוין כי מדיניות
התגמול לפי תיקון  20חלה בנוסף למדיניות התגמול מכוח החוזר ,שכן למען הזהירות ,מדיניות זו חלה גם על
נושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה שהם נושאי משרה בכלל החזקות .מדיניות התגמול נועדה לסייע
בהשגת מטרות החברה ותוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת טווח ,ובין היתר במטרה לגייס ולשמר מנהלים
בכירים ואיכותיים ברמה גבוהה ,בעלי ידע מקצועי ספציפי והתמחות יחודיים ,בעלי יכולת להוביל את החברה
להצלחה עסקית ולהתמודד עם האתגרים העומדים בפניה ,להעסיק נושאי משרה בעלי מוטיבציה ,להשיג רמה
גבוהה של ביצועים עסקיים מבלי ליטול סיכונים בלתי סבירים ,וליצור איזון ראוי בין מרכיבי התגמול השונים,
הקבועים מול המשתנים ,קצרי הטווח למול ארוכי הטווח ותגמול במזומן )כולל תנאים נלווים( למול תגמול הוני.
מדיניות התגמול קובעת כללים ,קריטריונים ואמות מידה שלפיהם ייקבעו תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי
המשרה בחברה ,תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הפעילות עליה אחראי נושא המשרה הרלבנטי ,לניסיונו,
הכשרתו וביצוע התפקיד על ידו.
בדצמבר  2013פורסמה טיוטת חוזר ראשונה בעניין מדיניות תגמול בגופים מוסדיים שנועדה לתקן את חוזר
התגמול ,וזאת לנוכח ממצאי בחינת יישומו ,לצד התאמתו לסטנדרטים בינלאומיים ורגולציה שנקבעה בישראל,
ובכלל זה ,תיקון  20והוראות המפקח על הבנקים לגבי תאגידים בנקאיים .בהתאם לטיוטה ,מדיניות התגמול
תחול על נושאי משרה וכן על קבוצה נרחבת של בעלי תפקידים נוספים .במסגרת הטיוטה ,נקבע בין היתר ,כי
יקבע איזון מתאים בין מרכיב התגמול הקבוע ומרכיב התגמול המשתנה ,כך ששיעורו של הרכיב המשתנה השנתי
לא יעלה על  100%מהרכיב הקבוע השנתי ובמקרים חריגים ניתן יהיה לקבוע כי שיעורו של הרכיב המשתנה
השנתי לא יעלה על  200%מהרכיב הקבוע .בנוסף נקבע ,כי כל תשלום של רכיב משתנה יהיה כפוף להסדרי דחיה,
כך שלפחות  50%מהרכיב המשתנה ידחה ויתפרש בשיטת הקו הישר על פני תקופה שלא תפחת משלוש שנים.
במסגרת הטיוטה נקבעו הסדרים שונים בקשר עם הענקה של מניות או מכשירים מבוססי מניות ,בקשר עם

34
35

מדיניות התגמול מתייחסת לרכיב המשתנה בתגמול הנגזר מביצועיו של נושא המשרה או מנהל ההשקעות ,שאינו תגמול הוני הניתן
בדרך של מתן תגמול הכולל הענקת ניירות ערך של כלל החזקות או המבוסס על שוויים.
נושאי משרה בחברה הינם גם נושאי משרה בכלל החזקות .להגדרת "נושאי משרה" בחברה ,ראה סעיף  13לפרק ד' לדוח התקופתי
– פרטים נוספים אודות התאגיד.
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מענקי פרישה ונושאים נוספים .טיוטת החוזר קובעת כי גוף מוסדי ימנה ועדת תגמול שתדון ותמליץ
לדירקטוריון לאשר את מדיניות התגמול וכן תבחן את יישומה .הטיוטה צפויה להיכנס לתוקף ביום  1באפריל
 ,2014ואולם הסכמים שנחתמו לפני מועד כניסתו לתוקף של החוזר יותאמו ,ככל הניתן ,לעקרונותיו עד לתום
שנת  ,2014באופן מדורג כפי שנקבע בטיוטת החוזר .ככל שטיוטת החוזר תתקבל ,יהיה על החברה ועל הגופים
המוסדיים בקבוצה להתאים את מדיניות התגמול שלהם בהתאם לנוסח הסופי ולהתאים את ההסכמים
הקיימים כאמור בטיוטת החוזר ,ככל הניתן.
לאור פרסום טיוטת החוזר ,מדיניות התגמול לשנת  2014טרם אושרה .מדיניות התגמול לשנת  2013פורסמה
באתר האינטרנט של החברה ומצורפת כנספח לחלק זה של הדוח התקופתי ,הכל בהתאם להוראות החוזר.
לקישור לאתר האינטרנט של החברה ,בו מופיעה תוכנית התגמול לגופים מוסדיים ועל פי תיקון  ,20ראה
https://www.clalbit.co.il/clalins/reward_policy/Pages/default.aspx
לתנאי העסקתם של מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה ,המבוססים על מדיניות התגמול ,ראה באורים )38ב() (4ו-
)38ב() (5לדוחות הכספיים.

.9.7.7

תוכניות תגמול הוני לעובדים
• ביום  11במרס  2007אימץ דירקטוריון כלל החזקות תוכנית תגמול לעובדים ונושאי משרה לשנת ) 2007להלן:
"תוכנית  ("2007לפיה תהא כלל החזקות רשאית להעניק לעובדים ונושאי משרה בקבוצת כלל החזקות עד
 2,000,000כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת של כלל החזקות.
נכון למועד פרסום הדוח ,יתרת כתבי האופציה שהוקצו )ומוחזקים על ידי הנאמן עבור עובדים ספציפיים(
שטרם פקעו וטרם מומשו מתוכנית  ,2007הינה  106,333כתבי אופציה 36.לפרטים נוספים בדבר תוכנית ,2007
ראה באורים )39א() (1ו)39 -ב( לדוחות הכספיים .בשנת הדוח לא אושרו הקצאות לפי תוכנית .2007
• בהתאם להסכם העסקתו של מר איזי כהן ,מנכ"ל החברה המכהן ,אישרו דירקטוריון החברה ודירקטוריון
כלל החזקות ביום  6בדצמבר  2012הקצאה של  600,000כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך
נקוב כל אחת של כלל החזקות למנכ"ל החברה.
לפרטים נוספים בדבר תוכנית התגמול של המנכ"ל ראה באור )38ב() (5לדוחות הכספיים.
• ביום  6בדצמבר  2012אימץ דירקטוריון כלל החזקות תוכנית תגמול לעובדים ונושאי משרה לשנת 2013
)להלן" :תוכנית  ("2013לפיה תהא כלל החזקות רשאית להעניק לעובדים ונושאי משרה בקבוצת כלל
החזקות עד  2,400,000כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת של כלל החזקות.
נכון למועד פרסום הדוח ,סך כתבי האופציה שהוקצו לפי תוכנית ) 2013לעובדים ספציפיים ,למעט המנכ"ל
והיו"ר( ,הינה  2,400,000כתבי אופציה .לפרטים נוספים בדבר תוכנית  ,2013ראה באורים )39א() (2ו)39 -ב(
לדוחות הכספיים.
• בהתאם להסכם העסקתו של מר דני נוה ,יו"ר הדירקטוריון של החברה ,אישר דירקטוריון החברה
ודירקטוריון כלל החזקות ביום  5ביוני  2013הקצאה של  175,000כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות בנות 1
ש"ח ערך נקוב כל אחת של כלל החזקות ליו"ר דירקטוריון החברה .לפרטים נוספים בדבר תוכנית התגמול
של היו"ר ראה באור )38ב())(4ג( לדוחות הכספיים.

36

 470,000כתבי אופציה נוספים מוחזקים במאגר כתבי האופציות בהתאם לתוכנית האופציות משנת  2007ועשויים להיות מיועדים
בעתיד לעובדים ספציפיים.
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שיווק והפצה
להלן המבנה הארגוני ,של מערכי השיווק וההפצה בקבוצה ,מאז תחילת שנת הדוח:
• מערך עסקים -המערך מרכז את כל פעילות הקבוצה בתחום חיסכון ארוך טווח ,אלמנטרי ובתחום הבריאות
מול סוכני הביטוח ,בתחומי המכירה ,השירות והתפעול ,מתוך מטרה לרכז ביחידה אחת את מכלול הקשרים
מול סוכן הביטוח והפעילות הקשורה בו.
במסגרת זו פועלת הקבוצה באמצעות שלושה מרחבים :מרחב חיפה והצפון ,מרחב מרכז ומרחב ירושלים
והדרום.
פעילות מערך העסקים כוללת ,מעבר לפעילות השיווק וההפצה ,גם פעילות תפעול ושימור של תחומי חיסכון
ארוך טווח וביטוח בריאות.
• מערך קשרי לקוחות שיווק ואסטרטגיה -המערך מרכז את הפעילות הישירה אל מול לקוחות הקבוצה,
הכוללת פעילות באמצעות סוכנויות בשליטת כלל החזקות ,פעילות באמצעות הכלל הראשון בע"מ )"הכלל
הראשון"( ופעילות ישירה בתחום חיסכון ארוך טווח מול מעסיקים אשר ככלל אינם פועלים מול הקבוצה
באמצעות סוכן ביטוח.

.9.8.1

הכלל הראשון
הכלל הראשון ,הינו תאגיד עזר של החברה ,בבעלות מלאה ) ,(100%אשר מרכז את פעילות המכירה הישירה של
החברה ופועל מכוח היתר שהתקבל מאת המפקח .בשנת הדוח ,בעקבות מיזוג כלל בריאות לחברה ,מוזגה הכלל
הראשון בריאות בע"מ )להלן" :הכלל הראשון בריאות"( ,שהייתה בעלת היתר למכירת פוליסות ביטוח של כלל
בריאות ,אל ולתוך הכלל הראשון.
הכלל הראשון פועלת למכירת ביטוח באמצעות אנשי מכירות טלפוניים )טלמרקטינג( ואנשי מכירות הפועלים
בשטח ,ועוסקת במכירה של ביטוחי חיים וביטוחי בריאות וסיעוד ,ללקוחות אשר ככלל אינם פועלים עם
הקבוצה באמצעות סוכני ביטוח.

.9.8.2

כלל החזקות סוכנויות
כלל החזקות סוכנויות ) (1998בע"מ )"כלל סוכנויות"( ,הינה חברה בת בבעלותה המלאה של כלל החזקות .כלל
סוכנויות מרכזת את ההחזקה בסוכנויות הביטוח שבקבוצת כלל החזקות ,שככלל הינן בשליטת כלל סוכנויות
)"סוכנויות הקבוצה"(.
סוכנויות קבוצת כלל החזקות פועלות בתיווך בעסקי ביטוח בכל תחומי הפעילות ובביצוע עסקאות במוצרי
פנסיה וגמל ,ולחלק מהן התמחויות בענפי ביטוח ספציפיים בהם מתמקד עיסוקם.
בשנת הדוח החלה קבוצת כלל החזקות בביצוע שינוי ארגוני בסוכנויות הקבוצה ,אשר במסגרתו תרוכז מרבית
פעילות סוכנויות הקבוצה בשתי סוכנויות )באמצעות מיזוג סוכנויות( :תמורה סוכנות לביטוח ) (1987בע"מ ,אשר
אליה ימוזגו סוכנויות הביטוח שעיקר עיסוקן בענפי חיסכון ארוך טווח ובריאות ובטח בע"מ ,שאליה ימוזגו
סוכנויות הביטוח שעיקר עיסוקן בביטוח כללי .נכון למועד הדוח טרם הושלם הליך השינוי המבני כאמור.

.9.8.3
.9.8.3.1

דרכי השיווק וההפצה ומבנה העמלות בתחומים השונים:
חיסכון ארוך טווח
דרכי השיווק וההפצה בתחום חיסכון ארוך טווח
הפצת מוצרי התחום מבוצעת על ידי סוכני ביטוח ,לרבות על ידי סוכנויות הקבוצה וכן באמצעות יועצים
פנסיוניים בבנקים ובאופן ישיר.
א .מכירה באמצעות סוכנים וסוכנויות
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• בשנת הדוח נמשכה המגמה של שיווק משולב )ביטוח חיים ,פנסיה וגמל( באמצעות סוכני ביטוח ,וכן שיווק
באמצעות "מנהלי הסדרים" )סוכנויות ביטוח גדולות אשר נותנות בנוסף שירותי סליקה למעסיקים ,בקשר
עם פיצול ההפרשות הפנסיוניות לגופים המוסדיים ולמוצרים השונים( .סוכני הביטוח מקבלים שירותי
תמיכה ,תפעול ופיתוח עסקי מאת הגופים המוסדיים בקבוצה.
• נכון למועד פרסום הדוח ,הקבוצה פועלת בתחום באמצעות כ 1700-סוכני ביטוח 37.מרבית הסוכנים
מתקשרים גם עם חברות ביטוח אחרות ואין לחברות הקבוצה סוכן ביטוח שהיקף פעילותו בתחום זה עולה
על  10%מהיקף פעילות הקבוצה בתחום.
• כ 11.4% -מסך הפרמיות בענף ביטוח חיים שנגבו על ידי החברה בשנת הדוח ,מקורן בפעילות סוכנויות
הקבוצה ,לעומת כ 11.2% -בשנת .2012
• בשנת הדוח המשיכה החברה לשווק פוליסות ריסק לרוכשי משכנתאות ,על ידי סוכנויות ביטוח שבבעלות
בנקים כמו גם באמצעות סוכני ביטוח ,וכן לשווק פוליסות כאמור ,ללווי משכנתאות מכלל משכנתאות.
• במהלך שנת הדוח החלו סוכני הקבוצה לעשות שימוש במכשירי טאבלט המאפשרים ביצוע מכירה והפקת
פוליסה בבית הלקוח ללא ניירת ומשפרים את נגישות הסוכן למידעים לצורך קבלת תמונת לקוח.
ב .מכירה באמצעות יועצים פנסיונים
• בשנת הדוח המשיכו מרבית הבנקים להפיץ קופות גמל וקרנות פנסיה .כלל פנסיה וגמל קשורה בהסכמי
הפצה עם מרביתם .נכון למועד פרסום הדוח ,הבנקים טרם החלו לייעץ לגבי מוצרי ביטוח.
• נכון למועד פרסום הדוח ,קיימת פעילות הפצה משמעותית באמצעות הבנקים של מוצרי גמל ,אולם בכל
הקשור להפצת קרנות פנסיה פעילות הבנקים אינה מהותית.
ג .מכירה ישירה
• חלק ממוצרי התחום משווקים במכירה ישירה ללקוחות ולמעסיקים על ידי עובדי הקבוצה בעלי רישיון
משווק פנסיוני ,או על ידי סוכנויות הקבוצה.
• לחברה ערוץ למכירה ישירה הן באמצעות הכלל הראשון ,כמפורט לעיל ,והן באמצעות מנהלי קשרי לקוחות,
העוסקים בעיקר במכירות של מוצרים פנסיוניים ומתמקדים בשיווק הסדרים פנסיונים בארגונים ,אשר
ככלל ,אינם מלווים בסוכנים מטעמם .כמו כן ,כולל ערוץ המכירה הישירה יחידה ,העוסקת בליווי המערכת
הבנקאית ,בעיקר ביחס למוצרי גמל.
• התקשרויות למכירת מוצרי התחום לשכירים במסגרת מקומות העבודה נחתמות ברובן מול המעסיק ,ארגון
מעסיקים או ארגון עובדים ו/או איגוד מקצועי וזאת בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי לעניין אופן
ההצטרפות של הלקוחות .ההתקשרות למכירת מוצרי התחום לעמיתים עצמאיים מבוצעת באופן פרטני.
• הקבוצה מפעילה מוקד שירות לקוחות המעניק תמיכה ישירה ללקוחות וכן יחידה לשימור לקוחות.
• בשנת הדוח פעלה הקבוצה גם מול יועצים חיצוניים המגוייסים על ידי חברות וגופים ציבוריים ,לצורך פרסום
מכרזים וניהול משא ומתן לעניין בחירת המבטח הפנסיוני וקביעת תנאי ההסדר הפנסיוני של עובדיהם.
מבנה העמלות בתחום חיסכון ארוך טווח

37

כולל סוכנים שביצעו מכירות בשנת  2013בסכום העולה על  10,000ש״ח.
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א .סוכני ביטוח
להלן פירוט מבנה העמלות המשולם לסוכנים ,בשנת הדוח.
•

ענף ביטוח חיים

העמלות המשולמות לסוכנים בענף ביטוח חיים בגין פוליסות שנמכרו עד לשנת  ,2004הן כדלקמן:
o

עמלה שוטפת :עמלה בשיעור קבוע או משתנה ,מהפרמיה הנפרעת ,המשולמת לתקופה מוגבלת ,באופן
שוטף.

o

דמי גבייה :עמלה בשיעור קבוע מתוך הפרמיה הנפרעת ,המשולמת לאורך כל חיי הפוליסה כדמי טיפול.

o

עמלות מיוחדות :עם מכירת הפוליסה ,יכול ושולמו בגינה תשלומים בכסף ו/או בשווה כסף ,בהתאם
להסכמים פרטניים עם הסוכנים ,התלויים בדרך כלל בהיקף הפעילות של הסוכן.

בעקבות השינויים שחלו בשנת  2004בתוכניות הביטוח החדשות ,שינתה הקבוצה את מבנה העמלות בביטוח
חיים ,כמפורט להלן:
o

עמלה שוטפת :עמלה המשולמת ככלל ,בגין מכירת מוצרי ריסק ,בשיעור קבוע או משתנה ,מהפרמיה
הנפרעת ,המשולמת לתקופה מוגבלת ,באופן שוטף .לאחר תקופה של  15שנה ,שיעור העמלה קטן
משמעותית.

o

עמלות מדמי ניהול מהפקדות :עמלה המשולמת בגין רכיב החיסכון בפוליסה ,לאורך כל חיי הפוליסה,
בשיעור קבוע ,הנגזר מדמי הניהול הנגבים מהפרמיה ובהתאם לסוג המוצר.

o

עמלות מדמי ניהול מצבירה :עמלה הנגזרת מדמי הניהול אשר נגבים מיתרת החיסכון בפוליסה .בכפוף
להסכמים שנחתמו ,פעלה החברה בשנת הדוח ,להפסקת תשלום עמלות מדמי ניהול מצבירה.

o

עמלות מצבירה המחושבות כשיעור מהצבירה :משולמות במקרים בודדים ,בעיקר למנהלי הסדרים.

o

עמלות מיוחדות :עמלות היקף  -עמלות ששולמו באופן חד פעמי ,בגין תפוקה חדשה ,בכסף ו/או בשווה
כסף ,ששיעורם או סכומם נקבע בהתאם להסכמים פרטניים עם הסוכנים ולעיתים כנגד עמידה ביעדי
מכירות .וכן עמלות ניהול  -עמלות הנגזרות מהפרמיה ומשולמות ,בגין תפוקה חדשה ,בשנים הראשונות
לחיי הפוליסה ומהוות תוספת לעמלות מדמי ניהול מהפקדות כאמור לעיל .בגין חלק מהעמלות שילמה
הקבוצה מעת לעת מקדמות לסוכניה.

במהלך שנת הדוח פעלה החברה לשינוי במודל מבנה העמלות לסוכניה בתחום החיסכון ארוך טווח ,וזאת לאור
השינוי במבנה דמי הניהול ולאור המגבלות המתוכננות בקשר עם עמלות הסוכנים ,באופן שככלל בהסכמים
שנחתמו החל משנה זו ,משולמות עמלות היקף במקום עמלות ניהול .כמו כן ,פעלה הקבוצה בשנת הדוח להפסקת
תשלום עמלות מדמי ניהול מצבירה ולהגדלת נתח העמלות המשולמות מפרמיה ומדמי גמולים ,ממכירות
חדשות.
בביטוחים קולקטיביים נקבעת עמלת הסוכן במשא ומתן עם הסוכן לגבי כל עסקה בנפרד .שיעור העמלה שישלם
מבטח לסוכן ביטוח בשל פוליסה לביטוח חיים קבוצתי לא יעלה על  5%מדמי הביטוח ברוטו.
שיעורי העמלות בענף ביטוח חיים
שיעור העמלות הממוצע בשנת הדוח ,מסך דמי הביטוח בענף ביטוח חיים עומד על כ 10.56% -כולל עמלות
שמשולמות עבור ביטוחים קבוצתיים ,לעומת  13.01%בשנת .2012
שיעור העמלות המיוחדות הממוצע מפרמיה משונתת חדשה בביטוח חיים בשנת הדוח ,עומד על כ 40.1% -לעומת
 30.3%בשנת .2012
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השיעור הממוצע של עמלה עתידית מפרמיה משונתת חדשה בערכים נוכחיים הינו כ) 11.50% -ללא הנחות
ביטול( ,לעומת  11.45%בשנת .2012
•

ענף קרנות הפנסיה
o

עמלות שוטפות מדמי גמולים  -כלל פנסיה וגמל משלמת עמלות לסוכני ביטוח בגין מכירת מוצרי
פנסיה .בקרן הפנסיה המקיפה ,עמלות אלה משולמות בדרך כלל בשיעור קבוע מדמי הגמולים ,על פי
הסכם פרטני בין הסוכן לחברה.

o

לענין תשלום עמלות מיוחדות בגין הפקדות חדשות ראשונות משונתות של דמי גמולים לקרן הפנסיה
המקיפה ,ראה תיאור עמלות מיוחדות בענף ביטוח חיים ,לעיל.

שיעורי העמלות בענף קרנות הפנסיה
לפירוט שיעור העמלות הממוצע בשנת הדוח ,מסך דמי הגמולים בענף קרנות פנסיה ראה סעיף  6.1.2.2לעיל.
•

ענף קופות הגמל
o

עמלות מדמי ניהול מצבירה  -העמלות בגין מכירת מוצרי הגמל משולמות לסוכני הביטוח בדרך כלל
בשיעור קבוע מדמי ניהול מצבירה של העמיתים.

o

לענין תשלום עמלות מיוחדות בגין הפקדות חדשות ראשונות )לרבות הפקדות חד פעמיות ,הנובעות
מהעברת יתרות צבורות( של דמי גמולים לקופות הגמל המנוהלות על ידי כלל פנסיה וגמל ,ראה תיאור
עמלות מיוחדות בענף ביטוח חיים ,לעיל.

לפירוט שיעור העמלות הממוצע בשנת הדוח ,מסך דמי הגמולים בענף קופות הגמל ראה סעיף  6.1.2.2לעיל.
ב .תשלום ליועצים פנסיונים
שיעור עמלת ההפצה המשולם ליועצים פנסיונים נקבע בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(
)עמלות הפצה( ,התשס"ו 2006-אשר קובעות כי יועץ פנסיוני ,וביחס לקרנות השתלמות אף יועץ השקעות ,רשאי
לקבל מגוף מוסדי עמלת הפצה בגין הפצת קופות גמל ,קרנות פנסיה וקרנות השתלמות הנובעות מהפקדות
לקופת הגמל ,בשיעור שנתי של  0.25%מסך הסכומים העומדים לזכות הלקוח בקופת הגמל ,למעט לגבי כספים
צבורים שנובעים מהפקדות שבוצעו עד ליום  31לדצמבר  2005לקופות גמל שהוגדרו בתקנות האמורות ,שאז
שיעור העמלה אותה רשאי לקבל היועץ מגוף מוסדי יהיה  0.1%במקום  0.25%והכל בתנאי שהיועץ הפנסיוני
יהנה מתגמול אחיד מכל יצרני המוצרים .טרם נקבעו כללים מחייבים ביחס לעמלות ההפצה ,שישולמו ליועץ
פנסיוני בגין הפצת מוצרי ביטוח .לפרטים ראה סעיף  9.8.5להלן.

.9.8.3.2

ביטוח כללי
דרכי השיווק וההפצה בתחום ביטוח כללי
הקבוצה משווקת את מוצריה בתחום ביטוח כללי הן באמצעות סוכני ביטוח ,לרבות סוכנויות הקבוצה ,והן
ישירות.
א .סוכני ביטוח
סוכני הביטוח הם ערוץ ההפצה המרכזי בתחום ללקוח הסופי ,קרי המבוטח .סוכן הביטוח מתקשר בדרך כלל עם
מספר חברות ביטוח .נכון למועד פרסום הדוח ,פועלת הקבוצה בתחום הביטוח הכללי באמצעות כ 1,430 -סוכני
ביטוח פעילים.
אין לקבוצה סוכן ביטוח שהיקף פעילותו בתחום זה עולה על  10%מהיקף הפעילות של הקבוצה בתחום ביטוח
כללי.
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שיעור המכירות באמצעות סוכני ביטוח בתחום זה מסך המכירות בתחום ביטוח כללי בשנת הדוח הינו כ – 74%
לעומת כ –  75%בשנת .2012
מתוך סך דמי הביטוח בתחום הביטוח הכללי בישראל ,כ 6.5% -מקורם בפעילות סוכנויות הקבוצה ,לעומת כ-
 7.8%בשנת  .2012הירידה האמורה נובעת בעיקרה מירידה בתפוקה בתיק הביטוח של סוכנות ביטוח שבבעלות
קבוצת כלל החזקות במקביל לגידול בתפוקה הכוללת בתיק של החברה.
ב .מכירות ישירות
חלק ממוצרי התחום משווקים במכירה ישירה ,ללא תיווך של סוכני ביטוח .הפעילות הישירה ,הינה בעיקרה מול
לקוחות עסקיים גדולים .בין היתר ,משווקת החברה ישירות פוליסות ביטוח רכב חובה ורכב רכוש )ללקוחות
עסקיים גדולים ולחלק מחברות הליסינג( ,פוליסות ביטוח רכוש אחר ,פוליסות חבויות ופוליסות ערבויות וכן
באמצעות כלל ביטוח אשראי ,פוליסות ביטוח אשראי וסיכוני סחר חוץ.
שיעור המכירות הישירות בתחום זה מסך המכירות בתחום ביטוח כללי בשנת  2013הינו כ 26% -לעומת כ25% -
בשנת .2012
ג .בנקים למשכנתאות
החברה התקשרה בהסכמים למתן שירותי ביטוח אגב משכנתה עם חלק מהבנקים למשכנתאות שבשליטתם
סוכנויות כאמור.
מבנה העמלות בתחום ביטוח כללי-
א.

מבנה העמלות

עבור תיווך בעסקי ביטוח ,משלמת החברה לסוכני הביטוח עמלות ,בכסף ו/או בשווה כסף .גובה העמלה נקבע
בעיקר כשיעור מהפרמיה נטו )ללא דמים( ובחלקו מותנה בהיקף המכירות ,הפעילות ו/או הרווחיות של הסוכן.
ככלל ,בביטוחים קולקטיביים נקבעת עמלת הסוכן במשא ומתן עם הסוכן לגבי כל עסקה בנפרד.
בגין חלק מהעמלות האמורות משולמות ,מעת לעת ,מקדמות לסוכנים.
ב.

שיעור עמלות ממוצע

שיעור העמלות הממוצע מסך דמי הביטוח ברוטו בתחום ביטוח כללי 38בשנת הדוח ,עומד על כ 14.1% -לעומת כ-
 13.8%בשנת .2012

.9.8.3.3

ביטוח בריאות
דרכי השיווק וההפצה בתחום ביטוח בריאות
הפצת מוצרי התחום מבוצעת הן על ידי סוכני וסוכנויות ביטוח ,לרבות סוכנויות הקבוצה ,והן באופן ישיר.
א.

הפצה באמצעות סוכנים וסוכנויות

בשנת הדוח עיקר השיווק של ביטוחי בריאות פרט על ידי החברה נעשה באמצעות סוכני ביטוח.
נכון למועד פרסום הדוח ,פועלת החברה בתחום באמצעות  1785סוכני ביטוח .מרבית הסוכנים התקשרו גם עם
חברות ביטוח נוספות.

38

לא כולל שיעור העמלות אשר שולמו על ידי כלל ביטוח אשראי או דמי ביטוח אשר נגבו על ידה.
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אין לחברה סוכן ביטוח שהיקף פעילותו בתחום זה עולה על  10%מהיקף הפעילות של החברה בתחום ביטוח
בריאות.
מתוך סך הפרמיות בתחום ביטוח בריאות ,שנגבו בשנת הדוח על ידי החברה ,כ 4.3%מקורם בפעילות סוכנויות
הקבוצה ,לעומת  4.2%בשנת .2012
ב.

הפצה ישירה

חלק ממוצרי התחום ,בעיקר מוצרי ביטוח קולקטיבים ,משווקים במכירה ישירה ללקוחות ולמעסיקים .המכירה
נעשית לעתים בהליך תחרותי ,בדרך של הגשת הצעות להשתתפות בהסדר ביטוח בריאות קולקטיבי.
בשנת הדוח פעלה החברה גם מול יועצים חיצוניים המגויסים על ידי חברות וגופים ציבוריים ,לצורך פרסום
מכרזים וניהול משא ומתן לעניין בחירת מבטח וקביעת תנאי ביטוח הבריאות הקולקטיבי של עובדיהם.
הפצת מוצרי התחום נעשית גם באמצעות הכלל הראשון.
מבנה העמלות בתחום ביטוח בריאות
בביטוחי פרט ארוכי טווח משולמות בדרך כלל העמלות כדלהלן:
• עמלה שוטפת  -עמלה הנגזרת מהפרמיה ומשולמת לאורך כל חיי הפוליסה ,באופן שוטף ובשיעור קבוע.
•

לענין תשלום עמלות מיוחדות בגין פרמיה חדשה משונתת בביטוח בריאות ,ראה תיאור עמלות מיוחדות
בענף ביטוח חיים ,לעיל .בגין חלק מהעמלות שולמו מקדמות לסוכנים.

•

בביטוחים קולקטיביים נקבעת עמלת הסוכן במשא ומתן עם הסוכן לגבי כל עסקה בנפרד.

שיעור העמלות הממוצע בשנת הדוח ,מסך הפרמיות ברוטו בתחום ,עומד על כ 30% -לעומת כ 26% -בשנת .2012
שיעור העמלות המיוחדות הממוצע בשנת הדוח מפרמיה משונתת ,בענף סיעוד ,עומד על כ 38% -לעומת כ34% -
בשנת .2012

.9.8.4

תלות בערוצי הפצה
לחברה אין תלות בערוץ הפצה.

.9.8.5

שינויים בדינים החלים על התחום ,שעשויים להשפיע על מבנה העמלות בתחומים השונים -
• כחלק מהרפורמה להגברת התחרות ,פורסמה בחודש מאי  2012טיוטה שלישית לתקנות הפיקוח על שירותים
פיננסיים )ביטוח()דמי עמילות( ,התשע"א 2011-הקובעת הוראות בקשר עם תשלום עמלות ,הטבות ופרסים
לסוכנים בענפי חיסכון ארוך טווח ובריאות והיא מבקשת בין היתר למזער את השפעתם של שיקולים זרים
בהפצת מוצרים פנסיוניים שאינם בהכרח המתאימים ביותר ללקוח) .פירוט בענין שאר הנושאים שברפורמה
להגברת התחרות ראה בסעיף  6.2.1.4לעיל(
שינוי מבנה דמי הניהול ,הגבלת התגמול לסוכן האחרון שמונה על ידי הלקוח ,הגבלת מתן פרסים והטבות
וצמצום עמלות היעד יכול וישפיע על מבנה התגמול המשולם לסוכנים.
כניסתה לתוקף של טיוטת תקנות דמי עמילות ,ככל שתתקבל ,יכול ותשפיע על האפשרות של הקבוצה לעודד
סינרגיה בין המוצרים השונים ,באמצעות תשלום עמלות כחלק מעמידה משולבת ביעדי מכירות כוללים וזאת
עקב הגבלת עמלות היעד .איסור תשלום עמלות היעד בגין שיווק מוצר ביטוח מסוים ,עשוי להקשות על
הקבוצה ליצור מנגנון תמריצים הנובע מרווחיות המוצרים ולשנות את תמהיל המוצרים הנמכרים על ידי
החברה .בנוסף ,מתן אפשרות ליצרנים להשתתף בהוצאות הסוכנים ,יכול ותביא לגידול בהוצאות תשלום
לסוכנים .מאידך ,טיוטת התקנות ,היה ותתקבל ,יכול ותביא להפחתה מסויימת בסכום העמלות המשולם
וזאת נוכח הגבלת התגמול לסוכן האחרון שמונה על ידי הלקוח ,הפסקת התגמול במקרה שבו הקשר עם
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העמית נותק ,הגבלת מתן פרסים והטבות ונוכח החובה להחזר יחסי של עמלה במקרה של ביטול פוליסה.
בנוסף ,ביחס לפוליסות ארוכות טווח ,תתכן פריסת עמלות על פני מספר שנים במקום תשלומן בשנה
הראשונה.
המידע בכל הקשור להשלכות טיוטת התקנות ,הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על מידע המצוי בידי
הקבוצה במועד הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות וזאת כתוצאה ,בין
היתר ,מנוסחן הסופי של התקנות ,אם וככל שיותקנו.
• על מנת לגרום לייעוץ מלא ,אובייקטיבי ואחיד לגבי כל מוצרי החיסכון הפנסיוני ולעודד יעוץ פנסיוני גם
ללקוחות הנמצאים בשנות החיסכון הראשונות ,שלהם יתרת נכסים נמוכה יחסית ,פורסמה בחודש מאי
 2012טיוטה שנייה של תיקון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )עמלת הפצה( ,התשע"א-
) 2011להלן" :טיוטת תקנות עמלות הפצה"( ,וזאת בין היתר ,לאור השינויים בדמי הניהול המרביים
המותרים .הטיוטה כוללת גם הוראות לגבי תשלום עמלת הפצה בעד מבוטח או עמית שנותק עמו הקשר.
במסגרת טיוטת התקנות מוצע לקבוע עמלות הפצה אחידות לשלושת סוגי המוצרים הפנסיוניים :קופת גמל,
קרן פנסיה וקופת ביטוח .מודל עמלות ההפצה המוצע מתחשב הן בהיקף הנכסים הצבורים לזכות הלקוח
במוצר הפנסיוני והן בהפקדות השוטפות לאותם מוצרים.
כניסת הבנקים להפצה של מוצרי ביטוח וקביעת עמלת הפצה אחידה ליועץ פנסיוני עבור כלל מוצרי החיסכון
הפנסיוני ,לרבות ביטוח ,עשויה להוות פוטנציאל לגידול בהפצת מוצרי הביטוח ועשויה להבטיח מתן יעוץ
אובייקטיבי ,בלתי תלוי ,ביחס לכל מוצרי החיסכון הפנסיוני .מאידך ,הדבר עלול להביא לדחיקת מקומם של
סוכנים קטנים בענף ,ולגידול בסכומי העמלות המשולמים לגורמים מפיצים וזאת לאור העובדה שלמרות
שמבנה עמלות ההפצה המוצע ,מביא בחשבון את שיעור דמי הניהול שהמבוטח משלם בפועל לגוף המוסדי,
הוא אינו מביא בחשבון את העובדה שבחלק מהפוליסות שנמכרו בעבר ואשר המבוטחים יכלו לקבל בהן יעוץ
פנסיוני ,שילמו הגופים המוסדיים עמלות מהותיות לסוכן הביטוח כבר בשנים הראשונות למכירת הפוליסה.
המידע בכל הקשור להשלכות טיוטת תקנות עמלות הפצה ,הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על מידע
המצוי בידי הקבוצה במועד הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות וזאת
כתוצאה ,בין היתר ,מנוסחה הסופי של הטיוטה האמורה ,שיקבע ,אם וככל שתתפרסם.
• בינואר  2014אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק לתיקון חוק הייעוץ הפנסיוני )להלן" :הצעת
החוק"( במסגרתה נקבע ,בין היתר ,כי עובד רשאי לבצע עסקה ,בכל עת ,באמצעות כל בעל רשיון וכי מעסיק
לא יוכל להתנות ביצוע עסקה במוצר פנסיוני בביצועה על ידי בעל רשיון מסוים ובכלל זה בעל רשיון המספק
למעביד שירותי תפעול וסליקה .לפרטים נוספים ראה סעיף 6.2.1.4ד) (1לעיל.
הקניית זכות ללקוח לבחור את הסוכן יכול ותביא לשינויים בהסכמים קיימים שנחתמו מול מעסיקים וכפועל
יוצא תשפיע על התחרות בתחום .כמו כן מתן זכות הבחירה כאמור ,ככל שתאושר ,עלולה לפגוע במנהלי
הסדר ולחזק בנקים וסוכנים קטנים ובינוניים .לפרטים בדבר השלכות נוספות ראה סעיף  6.2.1.4לעיל.
המידע בכל הקשור להשלכות הצעת החוק ,הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על מידע המצוי בידי
הקבוצה במועד הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות עקב התנהגות
השחקנים בשוק.
• בחודש אוגוסט  ,2013פורסם חוזר סוכנים ויועצים מעודכן בנושא יפוי כח לבעל רישיון )"החוזר"( הקובע
מבנה אחיד לטופס ייפוי כח ,באמצעותו מייפה לקוח את כוחו של בעל רישיון לקבל מידע אודות החסכון
הפנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי או להעביר בקשות בשמו לשם ביצוע פעולות במסגרת ייעוץ או שיווק
פנסיוני.
בעקבות יישומו של החוזר יתכנו קשיים תפעוליים בקבלה והעברה של מידע בין הגופים המוסדיים לסוכנים.
לפרטים בדבר החוזר והשלכות נוספות שלו ראה סעיף  6.2.1.4לעיל.
המידע בכל הקשור להשלכות החוזר ,הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על מידע המצוי בידי הקבוצה
במועד הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות.
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ספקים ונותני שירותים
החברה רוכשת מוצרים ושירותים ממספר רב של ספקים ונותני שירותים.
לחברה אין תלות בספק .עם זאת ,מטבע הדברים ,במסגרת עבודת הספקים בקבוצה ,במקרים מסוימים ,צוברים
הספקים ידע ייחודי או שנותנים שירותים אשר לעיתים יוצרים לחברה תלות בהם לזמן קצר ,וזאת בין היתר,
בשל הצורך בהקמת הפרויקטים בטווח זמנים הקבוע מכוח דרישות רגולטוריות .לפרטים בדבר ספקים כאמור
אשר עימם התקשרה כלל פנסיה וגמל ,ראה באור )41א( לדוחות הכספיים .לענין חוזר מיקור חוץ ,ראה סעיף
 9.2.6לעיל.
לחברה אין ספק עיקרי ואין ספק שהחברה תלויה בו.

.9.10

רכוש קבוע
להלן נתונים בדבר הרכוש הקבוע של החברה הכולל בעיקר ,מבנים בשכירות ובבעלות ,כלי רכב ,ריהוט ,ציוד
משרדי וציוד מחשוב.

.9.10.1

נתוני מבנים בשכירות ובבעלות לשימוש עצמי במ"ר לשנים  2013ו2012 -

חברה/יחידה

מיקום

נכון ליום 31.12.13
שטח בבעלות שטח
בשכירות
)מ"ר(
)מ"ר(

נכון ליום 31.12.12
בבעלות שטח
שטח
בשכירות
)מ"ר(
)מ"ר(

תל אביב
3
פ"ת
חיפה
ירושלים
באר שבע
הוד השרון

9,212
4
2,862
163
-

17,032
2,180
1,240
829
1,422

10,759
5
2,423
6
163
-

17,394
3,135
1,163
570

כלל ביטוח אשראי

תל אביב

-

784

-

627

כלל פנסיה וגמל

תל אביב
פ"ת
ירושלים

-

3,895
824
73

-

3,660
768
73

הכלל הראשון

פ"ת
חיפה

-

3,539
135

-

2,406
135

12,237

31,951

13,345

29,931

החברה

סה"כ

1

8

-1

כולל כנף ,כלל משכנתאות וחטיבת הבריאות שמוזגה לחברה בשנת הדו"ח.

-2

הוצג מחדש )כולל שטחים שהושכרו על יד כנף ,כלל משכנתאות וכלל בריאות שמוזגה עם ולתוך החברה(

-3

כולל אתר גיבוי למערכות מחשוב של הקבוצה.

-4

 78מ"ר מושכרים לכלל פנסיה וגמל.

-5

הוצג מחדש

-6

הוצג מחדש -הנתונים כוללים את הכלל הראשון בריאות אשר מוזגה במרס  2013לכלל הראשון.

-7

הוצג מחדש

-8

נתוני  2012הוצגו מחדש

2

7

ביחס למבנים המוחזקים בשכירות ,תקופות השכירות שונות ממבנה למבנה ,כאשר תקופת השכירות המאוחרת
ביותר היא עד לשנת  ,2022ובחלקם קיימת אופציה להארכת תקופת השכירות.
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כתוצאה משינוי המבנה הארגוני ,וכהערכות לקראת המעבר לבניין עתידים ,נמכרו בשנת הדוח שטחים בבעלות
והוקטן היקף השטחים בשכירות .לפרטים בדבר מכירת בניין המטה של קבוצת כלל החזקות לחברת אמות
השקעות בע"מ ,ראה באור )41ב( לדוחות הכספיים .לפרטים בדבר מעבר הקבוצה למגדל עתידים ולהתקשרות
כלל החזקות בהסכם שכירות במגדל עתידים ראה באור )41ב( לדוחות הכספיים.
להערכת החברה ,בעקבות המעבר הצפוי לעתידים ,צפויים לקטון השטחים בבעלות הקבוצה בכ 9,000 -מ"ר .כמו
כן ,כתוצאה מהמעבר כאמור ,במהלך שנת  ,2014צפויה החברה וחברות בנות שלה לפנות את עיקר השטחים
אותם הן שוכרת כיום במרכז .בהתאם ,צופה החברה כי יחול קיטון בשטחים אותם שוכרת הקבוצה המוערך בכ-
 20,000מ"ר .יתכן כי חלק מהשטחים יושכרו על ידה בשכירות משנה ובחלקם תומחה זכות השכירות לשוכר
חלופי .כפועל יוצא מהאמור לעיל ,צפויה החברה וחברות בנות שלה להמשיך ולשלם דמי שכירות בגין הפרש ,ככל
שיווצר ,בין דמי השכירות אותם עליה לשלם על פי הסכמי השכירות לבין דמי השכירות שישולמו על ידי
השוכרים החלופיים ואולם להערכת החברה ,סכום ההפרש אינו מהותי .האמור הינו בגדר הערכת החברה בלבד
והתוצאות עשויות להיות שונות מן המתואר .לפרטים נוספים ראה באור )41ב( לדוחות הכספיים.
נתוני מבנים שהינם חלק מתיק ההשקעות נוסטרו של החברה במ"ר לשנים  2013ו2012 -
מיקום
אזור גוש דן
יבנה
אזור השרון
חיפה
אנגליה
ירושלים
ארה"ב
סה"כ
*
**

.9.10.2

יעוד
משרדים
תעשיה קלה
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים
משרדים

נכון ליום 31.12.13
36,257
17,725
6,647
12,573
8,843
23,987
106,032

נכון ליום 31.12.12
**
25,303
13,816
17,725
**
3,911
11,020
**
3,643
**
75,418

בנוסף ,קיימות החזקות בנכסים אלו ו/או אחרים מכספים המנוהלים עבור אחרים )עמיתים ו/או מבוטחים( בקבוצה ,ראה באור 10
לדוחות הכספיים.
הוצג מחדש

ריהוט וציוד משרדי
ככלל ,הריהוט והציוד המשרדי שבשימוש באתרים המרכזיים וביחידות הקצה הינו בבעלות הקבוצה .עם המעבר
לעתידים ,צפויה הקבוצה להחליף את הריהוט המשרדי .לפרטים נוספים ,בדבר שיפורים במושכר ,ראה באור
)41ב( לדוחות הכספיים.

.9.10.3
.9.10.3.1

ציוד מחשוב וציוד היקפי
מערכות מחשוב בקבוצה בישראל
מערכות המידע של הקבוצה חיוניות לניהול עסקיה והקבוצה רואה בחלקן נכס אסטרטגי .בבעלות חברות
הקבוצה מגוון רחב של ציוד מחשוב ,הכולל שרתים ,תשתית וציוד תקשורת ,מסופים וציוד היקפי אחר .כמו-כן
לקבוצה מגוון רחב של זכויות בעלות ו/או שימוש בתוכנות שונות לרבות תוכנות בפיתוח עצמי.
לצורך פעילויותיה השונות משתמשת הקבוצה במערכות מחשוב המשמשות אותה בין היתר לניהול כספים
)לרבות כספי החיסכון של לקוחות הקבוצה( ,לניהול לקוחות ,וכן מערכות תפעול ) ,(Back Officeמערכות
ארגוניות ומערכות תומכות החלטה.
הפעילות בתחום המחשוב נעשית באמצעות כללביט מערכות שהינה חברה בת בבעלותה המלאה של כלל
החזקות .כללביט מערכות הינה יחידה האחראית על מתן שירותי המיכון לחברות הקבוצה ואינה מספקת
שירותים לחברות מחוץ לקבוצת כלל החזקות.
לקבוצה אתר גיבוי שמטרתו לאפשר המשך פעילות של מערכות המחשוב החיוניות של הקבוצה בעיתות חירום
וכן חדרי שרתים המספקים גיבוי מלא ובזמן אמת לכל המערכות התפעוליות .עקב המעבר המתוכנן של הקבוצה
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לקרית עתידים )ראה באור )41ב( לדוחות הכספיים( התקשרה הקבוצה ביום  28בינואר  2014עם צד ג' בהסכם
שכירות משנה לשכירת אתר גיבוי שישמש כאתר הגיבוי של הקבוצה החל מחודש מאי  2014במקום אתר הגיבוי
בתל אביב.
מערכות הליבה של הקבוצה:
להלן פירוט מערכות הליבה העיקריות המשמשות את הקבוצה לצורך ניהול פעילותה העסקית בתחומי הפעילות
השונים:
• חיסכון ארוך טווח -עיקר הפעילות העסקית בביטוח חיים מנוהלת באמצעות מערכת  MSSומערכת הALIS -
אשר אליהן מקושרות ,בין היתר ,מערכות לניהול קופה ,גביה ותשלומים .בענף הפנסיה ,מבוצעת עיקר
הפעילות באמצעות מערכת הנמצאת בבעלות משותפת לכלל גמל ופנסיה ולעתודות הוותיקה .לעניין רכישת
מערכת חדשה לניהול מערך הפנסיה של הקבוצה ראה באור )41ג( לדוחות הכספיים .בענף הגמל מקבלת
החברה שירותי תפעול )הכוללים אף את מיכון הפעילות( מצדדים שלישיים )ראה באור )41א( לדוחות
הכספיים(.
• ביטוח כללי -עיקר הפעילות העסקית לרבות הפקת ופיתוח מוצרים מבוצעת באמצעות מספר מערכות
בפיתוח עצמי .מערך התביעות בביטוח הכללי מתנהל באמצעות מערכת לניהול תביעות ביטוחיות של חברת
 SAPאשר עברה התאמות לצרכי החברה .פעילות ביטוח האשראי מבוצעת באמצעות מערכת החותם ,שהנה
מערכת בפיתוח עצמי של כלל ביטוח אשראי.
• ביטוח בריאות -פעילותה העסקית של החברה מבוצעת באמצעות מערכת בפיתוח עצמי )בריאנט( המשמשת
לצורך ניהול מוצריה ,מבוטחיה וספקיה.
מערכות נלוות:
• מערכות תומכות עסקי ביטוח -מערכות הליבה הביטוחיות והעסקיות נתמכות על ידי מערכות שונות
ומגוונות הכוללות ,בין היתר ,מערכות לניהול סוכני הקבוצה ,מערכת לניהול מסמכים ,מערכת לניהול
לקוחות  CRMמבוססת  ,SAPמערכת לניהול תקציב מבוססת  ,SAPמערכת ניהול מבטחי וביטוחי המשנה
ומערכות לניהול סיכונים ואקטואריה.
• מערכות תומכות בפעילות המטה -לקבוצה מגוון מערכות התומכות בפעילות מטה .חלק מן המערכות
מבוססות על מערכת ה SAP-ובכלל זה מערכת לניהול ציי רכב ,משאבי אנוש ,ניהול פיננסי ותקציבים ,ניהול
הכספים והרכש.
• מערכות תומכות מכירה  -דיגיטל – במהלך  ,2013פותחו מערכות מבוססות פלטפורמת  I-Padעבור הסוכן
לצורך ביצוע תהליכי מכירה של מוצרי אלמנטר ,ריסק ובריאות.

.9.10.3.2

התקשרויות עם ספקים
כללביט מערכות מפעילה כ 100-ספקי תוכנה ,חומרה ואספקת ציוד חומרה ותוכנה ,שקשורים בהסכמים עם
חברות הקבוצה .ההתקשרות עם ספקים אלו הנה גם לעניין קבלת שירותי תחזוקה ,הן לתוכנה והן לחומרה.
ההתקשרויות הנן בעלות אופי משתנה :התקשרות במחיר קבוע לפרויקט ,התקשרות המבוססת על שעות עבודה
בפועל וכן התקשרויות מבוססות על מחיר ליחידה ,או שילובים של אלו.
בשנת  2013התקשרה כלל פנסיה וגמל בהסכם לרכישת רשיון למערכות מיכון לניהול פעילות הפנסיה .לפרטים
אודות ההתקשרות האמורה ראה באור )41ג( לדוחות הכספיים.
בשנת  ,2013התקשרה הקבוצה עם ) VCEתאגיד משותף בבעלות של  Vmware, Ciscoו (EMC -לרכישת ציודי
אחסון ,אשר יחליפו וישדרגו את מערכי האחסון הקיימים של הקבוצה .במסגרת העסקה נכללות הרחבות אחסון
לשנים  2014-2015וכן ציודי האחסון הנדרשים עבור אתר הגיבוי של הקבוצה .המעבר לציוד החדש צפוי להיות
מבוצע במהלך שנת .2014
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השקעות הקבוצה במערכות המיחשוב
הקבוצה פועלת לפיתוח ושדרוג מערכות המחשוב ,מעת לעת ,לפי צרכיה וצרכי חברות בקבוצה .להלן יתוארו
הפעולות המהותיות שנעשו במערכות המחשוב של הקבוצה ,הן ברמת הקבוצה והן בחלוקה על פי תחומי פעילות.
הפעולות המתוארות מתייחסות לשנת הדוח ,וחלקן אף צפוי להמשיך לאחר שנת הדוח:
השקעות הקבוצה במערכות המיחשוב על פי תחומי פעילות:
במהלך שנת  ,2013המשיכה הקבוצה בהטמעת מערכות של חברת  .SAPמערכות אלו משמשות את הקבוצה
לניהול רכש ,הנהלת חשבונות ,ניהול תהליכי הקופה ותשלומים ,משאבי אנוש וניהול התביעות בחטיבת הביטוח
הכללי.
חטיבת חיסכון ארוך טווח פועלת באמצעות מספר מערכות ליבה מדור טכנולוגי קודם .יתר על כן ,כפילות
הפונקציונאליות של המערכות מייקרת את עלויות התפעול והתחזוקה בתחום זה ומכבידה על התאמת המערכות
למכלול צרכי החברה .החברה פועלת לעיבוי מערכות הליבה של ענף ביטוח חיים ושיפורן באופן שייעל את
מערכות הליבה הקיימות .בתוך כך ,מושלם פיתוחן של פונקציות נוספות אשר היו חסרות במערכות.
כלל פנסיה וגמל התקשרה במהלך  2013עם חברת סאפיינס טכנולוגיות ) (1982בע"מ לרכישת מערכת לניהול
זכויות עמיתים )להלן" :טופז"( ,מערכת לפיצול הכספים המתקבלים ממעסיקים )להלן" :עוצמה"( ומערכת
לתשלום עמלות )להלן" :מודול עמלות"( .מערכת "טופז" צפויה להחליף את מערכת עתודות ולעלות לאויר
לקראת סוף שנת  .2014במהלך הפרוייקט מותאמת המערכת לצרכי הקבוצה וכן נבנים ממשקים למערכות ליבה
אחרות בארגון .לפרטים נוספים ראה באור )41ג( לדוחות הכספיים.
כלל בריאות פעלה בשנים האחרונות ,לפיתוח מערכת מחשב עצמאית )"בריאנט"( המותאמת לצרכי פעילות
הבריאות לצורך ניהול זכויות מבוטחיה וספקיה ,וזאת באמצעות כללביט מערכות ובשיתוף צד שלישי .בשנת
 2013המשיכה החברה ופעלה לשיפור וייצוב תשתיות המערכת ולשיפור היכולות התפעוליות שלה.

.9.10.3.4

השקעות הקבוצה בתשתיות
הקבוצה משקיעה בציוד ותשתיות אחסון ופועלת על בסיס תשתית וירטואלית מלאה ,לרבות ביחס לעמדות
המחשוב האישיות של חלק מעובדיה .על בסיס התשתיות המפורטות לעיל ,מערך תשתיות התקשורת בחדרי
המחשב ובטלפונית  ,IPמיישמת הקבוצה יכולות התאוששות מאסון ) ,(DRכולל ברמת טלפוניה ,אשר מאפשרות
מעבר בצורה מלאה ומהירה בין האתר הראשי לאתר הגיבוי ובחזרה.
בשנת  2013השלימה הקבוצה שדרוג של תשתיות הטלפוניה לתמיכה במוקדים ,שילוב מערכת לניהול תורי עבודה
בפנסיה במסגרת שולחן עבודה לפקיד ,פיתוח מערכת ) Clal Infoמערכת לאספקת מידעים לסוכן באמצעות
משלוח  SMSעם המידע המבוקש( וביצוע שידרוג גרסאות ברכיבי התשתית של הקבוצה .לפרטים בדבר
התקשרות הקבוצה בעסקה לשדרוג והרחבת מערך האחסון ראה סעיף  9.10.3.1לעיל.
להערכת הקבוצה ,מערכות המחשוב הקיימות שלה משרתות את צרכי הקבוצה לתקופה הקרובה .יחד עם זאת,
בשנים האחרונות חלה הרחבה משמעותית בהחלת הוראות רגולטוריות על הפעילות של הגופים המוסדיים של
הקבוצה ,תוך כדי שינויים מהותיים ורפורמות משמעותיות ותדירות ברגולציה החלה על פעילות הביטוח בכלל
ובתחום החיסכון לטווח ארוך בפרט .הקבוצה מצויה בתהליך מתמשך להתאמת מערכות המחשוב שלה להוראות
הרגולציה ולשינויים ולרפורמות החלים בהן ,לשידרוג מערכות המחשב התומכות בפעילותה למערכות מתקדמות
וכן להבטחת תאימות בין מערכות המחשוב לבין תנאי המוצרים שמציעה הקבוצה )כגון :פוליסות ותקנוני קרנות
פנסיה וקופות גמל( .להערכת הקבוצה ,תהליך התאמת מערכות המחשוב להוראות הרגולציה ושידרוג מערכות
המחשב התומכות בפעילות למערכות מתקדמות יותר כך שיבטיחו תמיכה במכלול מוצרי הקבוצה ימשך בשנים
הקרובות ויהיה כרוך בעלויות מהותיות ובהיערכות תפעולית של הגופים המוסדיים בקבוצה .במסגרת הצגת
התקציב ותוכנית העבודה הרב שנתית של הקבוצה ,מאושרת גם רמת ההשקעות הרב שנתית במיכון ,בין היתר,
תוך מעקב של רמת ההוצאות הכוללת .צרכי הפיתוח נגזרים הן מצרכי הפעילות העסקית והן מהוראות
הרגולציה.
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לפרטים בדבר הוצאות המיכון בקבוצה ראה באור  34לדוחות הכספיים.
לפרטים בדבר היקף רכישות ופיתוח עצמי והפחתה של תוכנות מחשב ומחשבים ,ראה באורים  6ו)8 -א( לדוחות
הכספיים.
לפרטים נוספים בדבר דמי חכירה עתידיים שעתידים להיות משולמים בגין רכוש קבוע ,ראה באור  42לדוחות
הכספיים.

.9.11
.9.11.1

עונתיות
חיסכון ארוך טווח
ככלל ,ההכנסות מפרמיות בביטוח חיים וההכנסות מדמי ניהול מקרנות פנסיה וקופות גמל אינן מתאפיינות
בעונתיות וכן לא קיימת עונתיות לעניין תביעות.
עם זאת ,עקב עיתוי סיום שנת המס ,מתקיימת עונתיות מסוימת בהפקדות של פרמיות/דמי גמולים למוצרי
חיסכון פנסיוני בחודש דצמבר ,מאחר שבחודש זה מופקדים סכומי כסף ניכרים ,על ידי שכירים ועצמאיים
המפקידים באופן יזום שלא במסגרת שכרם ,וזאת במטרה למצות את הטבות המס ,וכן על ידי מעסיקים
המשלימים חובות בגין שנת המס או מפקידים הפקדות חד פעמיות ,בדרך כלל בגין חוב ותק פיצויים .בנוסף,
קיימים חודשים מסוימים ,המשתנים משנה לשנה ,שבהם היקף הפרמיות/דמי הגמולים עשוי להיות גבוה יותר,
וזאת בעיקר ,לאור תשלומים חד פעמיים אשר משולמים על ידי המעסיקים לעובדים ואשר בגינם מופרשים דמי
גמולים.
בעקבות רפורמת המקדמים חל גידול משמעותי במכירות פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קיצבה בחודש
האחרון של שנת  ,2012שחלקו בא לידי ביטוי בגידול בפרמיות שהתקבלו בגין פוליסות אלה בחודש הראשון של
שנת הדוח .בנוסף ברבעון האחרון של שנת הדוח חל גידול חד פעמי במספר פוליסות ביטוח החיים הכוללות
מקדם קיצבה מובטח ובהיקף הפרמיות שהתקבלו בגין פוליסות אלה בחברה ,אשר נבע מהעובדה שהיתר השיווק
שפורסם על ידי המפקח ואשר אפשר שיווק תוכניות ביטוח חיים ,עם מקדמים מובטחים ,גם בשנת ,2013
הסתיים בסוף שנה זו .לפרטים נוספים בדבר היתר השיווק ראה סעיף 6.2.1.5א לעיל.
להלן התפלגות הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים בחטיבת חיסכון ארוך טווח בשנתיים האחרונות לפי רבעונים
)באלפי ש"ח(:

2013
פרמיות ודמי
גמולים באלפי
ש"ח
2012
פרמיות ודמי
גמולים באלפי
ש"ח*

רבעון ראשון

רבעון שני

רבעון שלישי

רבעון רביעי

סה"כ

2,474,697

2,501,179

2,548,700

2,720,309

10,244,886

רבעון ראשון

רבעון שני

רבעון שלישי

רבעון רביעי*

סה"כ

2,284,274

2,287,115

2,400,464

2,584,647

9,556,500
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נתוני  2012הוצגו מחדש.

ביטוח כללי
ככלל ,ההכנסות מפרמיות בתחום ביטוח כללי אינן מתאפיינות בעונתיות מובהקת .עם זאת ,הפרמיות ברבעון
הראשון של השנה גבוהות מהפרמיות ברבעונים האחרים וזאת בעיקר בגלל חידוש הסכמי הביטוח של מבוטחים
עסקיים ושל ציי רכב גדולים בתחילת השנה הקלנדרית המייצגים עונתיות מסוימת .השפעתה של עונתיות זו על
הרווח המדווח מנוטרלת באמצעות ההפרשה לפרמיה שטרם הורווחה.
במרכיבי ההוצאות האחרים ,כגון תביעות ,ובמרכיבי ההכנסות האחרים ,כגון הכנסות מהשקעות ,לא ניכרת
עונתיות מובהקת .עם זאת ,ראוי לציין כי בעונות החורף ניכרת לעיתים עלייה בתביעות ברבעון הראשון או
ברבעון הרביעי של השנה או בשניהם ,בעיקר בענפי הרכוש ,וכתוצאה מכך לקיטון ברווח המדווח לתקופה.
להלן התפלגות הפרמיות ברוטו בחטיבת ביטוח כללי בשנתיים האחרונות לפי רבעונים )באלפי ש"ח(:
2013
פרמיות
באלפי
ש"ח
2012
פרמיות
באלפי
ש"ח

רבעון ראשון

רבעון שני

רבעון שלישי

רבעון רביעי

סה"כ

841,571

666,143

719,176

599,755

2,826,645

רבעון ראשון

רבעון שני

רבעון שלישי

רבעון רביעי

סה"כ

895,939

647,264

762,044

632,512

2,937,759
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תחומי פעילות אחרים
ההכנסות מפרמיות בתחום ביטוח בריאות אינן מתאפיינות בעונתיות מובהקת .עם זאת ,בחודש דצמבר  2013חל
גידול במכירת פוליסות בריאות המעניקות כיסוי של ניתוחים ,הן פוליסות פרט והן פוליסות קבוצתיות ,ובהיקף
הפרמיות שהתקבלו בגין פוליסות אלה בחברה .זאת ,לאור פרסום עמדת המפקח לפיה ,החל מחודש ינואר 2014
אין לשווק או לחדש פוליסות ביטוח המכסות ניתוחים פרטיים בישראל ,שתאפשרנה למבוטח לבחור בין שיפוי
עלויות ניתוח על ידי המבטח ובין פיצוי כספי לניתוח שבוצע במסגרת שירותי הבריאות הנוספים של קופות
החולים או במערכת הציבורית.

.9.12
.9.12.1

נכסים לא מוחשיים
קניין רוחני
השם "כלל" רשום כסימן מסחר על שם אי די בי פתוח .הקבוצה משתמשת לצורך פעילותה בשמות החברות
בקבוצה ובלוגו שלהן שרובם אינם רשומים כסימני מסחר.
חברות הקבוצה משתמשות לצורכי פעילותן בתוכנות בבעלות חברות הקבוצה ו/או שנרכשו רשיונות לשימוש
בהן ,לפרטים נוספים ראה סעיף  9.10.3.1לעיל.
הקבוצה מפתחת באמצעות עובדיה ובאמצעות ספקים תוכנות לשימוש עצמי ,שיש לה בהן זכויות יוצרים.
לקבוצה דומיינים באינטרנט.
לפרטים נוספים בדבר נכסים לא מוחשיים ראה באור  6לדוחות הכספיים.

.9.12.2

מאגרי מידע
לחברות הקבוצה מאגרי מידע ,הכוללים ,בין היתר ,נתוני לקוחות ,סוכנים וספקי שירותים ,המשמשים ,בין
היתר ,לפעילות שיווקית תוך שימוש בתוכנות מתקדמות ) ,(CRMהמאפשרות פילוח נתונים בחתכים מגוונים.
האסטרטגיה השיווקית של הקבוצה מבוססת על מאגרי המידע החיוניים לניהול עסקי הקבוצה .חלק ממאגרי
המידע של חברות הקבוצה מצויים בשימוש של מספר חברות בקבוצה ,זאת תוך שמירה על הפרדה של המידע,
באופן שכל אחת מהחברות נגישה למידע הרלוונטי לה.
הקבוצה פועלת באופן שוטף לרישום כל מאגרי המידע שברשותה בישראל במרשמי רשם מאגרי המידע בהתאם
להוראות הדין .חלק ממאגרי המידע מצויים בתהליכי רישום ו/או בתהליכי בחינה והערכות לצורך רישום.
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דיון בגורמי סיכון
סעיף זה הדן בגורמי סיכון ביחס לחברה כולל גם מידע צופה פני עתיד .מידע צופה פני עתיד הינו מידע בלתי
וודאי לגבי העתיד ,המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה במועד הדוח וכולל הערכות של החברה או כוונות
שלה נכון למועד הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או
המשתמעות ממידע זה ,בין היתר עקב שינוי בסביבה העסקית ו/או בגורמי הסיכון ,לרבות גורמי סיכון עתידיים.
על גופים מוסדיים מוטלת החובה למנות מנהל סיכונים .לתיאור תפקידיה של מנהלת הסיכונים בקבוצה וכן
פרטים בדבר מדיניות ניהול הסיכונים ובדבר הליכי ושיטות ניהול הסיכונים בקבוצה ,לרבות תיאור תהליכי
העבודה ואופן זיהוי הסיכונים והבקרות הקיימות בחברות הקבוצה ראה באור  37לדוחות הכספיים.

.9.13.1

האיומים החולשות וגורמי הסיכון האחרים בפעילות הקבוצה
להלן מוצגים גורמי הסיכון בטבלה על פי חלוקה לסיכוני מקרו ,סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים לקבוצה וכן
פירוט אודות גורמי הסיכון.
גורמי סיכון
א .סיכוני מקרו
האטה כלכלית בישראל
סיכון שוק כולל
סיכוני שוק ספציפיים:
סיכון ריבית
סיכון מרווח אשראי
סיכון אינפלציה
סיכון שערי חליפין
סיכון מחירי מניות
סיכון מחירי נכסים אחרים
האטה כלכלית בינלאומית וירידת שערים
בשוקי הון בינלאומיים
סיכוני אשראי
ב .סיכונים ענפיים
סיכונים ביטוחיים
שימור התיק
סיכוני קטסטרופה:
רעידת אדמה בישראל
טרור ו/או מלחמה בישראל
סיכון התאמה בין נכסים והתחייבויות
יציבות מבטחי משנה
סיכונים אסטרטגיים:
שינויי חקיקה ורגולציה
סיכוני תחרות
סיכונים משפטיים
ג .סיכונים מיוחדים לקבוצה
עמידה בדרישות רגולטוריות
סיכון נזילות
סיכון מודל ,פרמטר וסיכון חיתום
סיכונים תפעוליים
סיכוני מערכות מידע

מידת השפעת גורם הסיכון על הקבוצה
השפעה קטנה
השפעה בינונית
השפעה גדולה

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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סיכוני מיקור חוץ
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X
X

ההשפעה של גורמי הסיכון לעיל מבוססת על שיקול דעת הנהלת הקבוצה על בסיס המידע הקיים במועד
ההערכה ,מתייחסת לכל סיכון בפני עצמו ומביאה בחשבון את ההסתברות להתממשות הסיכון ואת תוצאתו
הפוטנציאלית .הערכת מידת ההשפעה של גורמי הסיכון מתייחסת להשלכות הישירות על החברה ואינה
לוקחת בחשבון השפעות עקיפות.
א .סיכונים מקרו כלכליים
)(1

האטה כלכלית בישראל

הקבוצה חשופה באופן מהותי למצב המשק הישראלי במרבית תחומי פעילותה .האטה במשק הישראלי יש בה
כדי להשפיע על היקף עסקי הביטוח של הקבוצה ,בפרט בתחום החיסכון ארוך הטווח ,ובכלל זה :היקף החיסכון
של הציבור עלול לקטון ,יתכנו פיגורים בהפקדות ,עליה במספר המפוטרים והמובטלים וכן הפחתות שכר עלולים
להביא לעליה בשיעור הביטולים ולקיטון בפרמיה שתיגבה על ידי החברה ,וכן היקף התביעות עלול לגדול .כמו
כן ,כתוצאה מהאטה כאמור עלול לגדול הסיכון הכרוך בחשיפתה של הקבוצה לגופים בישראל באמצעות
השקעותיה )ראה להלן פירוט לגבי חשיפת הקבוצה לסיכוני אשראי ולסיכוני שוק( .האטה כזו יכולה להיות
תוצאה של גורמים כלכליים מקומיים ו/או בינלאומיים ו/או של התפתחויות פוליטיות או ביטחוניות באזור.
)(2

סיכון שוק כולל

מחירי נכסים ותשואות בשוקי ההון בארץ ובעולם משפיעים במידה רבה מאד על תוצאותיה העסקיות של
הקבוצה .תיק הנכסים של הקבוצה ,שעיקרו נובע מהפעילות הביטוחית ,וכן תיקי הנכסים של העמיתים
והמבוטחים בפוליסות תלויות תשואה ,קופות גמל וקרנות פנסיה )להלן" :כספים המנוהלים עבור אחרים"(
מושקעים בנכסים פיננסיים שונים ,בארץ ובחו"ל ,וערכם נתון לתנודתיות הנובעת ,בין היתר ,משינויים בשיעורי
ריבית ,בשיעור האינפלציה ,בשערי חליפין של מט"ח ,במחירי מניות ונכסים אחרים ובמרווחי האשראי בשוק.
הקבוצה חשופה להפסדים בגין שינויים בגורמי סיכון אלה הן במישרין ,באמצעות השפעתם על ערך הנכסים
בתיקי הנוסטרו של הקבוצה ,והן בעקיפין ,באמצעות השפעת התשואות המושגות בתיקים המנוהלים עבור
אחרים על דמי הניהול.
התממשות סיכוני שוק ותנאי שוק המאופיינים בשיעורי תשואה נמוכים עשויים לגרום לאי השגת התשואה על
פיה תומחרו המוצרים וחושבו ההתחייבויות הביטוחיות וכתוצאה מכך לפגיעה בתוצאותיה העסקיות של
הקבוצה .הרגישות לסיכון זה גבוהה במיוחד במקרים של הבטחת תשואה למבוטחים/עמיתים .לפרטים בדבר
ההתחייבויות העיקריות בהן קיימת הבטחה כזו ראה סעיף )9.5.1ד( לעיל.
הקבוצה חשופה לסיכון שוק כולל גם כתוצאה מהשפעה על רווחי הקבוצה של ניהול כספים עבור אחרים.
במסגרת פעילות הקבוצה בניהול כספים אלו ,גובות חברות הקבוצה דמי ניהול קבועים מן הלקוחות .גובה דמי
הניהול מושפע בעיקר מהיקף הנכסים המנוהלים ולפיכך עלול להיפגע כאשר היקף הנכסים המנוהלים קטן,
כתוצאה מתשואות שליליות ,ו/או ירידה בהיקף ההפקדות ו/או פידיונות ו/או ניודים.
בהתאם להוראות הדין בפוליסות תלויות התשואה שנמכרו בשנים ) 1991-2003להלן" :תיק המשתתף" או "קרן
י'"( החברה גובה בנוסף לדמי הניהול הקבועים גם דמי ניהול "משתנים" ,המחושבים כשיעור מהתשואה
הריאלית של תיק ההשקעות ,לאחר ניכוי דמי הניהול הקבועים )להלן" :התוספת"( .התוספת מחושבת מדי שנה
על בסיס שנתי בערכים חיוביים או שליליים .בהתאם להוראות הדין ,המבטח יגבה רק תוספת חיובית ,ואולם
בחישוב כל תוספת חיובית תנוכה תוספת שלילית שנצברה בתקופות קודמות .אי גביית התוספת כאמור ,משפיעה
על רווחיותה של החברה .לפרטים בדבר ההשפעה הכמותית של החשיפה לסיכון שוק הנובעת מניהול כספים
כאמור ליום  31בדצמבר  ,2013ראה באור  29ובאור )37ג( לדוחות הכספיים.
מכיוון שחישוב דמי הניהול המשתנים בתוך שנה קלנדארית נתונה נערך על בסיס מצטבר ,במהלך השנה גובים או
מחזירים דמי ניהול למבוטחים ,בהתאם לתשואה שנזקפה ברבעון ,וכתוצאה מכך עלולה להיגרם תנודתיות רבה
בהכנסות מדמי ניהול בין רבעונים.
)(3

סיכוני שוק ספציפיים
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בין הנכסים בתיק ההשקעות העצמיות של הקבוצה )נוסטרו( לבין ההתחייבויות העומדות מולם לא קיימת
התאמה מלאה ובשל כך וכן בשל אי סימטריה בטיפול החשבונאי בהתחייבויות ובנכסים ,חשופים רווחיה
הכלכליים ו/או המדווחים של הקבוצה לשינויים בגורמי סיכון ,שהעיקריים בהם מפורטים להלן .יצויין כי סוגי
הסיכונים שיפורטו להלן קיימים אף בתיקים המנוהלים עבור אחרים בעוצמה שאינה בהכרח זהה לעוצמת
הסיכונים הספציפיים המתוארת לגבי תיקי הנוסטרו.
• סיכון ריבית – הקבוצה חשופה לשינויים בשיעורי הריבית .בטווח הקצר והבינוני החשיפה היא בעיקר לעליה
בשיעורי הריבית ,בשל המח"מ הארוך יחסית של הנכסים ,בהתחשב באופי ארוך הטווח של מרבית
ההתחייבויות ,וזאת עפ"י השיטה הנוהגת כיום כאשר ריבית ההיוון המשמשת להיוון מרבית ההתחייבויות
אינה משתנה כלפי מעלה עם ריבית השוק .בטווח הארוך יותר ,חשיפתה העיקרית של הקבוצה היא לרמה
מתמשכת של שיעורי ריבית נמוכים ,בדגש על הריבית הצמודה ,העשויה להקשות על השגת תשואה מובטחת
במוצרים מבטיחי תשואה ועל השגת התשואה לפיה תומחרו מוצרי ביטוח אחרים ,ואף להביא לבחינה
מחודשת של ההערכות האקטואריות של התחייבויותיה הביטוחיות של הקבוצה )לעניין שיעור הריבית
המשמש לצורך ההערכה האקטוארית ראה באור )37ה (1לדוחות הכספיים( .יצוין עם זאת ,כי האמור אינו
רלוונטי עבור מוצרים תלויי תשואה המהווים חלק עיקרי בפעילות החיסכון ארוך הטווח של הקבוצה ובהם
הקבוצה אינה נושאת ישירות בסיכון הריבית .כמו כן ,כנגד רוב ההתחייבויות בגין מוצרי ביטוח חיים שהינם
מבטיחי תשואה ,מחזיקה החברה באג"ח ממשלתיות מיועדות מגבות ,אשר הריבית והמח"מ שלהן תואמים
להתחייבויות ,דבר שיש בו כדי לצמצם את הסיכון.
• סיכון מרווח אשראי – הקבוצה חשופה לסיכון להפסד כתוצאה מהשפעת שינויים במרווחי האשראי בשוק על
ערכם של נכסי חוב סחירים .היקפם של נכסים אלו בתיק הנכסים של הקבוצה הינו גדול.
• סיכון אינפלציה – לקבוצה חשיפה לעליה בשיעור האינפלציה בעיקר בגין פעילותה הביטוחית .מכיוון
שמרבית ההתחייבויות הביטוחיות של הקבוצה מותאמות מדי רבעון לשיעור האינפלציה ,ואילו הנכסים
העומדים מולן אינם בהכרח צמודים למדד .בנוסף ,מרבית החוב הפיננסי של הקבוצה צמוד למדד ,ועליה
בשיעור האינפלציה תגרום לגידול בהוצאות המימון של הקבוצה .כמו כן ,מכיוון שגביית דמי ניהול משתנים
בתיק המשתתף תלויה בתשואה הריאלית שהושגה ,עשויה עליה בשיעור האינפלציה לגרום לפגיעה בהכנסות
הקבוצה מדמי ניהול.
• סיכון שערי חליפין – לקבוצה חשיפה לשינויים בשער חליפין של מט"ח ,בעיקר בגין תיק נכסיה הפיננסיים.
• סיכון מחירי מניות – הקבוצה חשופה למחירי מניות המאופיינים בתנודתיות פוטנציאלית גבוהה ,הן בתיק
נוסטרו והן בתיקים המנוהלים עבור אחרים .לנוכח היקף החשיפה של תיק המשתתף למניות ,התנודתיות
במחיר המניות עשויה להשפיע באופן מהותי על היקף דמי הניהול שתגבה הקבוצה.
• סיכון מחירי נכסים אחרים – חלק מנכסי הקבוצה ומהנכסים המנוהלים עבור אחרים מושקע בהשקעות
אלטרנטיביות ,הכוללות השקעות בנדל"ן וקרנות נדל"ן ,בקרנות השקעה ומכשירי השקעה נוספים .נכסים
אלה חשופים לשינויים בשווים ,העשויים לנבוע בין השאר משינויים בשווקי ההון בארץ ובעולם ,שינויים
במחירי סחורות ונדל"ן ומסיכונים עסקיים ספציפיים .בשל אופיין של השקעות אלה ,זמן התגובה לשינויים
בערכן ארוך וגורם זה מגביר את עוצמת סיכון המחיר.
למבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק ראה באור )37ג() (2לדוחות הכספיים.
)(4

האטה כלכלית וירידות שערים בשווקי ההון הבינלאומיים

לקבוצה חשיפה ישירה לגורם סיכון זה בעיקר דרך השקעותיה בנכסים פיננסים בשווקי ההון הבינלאומיים וכן
בנכסים אחרים בחו"ל .גורם סיכון זה יכול להשפיע גם על תוצאותיה של כלל ביטוח אשראי אשר מבטחת חובות
של חייבים במדינות שונות אשר מושפעים ממצב הכלכלה באותן מדינות .בנוסף ,יציבות מבטחי המשנה עימם
מתקשרת הקבוצה עלולה להיפגע כתוצאה מירידות בשווקי ההון הבינלאומיים או מהאטה כלכלית במדינות בהן
הם פועלים.
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סיכוני אשראי

הקבוצה חשופה לאפשרות של הפסד כספי כתוצאה מירידת איכות האשראי וחדלות פירעון של גורמים החייבים
כספים לחברות בקבוצה ,הן באמצעות נכסים פיננסיים בתיק הנכסים שלה ,הן דרך תחומי פעילות מיוחדים של
הקבוצה הכוללים ביטוחים פיננסיים ,ביטוחי אשראי והן כתוצאה מחשיפתה לחייבים אחרים בהם סוכנים,
מעסיקים ומבוטחים .בגין החזקותיה בנכסי חוב ,חשופה הקבוצה לירידה בשווי הנכסים כתוצאה מפגיעה
באיתנות הפיננסית של החייב ו/או כתוצאה מעליה במרווחי האשראי בשוק וכן כתוצאה מהסדרי חוב.
בנוסף ,עליה במקרי חדלות הפירעון של עסקים בישראל עשויה להשפיע גם על היקפי תביעות בענף ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה בו פועלת הקבוצה )ראה סעיף 7.1.2ג לעיל( וכן על היקף חובות מעבידים בגין
אי העברת תשלומים לביטוח פנסיוני עבור עובדיהם ,המחייבת את הגופיים המוסדיים בקבוצה לנקיטת הליכי
גביה ועל הסיכונים הביטוחיים בפעילות כלל ביטוח אשראי )ראה פירוט להלן תחת "סיכונים ביטוחיים"(.
במסגרת תיק הנכסים שלה חשופה הקבוצה לענפי משק שונים שהעיקריים שבהם הינם הבנקאות והפיננסים
)הכוללת גם חשיפה דרך פיקדונות( ,הנדל"ן ,תשתיות ואנרגיה .החשיפה לענף הבנקאות ולמגזר הפיננסי נובעת גם
מכך שהקבוצה מחזיקה את עיקר נכסיה ונכסי לקוחותיה בחשבונות אצל בנקים ,מוסדות פיננסים וברוקרים
בארץ ובחו"ל ,ומקבלת שירותי סליקה באמצעות בנקים .כמו כן ,חשופה הקבוצה למבטחי משנה )לגבי חשיפה זו
 ראה להלן תחת "חשיפה ליציבות מבטחי משנה"( .למרות שהקבוצה פועלת להגברת הפיזור במידת האפשר,החשיפה לענף הבנקאות הישראלי מאופיינת בחשיפה למספר קטן יחסית של לווים בעלי דרוג גבוה ,כתוצאה
מהמבנה הריכוזי של הענף בארץ .הרעה באיתנות הפיננסית ,אי עמידה בהתחייבויות אותם גורמים ,או אירוע של
חדלות פירעון במי מהגופים האמורים עלולים להשפיע באופן מהותי לרעה על תוצאות פעילותה של הקבוצה.
לפרטים נוספים בדבר סיכוני אשראי ראה באור )37ו( לדוחות הכספיים.
ב .סיכונים ענפיים
)(1

סיכונים ביטוחיים

בפעילות הביטוח חשופה הקבוצה בעיקר לסיכונים הקשורים לשינויים בגורמי הסיכון לעומת ההנחות
האקטואריות ולסיכון לנזק בודד גדול או להצטברות נזקים בגין אירוע קטסטרופה.
המודלים האקטואריים באמצעותם מבצעת הקבוצה תמחור של מוצרים והערכה של העתודות הביטוחיות אותן
היא מחזיקה ,מבוססים על כך שדפוסי ההתנהגות והתביעות בעבר מייצגים את מה שיקרה בעתיד .שינויים
בגורמי הסיכון המשפיעים על שכיחות האירועים וחומרתם ,לעומת ההערכות במודל האקטוארי ,עלולים להשפיע
באופן מהותי על התוצאות העסקיות של עסקי הביטוח:
בעסקי הביטוח הכללי הסיכונים הביטוחיים העיקריים מקורם בפער בין הסיכון בעת התמחור ובעת הערכת
ההתחייבויות הביטוחיות ,לבין ההתרחשות בפועל .הפערים עשויים לנבוע משינויים מקריים בתוצאות עסקי
הביטוח ומשינויים בעלות התביעה הממוצעת ו/או בשכיחות התביעות כתוצאה מגורמים שונים .בפרט ,בענפי
חבויות קיימת אי ודאות גדולה לגבי עלות התביעות ,בין השאר עקב קיומם של פערי זמן בין מועד האירוע ,מועד
הגילוי ומועד התשלום )זנב תביעות ארוך(.
בעסקי ביטוח האשראי הסיכונים הביטוחיים העיקריים הינם סיכוני אשראי ,סיכון בגין חוסר יכולת החייבים
לעמוד בהתחייבויותיהם .סיכון זה מושפע מטיב החיתום וממצב הכלכלה .ביטוח סיכוני סחר חוץ כרוך גם
בסיכון פוליטי בחו"ל .כמו כן ,אירועי קטסטרופה ,כגון :מלחמה או שביתה ,טומנים בחובם סיכוני אשראי בשל
השפעתם על יכולת החייבים לעמוד בהתחייבויותיהם .במסגרת פעילות ביטוח האשראי מבטחת כלל ביטוח
אשראי חייבים בארץ )כ 73%-מהפעילות במונחי פרמיות בשנת  (2013ובחו"ל ,בפיזור גיאוגרפי רחב ופעילות זו
כפופה להסדרי ביטוח משנה.
בעסקי ביטוח חיים ובעסקי ביטוח בריאות גורמי הסיכון העיקריים כוללים סיכונים דמוגרפים ,כגון :עליה
בתוחלת החיים ,שינויים בתחלואה ובנכות והתפתחויות רפואיות )למבחני רגישות להנחות החברה בנושאים אלו
ראה באור )37ה (1לדוחות הכספיים( .באופן ספציפי בביטוח חיים ,עליה בשיעור המבוטחים אשר ימשכו כקיצבה
את הכספים שנצברו בקופות הביטוח המנוהלות על ידי הקבוצה ,ואשר קיים בהן מקדם קיצבה מובטח ,ו/או
שינויים בבחירת מבוטחים לגבי מסלול קבלת הקיצבה מבין המסלולים הקיימים בפוליסות ,יכולים להביא
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לצורך להגדיל את התחייבויותיה הביטוחיות ,באופן שישפיע לרעה על רווחיותה ,ובעיקר בקופות ביטוח בהן
נקבע מקדם הקיצבה על בסיס לוחות תמותה השונים מלוחות התמותה הידועים כיום .כמו כן ,בביטוח חיים
קיים סיכון כי רמת ההוצאות לאורך חיי התיק תהיה גבוהה מהמוערך ,בין היתר כתוצאה משינוי התנהגות
העמיתים או המבוטחים והיקף המימוש של האפשרות לנייד את הכספים הצבורים בקופה או בפוליסה .באופן
ספציפי בענפי ביטוח בריאות ובכיסויים בגין אובדן כושר עבודה ,הסיכון העיקרי הינו גידול בשיעורי התחלואה
והנכות המשפיעים הן על מספר התביעות ,הן על משכן והן על עלותן .גורם סיכון נוסף הינו שיעור מימוש
האופציה להמשכיות ללא חיתום בביטוחים קבוצתיים .בביטוח בריאות קיים סיכון לעליה בשיעור זה ,תוך סיכון
לסלקציה שלילית )ניצול אופציה על ידי המבוטחים הפחות בריאים(.
)(2

רמת שימור התיק

רמת שימור התיק ,התלויה בשיעורי הביטולים ,ההקפאות והניודים ,מהווה סיכון ביטוחי משמעותי בעסקי
ביטוח חיים וביטוח בריאות ,היות והרווחיות בתחום זה מבוססת על תוצאה מצרפית של מרווח בפרמיה ודמי
ניהול לאורך חיי הפוליסה )למבחני רגישות להנחות החברה לגבי ביטולים ראה באור )37ה (1לדוחות הכספיים(.
יצוין כי ביטול פוליסות גורר גם מחיקת הוצאות הרכישה הנדחות בגין אותן פוליסות.
)(3

סיכוני קטסטרופה

הקבוצה חשופה לסיכון שאירוע בודד בעל השפעה רבה )קטסטרופה( ,כגון :מלחמה ,אירוע טרור ,מגיפה ,נזקי
טבע או רעידת אדמה ,יביא להצטברות נזקים בהיקף גבוה.
• רעידת אדמה בישראל  -אירוע הקטסטרופה המהותי אליו חשופה הקבוצה הינו רעידת אדמה .הקבוצה
חשופה לאירוע כזה בעיקר בגין חשיפותיה בשייר בביטוחי הרכוש וכן בביטוחי חיים ובריאות.
• סיכוני מלחמה וטרור בישראל  -הקבוצה חשופה לאירוע מסוג זה בעיקר בביטוחי חיים ובריאות.
הקבוצה רוכשת הגנה חלקית כנגד רעידת אדמה ,נזקי טבע ,נזקי טרור וכן כיסויים נוספים בגין הצטברות
אירועים ביטוחיים .היקף הכיסוי הנרכש מבוסס על הערכות מבוססות מודל ו/או מחקרים בדבר גודל הנזק
הצפוי באירוע קטסטרופה .במידה שהנזק בפועל יהיה גבוה יותר ,הקבוצה תישא בנזק העודף ,אשר עשוי להיות
מהותי ,לפרטים בדבר היקף ההגנה הנרכשת כנגד אירועי קטסטרופה ראה סעיף  9.6לעיל.
)(4

סיכון התאמה בין נכסים והתחייבויות

הקבוצה מחזיקה תיקי נכסים משמעותיים כנגד התחייבויות ביטוחיות ופיננסיות שמרביתן בטווח הבינוני
והארוך .מבחינה כלכלית ,ככל שקיימת התאמה גבוהה יותר בין הנכסים לבין ההתחייבויות מבחינת תזרים
המזומנים ,בסיס ההצמדה ומטבע ,חשיפת החברה נמוכה יותר .אולם ,מאחר שבדוח הכספי של חברת
הביטוח,על פי הכללים הנהוגים כיום ,רגישות הנכסים וההתחייבויות לגורמי סיכון שוק אינה סימטרית ,גם
במצב של התאמה מלאה שינויים כאמור עלולים להביא להיווצרות פער מדווח בין הנכסים לבין ההתחייבויות.
מאחר שבחינת ההון העצמי של החברה לצורך עמידה בדרישות ההון הרגולטוריות )ראה להלן "סיכון עמידה
בדרישות רגולטוריות"( מבוצעת על בסיס ההצגה בדוחות הכספיים ,על חברת הביטוח להתחשב גם בהשפעות
חשבונאיות אלה .הרכב תיק שהינו אופטימלי מבחינה כלכלית אינו בהכרח אופטימלי מבחינה חשבונאית,
ולהיפך .סביבת הריבית הנמוכה בשנים האחרונות חידדה את המורכבות המתוארת לעיל ,כאשר אחזקת נכסי
חוב במח"מ ארוך ,התואם למח"מ ההתחייבויות ,עלולה לחשוף את החברות לשחיקת ההון המחושב על פי
תקנות ההון המינימלי במצב של עליית ריבית.
)(5

חשיפה ליציבות מבטחי משנה

הקבוצה מבטחות חלק מעסקיהן בביטוח משנה ,שרובו נעשה באמצעות מבטחי משנה בחו"ל .עם זאת ,ביטוח
המשנה אינו משחרר את המבטחים הישירים מחובתם כלפי מבוטחיהם על פי פוליסות הביטוח .הקבוצה חשופה
לסיכונים הנובעים מאי וודאות לגבי יכולתם של מבטחי משנה לשלם את חלקם בביטוח לחברות הקבוצה.
למרות שהחשיפות של הקבוצה המגובות בביטוח משנה מפוזרות בין מבטחי משנה שונים ,והחשיפות העיקריות
שבהן הינן למבטחי משנה המדורגים בדירוגים בינ"ל גבוהים ,נפילה של אחד ממבטחי המשנה הגדולים עמם
התקשרו חברות הקבוצה יכולה להיות בעלת השפעה מהותית על הקבוצה .לקבוצה חשיפה מהותית מאד
להתממשות של אירוע קטסטרופה מהותי בו זמנית עם נפילה של מבטח משנה גדול המבטח את הקבוצה מפני
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אירוע כזה .עם זאת ,ההסתברות להתממשות אירוע כזה מוערכת כנמוכה ,עקב היות שני האירועים בעלי מתאם
נמוך ובעלי הסתברות נמוכה כשלעצמם .לפרטים בדבר חשיפת הקבוצה למבטחי משנה ראה באור ))(37ו()(8
לדוחות הכספיים.
)(6

סיכונים אסטרטגיים

הקבוצה חשופה לשינויים בסביבה בה היא פועלת העשויים להשפיע על עסקיה ,ובפרט לגורמי הסיכון הבאים:
• שינויים בחקיקה וברגולציה  -הקבוצהה חשופה לשינויים בחקיקה וברגולציה הנוגעים לתחומי פעילותה.
בנוסף ,שינויים בחקיקה וברגולציה ,עשויים להשפיע על החברה גם בהתייחס למוצרים שנמכרו בעבר ,הן
בדרך של תחולה רטרואקטיבית והן עקב השפעתם על פרשנות ההסכמים שנכרתו בעבר .לשינויי רגולציה
ידועים העשויים להשפיע על הקבוצה ראה ,בין היתר ,סעיפים ,6.2.1.6 ,6.2.1.5 ,6.2.1.4 ,6.2.1.3 ,6.2.1.2
7.1.1.2 ,6.2.1.7ג7.1.1.4 ,א 8.2 ,ו 9.2 -לעיל.
• סיכוני תחרות  -הקבוצה חשופה לרמת תחרות גבוהה בכל תחומי פעילותה .חיזוק התחרות מושפע גם
מהשינויים ברגולציה המוזכרים לעיל ,שינויים העלולים לפגוע ברווחיות הקבוצה הן בשל השפעתם הישירה
על רווחיות מוצרים ושירותים שהקבוצה עוסקת בהם והן בשל התייקרות עלויות השיווק וההפצה והגברת
התחרות בתחומי פעילותה של הקבוצה )לענין השפעת הגבלת מכירת פוליסות בעלות מקדמים מובטחים
לקיצבה ,רפורמת המוצרים ,רפורמת פנסיה חובה ,רפורמת הניוד ,תוכנית להגברת התחרותיות בתחום
החיסכון הפנסיוני פרסום מדדים השוואתיים על ידי המפקח באתר האוצר באינטרנט על התחרות במגזר
חסכון ארוך טווח ראה גם סעיף  6.3לעיל וכן לעניין השפעת מאגר המידע הסטטיסטי והפיקוח על התעריפים
על הגברת התחרותיות בענף ביטוח רכב חובה ראה סעיף 7.1.1.1ג) (3לעיל(.
• סיכונים משפטיים  -מורכבותה של פעילות הקבוצה והיקפה ,ובפרט תוקפם הארוך של הסכמי הביטוח,
יוצרים חשיפה מהותית לסיכונים משפטיים העלולים לנבוע מליקויים במסמכים משפטיים ,לרבות פוליסות
וחוזי ביטוח משנה ,מליקויים תפעוליים ביישומם של הסכמים ומשינויים החלים על פני זמן בפרשנות
הנובעים ,בין היתר ,מתקדימים משפטיים הנוגעים לתשלום תביעות ואשר יכולים להגדיל את סכומי
התביעות שחברות הקבוצה תידרשנה לשלם ,ומהנחיות והכרעות המפקח .כל אלה עשויים לחשוף את
הקבוצה לתביעות מהותיות שאינן במהלך העסקים הרגיל ,אשר יש בהן כדי להשפיע על פעילותה ו/או על
תוצאותיהן הכספיות של חברות הקבוצה ,או לצורך להגדיל את ההתחייבויות הביטוחיות.
בפרט ,לקבוצה חשיפה מהותית לתובענות ייצוגיות ,הן כאלה שנפתח הליך משפטי בגינן ,הן כאלה שהחשיפה
הפוטנציאלית להגשת תובענה ייצוגית הובאה לידיעת חברות הקבוצה באמצעות גילוי עצמי ו/או באמצעות
פניות של לקוחות בדרכים שונות ,והן כאלה שלחברות הקבוצה אין ידיעה כאמור) .לעניין החשיפה לתובענות
ייצוגיות ראה באור )40א( לדוחות הכספיים(.
ג .סיכונים מיוחדים לקבוצה
להלן יפורטו סיכונים העשויים להתממש ברמת הקבוצה מבלי שיתממשו בו זמנית בכל או במרבית החברות
הפועלות באותו ענף:
)(1

עמידה בדרישות רגולטוריות

פעילויות מהותיות בחברה כפופות לרגולציה פרטנית ומורכבת .בפרט ,פעילויות הביטוח והחיסכון ארוך הטווח
כפופות להוראות רגולטוריות המשתנות מעת לעת בגין מוצרים שנמכרו על פני שנים רבות ואשר הינם בעלי
תקופת כיסוי ביטוחי ו/או תקופת חיסכון ארוכות .אי עמידה בדרישות רגולטוריות ,לרבות בשוגג ,עלולה לגרור
סנקציות ,בין היתר ,שלילת רישיונות והיתרים וקנסות כספיים כלפי הקבוצה ,ויכולה להוות בסיס לתביעות
נגדה.
דרישה רגולטורית מרכזית הינה עמידה בדרישות הון מינימאלי – הגופים המוסדיים בקבוצה חשופים לסיכון
לירידה מתחת להון המינימאלי הנדרש ,אירוע העשוי לגרום לנקיטת צעדים רגולטוריים כנגדם .לפרטים בדבר
ההון הקיים והנדרש של החברה וכלל ביטוח אשראי למועד הדיווח ראה באור )16ה( לדוחות הכספיים .לנוכח
הקיטון הצפוי בהיקף ההון המשני המוכר ,החברה עשויה להידרש בשנים הקרובות לפעולות להגדלת הונה
המוכר על מנת לעמוד בדרישות ההון הרגולטוריות .לפרטים בדבר דרישות ההון של החברות המנהלות של הגמל
והפנסיה ראה באור )16ו( לדוחות הכספיים.
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דרישות ההון הרגולטורי של החברה וכלל ביטוח אשראי עתידות להיקבע החל ממועד היישום של משטר כושר
פירעון ישראלי המבוסס על עקרונות דירקטיבת ) Solvency IIראה סעיף  10.5להלן ובאור )16ה())(3ב( לדוחות
הכספיים( ,על פי כללי היישום שיקבעו .קיימת אי וודאות לגבי הפרמטרים הכמותיים שיכללו בהנחיות הסופיות
ליישום ,ולפיכך הקבוצה אינה יכולה להעריך בשלב זה את ההשלכות שיהיו ליישום על סטאטוס ההון של חברות
הביטוח בקבוצה.
החברה כפופה למגבלות ולתנאים מתוקף היתרי השליטה לגופים המוסדיים שבשליטתה ,ובכלל זה ,דרישה
לאחזקת הון )ראה באור )16ה( לדוחות הכספיים( .הפרה של דרישה זו עלולה להביא להפעלת סנקציות כנגד
החברה ובעלי השליטה בה .החברה בוחנת את השלכות הסדר החוב באי די בי אחזקות ומכתב המפקח מיום 27
בנובמבר  2013כמתואר בבאור )1א())(2א( ו)1-א())(2ב( לדוחות הכספיים ,על תוקפם של מגבלות ותנאים אלו.
לענין העמידה בדרישות הרגולטוריות יצויין עוד ,כי קיימת חובה רגולטורית לאישור מוצרי ביטוח וחיסכון ארוך
טווח על ידי המפקח )באישור פוזיטיבי ו/או באי התנגדות( .הקבוצה חשופה לסיכון של העדר תיעוד לאישור
כאמור.
)(2

סיכוני נזילות

הקבוצה חשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש לשלם התחייבויות פיננסיות ,תביעות
והטבות אחרות למבוטחים ולזכאים אחרים ביחס להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו מועד .צורך אפשרי
לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר עשוי לחייב מימוש נכסים משמעותי בתנאי לחץ ומכירתם במחירים
הנמוכים ממחירי השוק .בפעילות הביטוחית של הקבוצה ,סיכון הנזילות אינו מוערך כמהותי בשל ההיקף הגבוה
של נכסים נזילים בתיק הנוסטרו ,ההיקף הגבוה של תזרימים נכנסים שוטפים מפרמיות ,והעובדה שתשלום
תביעות מותנה בהתקיים אירועים ביטוחיים .עם זאת ,אפשרות ניוד של פוליסות ביטוח חיים עשויה להביא
להתעצמות סיכון זה בפעילות הביטוחית.
)(3

סיכונים ביטוחיים הקשורים לתמחור ולהערכת ההתחייבויות הביטוחיות

בתחום זה חשופה הקבוצה בפעילותה הביטוחית לסיכון מודל – הסיכון לבחירת מודל שגוי לתמחור ו/או
להערכת ההתחייבויות הביטוחיות; לסיכון פרמטר – הסיכון לשימוש בפרמטרים שגויים ולסיכון חיתום –
הסיכון לשימוש בתמחור שגוי כתוצאה מליקויים בהליך החיתום.
)(4

סיכונים תפעוליים

הקבוצה חשופה לסיכונים תפעוליים ,דהיינו הסיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או כתוצאה מכשל של
תהליכים פנימיים ,אנשים ומערכות או כתוצאה מאירועים חיצוניים .חשיפת הקבוצה נובעת מתהליכים
הכוללים ,בין היתר ,את תהליכי הרכש ,השכר ,ההשקעות ,גביה והפקת פוליסות ,תפעול פוליסות לרבות ביצוע
שינויים בהן וייחוס כספים לרכיבי המוצר ולרבדים השונים שלו ,תהליכים הקשורים בפעילות מול סוכני ביטוח,
תשלום תביעות ,פעולות ידניות ,הזנת נתונים למערכות המידע ,התקשרויות עם גורמים בחו"ל ,בהם ברוקרים
זרים ומסלקות בחו"ל ועם מבטחי משנה והתקשרויות עם ספקי שירות .בין השאר חשופה הקבוצה לסיכונים
תפעוליים גם בגין רשלנות מקצועית של עובדיה ,סוכניה ושל צדדים שלישיים הפועלים עבורה במהלך
פעולותיהם וכן בגין פעולות בזדון העלולות לגרור תביעות בהיקפים מהותיים כנגד הקבוצה ו/או נזקים בהיקפים
מהותיים לקבוצה .בנוסף חשופה הקבוצה לפעולות תרמית מצד לקוחותיה וגורמים נוספים מולם היא פועלת.
חשיפות אלה לסיכונים תפעוליים נובעות בין היתר ממורכבותם של המוצרים והשירותים אותם משווקת
הקבוצה וממורכבות הרגולציה החלה על פעילותה ,אשר מגדילים את הסיכוי להתעוררות מחלוקת עם לקוח לגבי
הפרשנות או אופן היישום של הוראת דין או הסכם או לתקלה בתפעול המוצרים והשירותים .חשיפה זו מוגברת
במוצרים ארוכי טווח ומוגברת עוד יותר במוצרי ביטוח חיים לאור מורכבותן של הפוליסות ולאור היותם
חשופים לשינויי רגולציה תכופים ולמורכבות תפעולית גבוהה .בהקשר זה יצויין ,כי בתחום חיסכון ארוך טווח
פורסם חוזר טיוב נתונים שיישומו במהלך השנים הקרובות עשוי לגרום להשלכות תפעוליות ולהשלכות אחרות
אשר אין באפשרותה של הקבוצה להעריך )לפרטים ראה סעיף  6.2.1.7לעיל( לנוכח היקף פעילותה של הקבוצה,
המנהלת נכון ליום  31בדצמבר  2013נכסים בסך של כ 85-מיליארד ש"ח )ראה חלק ב' – דוח הדירקטוריון סעיף
 ,(3.3.1ועל אף הצעדים הננקטים על ידה לזיהוי הסיכונים ולקביעת בקרות הולמות ,היקף חשיפתה לסיכונים
תפעוליים מהסוג שפורט לעיל הינו מהותי.
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סיכוני מערכות מידע

חלק מהותי מפעילות הקבוצה נשען על מערכות מידע שונות .מערכות המידע תומכות בכל תהליכי הניהול ובכלל
זה בחישוב זכויות לקוחות הקבוצה .העדר תשתיות מספיקות ו/או ליקויים ו/או כשלים במערכות המידע
הממוחשבות עלולים להסב נזק מהותי לפעילות הקבוצה .כאמור בסעיף  9.10.3לעיל ,מערכות המחשוב מצויות
בתהליך מתמשך של התאמתן להוראות הרגולציה והבטחת תאימות למוצרי הקבוצה .תקלה במערכות מידע
ו/או מערכות מידע אשר אינן מותאמות להוראות הרגולציה ו/או העדרה של תאימות מלאה בין מערכות
המחשוב לבין תנאי מוצרי הקבוצה עלולים לחשוף את הקבוצה לאי עמידה בהוראות רגולטוריות וכן לטעויות
בתפעול מוצרים המשווקים על ידי הקבוצה .כשלים במערכות המידע עשויים לנבוע ממגוון גורמים ,בהם פגיעה
פיסית באתר המחשוב )כתוצאה מדליפת מים ,דליקה ,או חבלה( ,תקלות באספקת חשמל ,תקלה טכנית
במערכות המחשב עצמן ,או תקלה בקווי התקשורת אל האתר .בנוסף ,חשופה הקבוצה לפגיעה ו/או שימוש לא
מורשה בנכסי המידע שלה ,כתוצאה מכשלים במערך אבטחת המידע שלה ו/או כתוצאה מפעולות של גורמים
עוינים.
)(6

סיכון מוניטין

שמה הטוב של הקבוצה מהווה רכיב חיוני ביכולתה לפעול בכל תחומי פעילותה .לפיכך ,הקבוצה חשופה לסיכון
לפגיעה במצבה העסקי כתוצאה מפגיעה בדימוי הקבוצה ובשמה הטוב בעיני מבוטחים ,עמיתים ,גופים מוסדיים,
משקיעים ,שותפים עסקיים ,גורמי פיקוח ,גורמי הפצה ואחרים .בהקשר זה יצויין כי כלל החזקות והחברה וכן
אגרות חוב שהונפקו על ידי חברות בנות של החברה ,מדורגים על ידי חברות דירוג )ראה באור )25ד( לדוחות
הכספיים( והורדת דירוג של חברות אלו ו/או של אגרות החוב אשר הונפקו על ידן עלולה לפגוע באופן מהותי
בפעילותן .בנוסף ,אירועי הורדת דירוג של חברות בקבוצה או של אג"ח שהנפיקו ,ואף שינוי השליטה בכלל
החזקות ,בעלת השליטה בחברה ,וכן המוניטין שייוחס לבעלי שליטה בכלל החזקות ,בהתייחס בין השאר
ליציבותם ולדירוגם ,עלולים לפגוע במוניטין הקבוצה ,בזמינות מקורות מימון ובדירוג החברה .קיומם של סעיפי
שינוי שליטה בהסכמים מסוימים של חברות בקבוצה עם צדדים שלישיים לרבות מבטחי משנה ,עלול להצריך,
בהתקיים נסיבות של שינוי שליטה כאמור ,הידברות עם צדדים שלישיים אלה להמשכת תוקפם של ההסכמים.
להערכת הקבוצה ,נכון למועד פרסום הדוח ,לאירועים הקשורים בשינוי השליטה באי די בי ו/או בכלל החזקות,
כמפורט בבאור  1לדוחות הכספיים ,לא היתה השפעה מהותית על מוניטין הקבוצה ,בין היתר כפועל יוצא ממינוי
נאמן למניות השליטה בכלל החזקות ויצירת הפרדה בין בעלי השליטה לבין הנאמן וכלל החזקות.
)(7

סיכוני מיקור חוץ

במהלך פעילותה מתקשרת הקבוצה בהסכמי מיקור חוץ עם ספקים ונתוני שירותים שונים ,בהם שמאים,
מוסכים ,ספקי שירותים רפואיים ,ספקי שירותים משפטיים ,ספקי שירותי מיחשוב ,ועוד .החברה חשופה לסיכון
לפגיעה במוניטין וברווחיות כתוצאה מפגיעה באיכות השירותים שתספק ללקוחותיה במקרה שאיכות השירות
הניתן ע"י ספקים אלו לא תהיה הולמת ,וכן לסיכון הכרוך בקושי במציאת ספק חלופי במידת הצורך.

.9.14
.9.14.1

הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה
להלן תיאור ההסכמים המהותיים אשר הקבוצה הינה צד להם או אשר נוגעים לה
• הסכם לרכישת מערכות מיכון עם חברת סאפיינס טכנולוגיות ) (1982בע"מ -ביום  8בספטמבר 2013
התקשרה כלל פנסיה וגמל ,חברה בת בבעלות מלאה של החברה ,בהסכם לרכישת מערכות מיכון לניהול
פעילות הפנסיה של הקבוצה עם חברת סאפיינס טכנולוגיות ) (1982בע"מ .לפרטים נוספים ראה סעיף
 9.10.3.3לעיל ,ובאור )41ג( לדוחות הכספיים.
• הסכם להשכרת שטחים עם חברת עתידים -החברה לתעשיות עתירות מדע בע"מ -ביום  12במרס ,2013
התקשרה כלל החזקות במזכר הבנות מחייב עם חברת עתידים -החברה לתעשיות עתירות מדע בע"מ ,לפיו
תשכור כלל החזקות ,עבורה ועבור גופים וחברות הקבוצה שטחים ,במגדל עתידים השוכן ברמת החייל ,תל
אביב .כמו כן התקשרה כלל החזקות עם קבלנים לביצוע עבודות פנים במושכר .לפרטים נוספים ראה באור
)41ב( לדוחות הכספיים.
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• הסכם קיבוצי עם ההסתדרות וועד העובדים בקבוצה -בהמשך להכרה של מספר חברות בקבוצה בהסתדרות
העובדים הכללית החדשה )"ההסתדרות"( כארגון יציג ,ביום  2בינואר  2014חתמו החברה ,כלל פנסיה וגמל
וכלל ביטוח אשראי על הסכם קיבוצי בינן לבין ההסתדרות וועד העובדים בקבוצה .לפרטים נוספים אודות
ההסכם ראה סעיף  9.7.4לעיל וכן באור )24ד( לדוחות הכספיים.
• הסכם תפעול קופות גמל עם בנק הפועלים ,בנק דיסקונט ,וד.ס.ש יעוץ ושירותים בע"מ -כלל פנסיה וגמל
מתפעלת את קופות הגמל שלה באמצעות הגופים המנויים לעיל .לפרטים נוספים ראה באור )41א( לדוחות
הכספיים.

.9.14.2

להלן תיאור הסכמי שיתוף הפעולה אשר הקבוצה הינה צד להם או אשר נוגעים לה
• הסכם שיתוף פעולה עם קבוצת הביטוח  - Atradiusהחברה התקשרה עם קבוצת  ,Atradiusבעלת 20%
ממניות כלל ביטוח אשראי ,בהסכם המסדיר את שיתוף הפעולה העסקי עמם כשותף אסטרטגי ,המאפשר
לכלל ביטוח אשראי לבטח עסקאות אשראי במדינות רבות .כלל ביטוח אשראי הסכימה וקיבלה את הוראות
ההסכם .עיקרו של שיתוף הפעולה הינו במתן אפשרות לכלל ביטוח אשראי לקבל מקבוצת  Atradiusמידע על
חייבים ועל סיכוני אשראי בחו"ל .בנוסף ,לקבוצת  Atradiusזכות להיות מבטח משנה מוביל של כלל ביטוח
אשראי ,בכפוף לעמידה בתנאי שוק וכן זכות למנות דירקטור בכלל ביטוח אשראי ,שהינו בעל זכות וטו ביחס
להחלטות מסוימות כקבוע בהסכם .כמו כן ,בהתאם להסכם ,לחברה זכות סירוב ראשונה כלפי קבוצת
 Atradiusלרכישת מניותיה בכלל ביטוח אשראי .ההסכם הינו בתוקף עד לסוף שנת  2015ויוארך אוטומטית
ל 3-שנים אלא אם תינתן הודעה בת  6חודשים מראש על סיומו על ידי מי מהצדדים.
• הסכמים עם קופות החולים ,סוכני נסיעות וחברות כרטיסי אשראי למכירת פוליסות נוסעים לחו"ל -בין
כלל בריאות ,שמוזגה עם ולתוך החברה ,לבין  3מקופות החולים וחברת כרטיסי אשראי ,קיימים הסכמים
מכוחם נמכרות פוליסות נוסעים לחו"ל אצל קופות החולים ולמחזיקי כרטיסי אשראי מסוימים .לפרטים
נוספים ראה סעיף  8.1.2לעיל.
• לפרטים בדבר הסכם למתן כיסוי סיעודי לעמיתי מכבי שירותי בריאות ראה סעיף  (2)8.1.2לעיל.
• לפרטים בדבר הסכמי מימון ,לרבות כתבי התחייבות נדחים של החברה ואגרות החוב של כללביט מימון ראה
באור  25לדוחות הכספיים.

.9.15

יעדים ואסטרטגיה עסקית
לפרטים בדבר האסטרטגיה העסקית של הקבוצה ,ראה חלק ב -דוח הדירקטוריון ,סעיף .4
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חלק  :IVמשטר תאגידי
.10
.10.1

משטר תאגידי
דירקטורים חיצוניים
בשנת הדוח לא חל שינוי בזהות הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה .לפרטים אודות הדירקטורים
החיצוניים כאמור ראה סעיף  12לפרק ד' לדוח התקופתי.

.10.2
.10.2.1

מבקר פנים
פרטי המבקר הפנימי
•
•
•
•
•
•
•

.10.2.2

שם :יוסף אביטל.
שנת תחילת כהונה.1993 :
המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף )3א( לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב) 1992-להלן" :חוק
הביקורת הפנימית"(.
המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף )146ב( לחוק החברות ובהוראות סעיף  8לחוק הביקורת הפנימית.
למבקר הפנימי אין קשרים עסקיים עם החברה או עם גוף הקשור אליה.
המבקר הפנימי הינו עובד החברה ומשמש מבקר פנימי בחברה בכלל החזקות ובחברות נוספות בקבוצה.
לענין החזקת המבקר בניירות ערך של כלל החזקות ,ראה סעיף  10.2.4להלן.

סיום כהונה לאחר שנת הדוח
ביום  14באוקטובר  2013הודיע המבקר הפנימי על סיום כהונתו לאחר תום שנת הדוח ,ביום  31במרס .2014
ביום  17בנובמבר  2013מונה ערן שחף כמבקר הפנימי של החברה וכלל החזקות ,החל מיום  1באפריל .2014

.10.2.3

היקף העסקה
המבקר הפנימי מועסק על ידי החברה במשרה מלאה .המבקר הפנימי אחראי גם על תחום הביקורת הפנימית
בחברות המוחזקות של החברה .היקף הביקורת בחברות המוחזקות נגזר מהאופי הייחודי של פעילות כל חברה
מוחזקת וכן מהיקף פעילותה ביחס להיקף פעילות החברה.
להלן היקף שעות הביקורת הפנימית ,שבוצעה לגבי פעילות בחברה ובחברות המוחזקות של החברה בתקופת
הדוח:
שם החברה

שעות שהושקעו

מבקר פנימי נוסף

מיקור חוץ

החברה כולל כלל בריאות

28,823

-

כלל ביטוח אשראי

1,100

-

-

כלל פנסיה וגמל

6,700

-

-

עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים

1,570

-

-

סה"כ:

38,193
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היקף שעות הביקורת הכולל בקבוצה בשנת  2013היה בסך  39,743שעות לעומת  42,343בשנת  .2012הקיטון נבע
מצמצום פעילויות בקבוצה ומשינוי המבנה הארגוני בקבוצה.

.10.2.4

תגמול
• המבקר הפנימי מועסק כעובד החברה ,במעמד סמנכ"ל בכיר ,במשרה מלאה ,ומקבל שכר חודשי לרבות
הטבות סוציאליות נלוות ובונוס שנתי.
• בשנת  ,2013אושרה למבקר הפנימי תוכנית תגמול אישית לעניין חלוקת בונוס שנתי ,זאת כחלק ממדיניות
התגמול הכללית שאומצה בחברה .תוכנית התגמול האישית של המבקר הפנימי מבוססת ,בין השאר ,על
יעדי הרווח של החברה ,יעדים מקצועיים ,הקשורים לתוכנית העבודה של הביקורת הפנימית לרבות על פי
הערכת ועדת הביקורת ,ועל הערכת יו"ר דירקטוריון החברה את תפקוד המבקר הפנימי .לפרטים נוספים,
ראה נספח  -מדיניות תגמול.
• בשנת  2007הוענקו למבקר הפנימי  45,000כתבי אופציה לא סחירים ,הניתנים למימוש למניות הרגילות של
כלל החזקות ,כחלק מתוכנית אופציות  ,2007החלה על נושאי משרה ועובדים בחברות הקבוצה .נכון למועד
הדוח פקעו כל כתבי האופציה האמורים .במסגרת דיוני דירקטוריון החברה ,בחן הדירקטוריון את החשש
שמא עשויה להיות להענקת כתבי האופציה השפעה על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפנימי.
לאור התרשמות הדירקטוריון מיושרו האישי של המבקר הפנימי ומאיכות עבודתו ,ולאור העובדה
שהמשכורות והבונוסים מהווים את המרכיב העיקרי של חבילת התגמול של המבקר הפנימי ,החליט
דירקטוריון החברה ,כי אין חשש לניגוד עניינים ואין בהענקת כתבי האופציה כדי להשפיע על עבודת
הביקורת הפנימית.
• סך התגמול של המבקר הפנימי בשנת  2013הסתכם בכ 1.46-מיליון ש"ח .כאמור לעיל ,ביום  31במרס 2014
יסיים המבקר הפנימי את כהונתו בחברה אולם ימשיכו לחול בין הצדדים יחסי עובד מעביד .יצויין כי סך
התגמול של המבקר הפנימי בתקופה שממועד סיום כהונתו ועד למועד ניתוק יחסי עובד מעביד בין הצדדים,
עומד על סך של  1.42מיליון ש"ח ,לא כולל תשלום בגין ימי חופשה שנצברו.
ביחס לתגמול המבקר בשנת  ,2013סבור דירקטוריון החברה כי תגמול המבקר הפנימי ,הולם את היקף
פעילותו ותפקודו של המבקר הפנימי ,תרומתו של המבקר הפנימי להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה
ואינו חריג בהשוואה להיקף האחריות המוטלת על המבקר הפנימי ולתגמול הניתן לו ,וכן תואם את מדיניות
התגמול של החברה .כמו כן ,דירקטוריון החברה סבור כי אין בתגמול הניתן למבקר הפנימי כדי להשפיע על
שיקול דעתו המקצועי.
ביחס לתנאי הפרישה ,דירקטוריון החברה סבור כי תנאי הפרישה הולמים את תרומתו של המבקר הפנימי
להשגת יעדי החברה ,בהתחשב בגילו של המבקר ,תקופת כהונתו הממושכת בחברה שנמשכה כעשרים שנה,
המאמץ הרב שהושקע על ידו לאורך השנים והיקף העבודה המורכבת שנדרש ממנו ,לאור מורכבותה של
הקבוצה ותחומי עיסוקה והעובדה כי המבקר הפנימי ליווה את הקבוצה ,בכל תחומי עיסוקה ,והיה שותף
להתפתחותה ,לשינויים הרבים שחלו אצלה ,לרבות עקב שינויים רגולטורים משמעותיים שחלו במהלך שנים
אלה והשפיעו על החברה ,על תחום עבודתו של המבקר ,ועל דרישות התפקיד .בהתאם לאמור לעיל ,תנאי
פרישתו של המבקר הפנימי עומדים בתנאי מדיניות התגמול ביחס למענק פרישה ,ביחס לתקופת ההודעה
המוקדמת וביחס לתקופת אי תחרות .כמו כן ,מצא דירקטוריון החברה כי תנאי פרישתו של המבקר אינם
חריגים בהשוואה לתנאי פרישה של נושאי משרה אחרים כפי שנקבעו במסגרת מדיניות התגמול בחברות
בנות השוואה.

.10.3
.10.3.1

רואה חשבון מבקר
פרטים על משרדי רואי החשבון המבקרים
• קוסט פורר גבאי את קסירר  -תאריך תחילת כהונתו  .1978שם השותף האחראי :רו"ח בני גבאי.
• סומך חייקין  -תאריך תחילת כהונתו  .1998שם השותף האחראי :רו"ח דבורה ויזל.
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תשלומים לרואי החשבון המבקרים
אלפי ש"ח וללא מע"מ
2013
שירותי
ביקורת
ומס

.10.3.3

החברה*

3,605

2012

שירותים
הקשורים
לביקורת

שירותים
אחרים

272

753

שירותי
ביקורת
ומס

סה"כ

4,901

4,631

שירותים
הקשורים
לביקורת

שירותים
אחרים

222

444

סה"כ
5,567

כלל פנסיה וגמל

904

58

-

961

1,397

55

118

1,570

כלל ביטוח אשראי

263

-

-

263

295

-

-

295

סה"כ חברות

4,772

330

753

5,855

6,539

277

562

7,432

שעות עבודה של רואי החשבון המבקרים
2013
שירותי
ביקורת
ומס
החברה*
כלל פנסיה
וגמל
כלל ביטוח
אשראי
סה"כ
חברות

18,818

שירותים
הקשורים
לביקורת

שירותים
אחרים

584

2,278

2012

סה"כ
21,383

שירותי
ביקורת
ומס
26,680

שירותים
הקשורים
לביקורת
409

שירותים
אחרים
2,096

סה"כ
25,544

4,332

110

-

4,442

7,115

101

392

7,607

1,334

-

-

1,334

1,402

-

-

1,402

24,484

694

2,278

27,455

31,606

510

2,488

34,604

* נתוני  2012הוצגו מחדש ביחד עם נתוני כלל בריאות ,לעניין המיזוג ראה באור )16ה() (9לדוחות הכספיים.

היקף שעות העבודה הכולל של רואי החשבון המבקרים בקבוצה בשנת  2013היה בסך  27,455שעות לעומת
 34,604בשנת  .2012הקיטון נבע משינויים מבניים שנעשו וביניהם מיזוג כלל בריאות עם ולתוך כלל ביטוח )ראה
סעיף  2.5.3.1לעיל וכן באור )16ה() (9לדוחות הכספיים(
שכר הטרחה של רואי החשבון בגין שירותי ביקורת נקבע על ידי הדירקטוריון בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.
שכר הטרחה בגין שירותי ביקורת נקבע לאחר משא ומתן עם רואי החשבון המבקרים ,במסגרתו נבחן היקף
הביקורת ומורכבותה ,תוך התייחסות לשכר רואה חשבון מבקר המקובל בענף .שכר הטרחה בגין שירותים
שאינם קשורים לביקורת נקבע בעיקר בהתאם לסוג העבודה ,היקף שעות העבודה והנושא המבוקר.

.10.4
.10.4.1

אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי-
הוראות המפקח לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
המפקח פרסם בשנים האחרונות מספר חוזרים )להלן" :חוזרי המפקח"( שנועדו ליישם את דרישות סעיף 302
וסעיף  404של ה ,SOX Act-בחברות ביטוח ,בחברות המנהלות קרנות פנסיה וקופות גמל ,בקרנות פנסיה
ובקופות גמל )להלן" :הגופים המוסדיים"(.
בהתאם ,כללו החברה והגופים המוסדיים המאוחדים ,את המידע בכפוף להוראות הדין והדיווח ובמועדים כפי
שנקבעו בהוראות אלו.

.10.4.2

סעיף  302וסעיף  404של ה - SOX Act-אחריות ההנהלה לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
בהתאם לחוזרי המפקח ,המבוססים על סעיף  302וסעיף  404של ה ,SOX Act-וכפי שפורט בדוחות הדירקטוריון
הקודמים של החברה ,החברה פעלה ופועלת באופן שוטף ליישום ההליך הנדרש בהתאם להוראות האמורות,
שכלל בחינה של תהליכי העבודה והבקרות הפנימיות המבוצעות ,וזאת על פי השלבים ובמסגרת המועדים
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שנקבעו בחוזרים .במסגרת זאת ,אימצה החברה את מודל הבקרה הפנימי של Committee of Sponsoring
) ,Organizations of the Treadway Commission (COSOהמהווה מסגרת מוגדרת ומוכרת המשמשת לצורך

הערכת הבקרה הפנימית.
הנהלת החברה ,בשיתוף המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של הגוף המוסדי ,העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה
את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה .על בסיס הערכה זו ,מנכ"ל החברה וסמנכ"ל
הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הינן אפקטיביות על מנת לרשום,
לעבד ,לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח
שקבע המפקח ובמועד שנקבע בהוראות אלו.
במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום  31בדצמבר  2013לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על
דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על
דיווח כספי.
עם זאת וכמפורט בסעיף  9.7.1לעיל ,במהלך שנת  2013בוצע בקבוצה שינוי ארגוני שכלל בין היתר החלפת חלק
ניכר משרשרת ההנהלה ,מעבר לניהול על בסיס תהליכים ,האחדת פונקציות והקמת מערך בקרה בתחום ניהול
סיכונים שאחראי מקצועית על מחלקות ניהול סיכונים תפעוליים ובקרה הכפופים למנהלי היחידות העסקיות.
כמו כן ראוי לציין כי החברה נמצאת בתהליך של פיתוח ,שדרוג ו/או החלפה של מספר מערכות מידע ,והכל בין
היתר מתוך מגמה לשפר ולייעל את ביצוע התהליכים השונים ו/או את הבקרה הפנימית ו/או את השירות
ללקוחות.
הצהרות המנהלים ,בהתייחס לתהליכים הרלוונטיים ,בהתאם לחוזרי המפקח מצורפות בדוח בדבר אפקטיביות
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.

.10.5

היערכות ליישום משטר כושר פירעון המבוסס על עקרונות דירקטיבת - Solvency II
במהלך השנים האחרונות מקדמים מוסדות האיחוד האירופי את יישומה של דירקטיבת  Solvency IIשנועדה
ליצור משטר אירופי אחיד לפיקוח על חברות הביטוח .משטר זה הינו מבוסס סיכונים ונועד להבטיח את כושר
הפירעון של חברות הביטוח ולתמוך בשוק יעיל וגמיש .דירקטיבת  Solvency IIבנויה משלושה נדבכים :הנדבך
הראשון עוסק במדידה כלכלית ומבוססת סיכונים של ההון המוכר ודרישת ההון ,הנדבך השני עוסק בממשל
התאגידי ואיכות תהליכי ניהול הסיכונים ,והנדבך השלישי עוסק במשמעת שוק ,גילוי ודיווח .היישום של
דירקטיבת  Solvcency IIבאירופה נדחה מספר פעמים והיא צפויה להיות מיושמת בהדרגה החל משנת .2016
אגף שוק ההון הודיע על כוונתו לפתח בישראל משטר כושר פירעון מבוסס סיכונים ברוח דירקטיבת Solvency
 .IIהאגף הודיע על כוונתו להמשיך בגיבוש משטר כושר פירעון לחברות ביטוח בישראל שלא ייצמד להתקדמות
התהליך באירופה אולם יתבסס על עקרונות הדירקטיבה בהתאמות הנדרשות לישראל ותוך שימוש בידע
ומתודולוגיות של משטרי פיקוח אחרים בעולם .החברה וכלל ביטוח אשראי נערכות ארגונית ,עסקית ומיכונית
ליישום משטר כושר פירעון כאמור בהתאם להנחיות הפרטניות שמפרסם המפקח מעת לעת .זאת ,במקביל
להיערכות ארגונית ליישום עקרונות מהדירקטיבה האירופאית.

דירקטוריון החברה וכלל ביטוח אשראי מינו ועדות אשר אחראיות לפיקוח ובקרה על תהליך ההיערכות ,והן
מקבלות דיווח אודות תהליך ההיערכות והתרגילים הכמותיים הנערכים במסגרתו ,פעמיים בשנה.
החברה וכלל ביטוח אשראי מבצעות סקרי הערכה כמותיים ) (QISבהתאם להנחיות פרטניות שמפרסם המפקח.
החברה וכלל ביטוח אשראי בוחנות את ההשפעה הפוטנציאלית של תוצאות סקרי ההערכה הכמותיים על
פעילותן ואת ההיערכות המיכונית והתהליכית הכרוכה ביישום שוטף שלהם במתכונת שתיקבע .בנוסף ,החברה
וכלל ביטוח אשראי פועלות לשיפור רמת המוכנות שלהן לעמידה בסטנדרטים של הנדבך השני.
בשלב זה קיימת אי ודאות באשר לעיתוי ופרטי המודל ככל שיקבע על ידי הפיקוח לעניין דרישות ההון ,ולא ניתן
להעריך את ההשלכות הנובעות ממנו.
כלל חברה לביטוח בע"מ
איזי כהן
מנהל כללי

דני נוה
יו"ר דירקטוריון
 28במאי 2014
*

*
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מדיניות לתגמול משתנה )מענקים( לנושאי משרה ולמנהלי השקעות2013 -
בהתאם לחוזר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון בעניין "מדיניות תגמול של נושאי משרה
בגופים המוסדיים" ) 2009-9-24להלן" :חוזר התגמול"( אמצה החברה ביחס לשנים  2011ו2012-
מדיניות לתגמול משתנה )מענקים( לנושאי משרה ומנהלי השקעות.
להלן מובאת מדיניות התגמול לנושאי משרה ומנהלי השקעות ,כפי שעודכנה על ידי ועדות
הביקורת והדירקטוריונים של כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )להלן" :כלל החזקות"( וכלל
חברה לביטוח בע"מ בישיבתם מיום  6בדצמבר  2012ותוקנה בישיבותיהם מיום  13ו 17 -במרץ
 ,12014וכפי שאושרה וצפויה להיות מובאת לאישור הדירקטוריונים של יתר הגופים המוסדיים
בקבוצת כלל החזקות )כלל החזקות והגופים המוסדיים יקראו להלן ביחד "החברה"(.
 .1כללי
 .1.1ביום  6בדצמבר  2012אישר דירקטוריון כלל החזקות מדיניות תגמול 2לנושאי משרה
)שאינם דירקטורים( בחברה 3ולנושאי משרה במספר חברות בנות של כלל החזקות
המעניקות לחברה שירותים )שירותי מיחשוב ,ניהול השקעות ושיווק ישיר( ,ולנושאי
משרה בחברות מחטיבת המימון של כלל החזקות )נושאי המשרה בכל החברות
האמורות יקראו ביחד לעיל ולהלן "נושאי המשרה"( ,ולעובדים והמנהלים
העוסקים בפועל בניהול השקעות בגופים המוסדיים בקבוצת כלל החזקות )לעיל
ולהלן" :מנהלי ההשקעות"(.
 .1.2מדיניות התגמול קובעת מתווה עקרונות לפיו תיקבע ,מידי שנה ,תכנית תגמול
אישית לכל אחד מנושאי המשרה וממנהלי ההשקעות ,המבוססת על סדרה של
יעדים ומדדים ברמת כלל החזקות ,ברמת היחידה הארגונית וברמה האישית ,הכל
בהתאם לעקרונות המפורטים להלן בדיווח זה.
 .1.3מדיניות התגמול הוכנה בהתאם לקבוע בחוזר התגמול.
 .1.4יובהר ,כי בכוונת החברה לאמץ מדיניות תגמול כוללת ביחס למכלול רכיבי התגמול
בהתאם לתיקון מס'  20לחוק החברות ,התשנ"ט .1999-מדיניות זו תובא לאישור
האורגנים המוסמכים עד למועדים הקבועים בתיקון האמור.4

1

במסגרת תיקון מדיניות התגמול במועד האמור תוקנו סעיפים  2.4.2ו 2.4.3 -וכן נוסף סעיף .5

2

מדיניות התגמול מתייחסת לרכיב המשתנה בתגמול הנגזר מביצועיו של נושא המשרה או מנהל ההשקעות ,שאינו
תגמול הוני הניתן בדרך של מתן תגמול הכולל הענקת ניירות ערך של כלל החזקות או המבוסס על שוויים.
3
מנגנון התגמול ביחס למנכ"ל כלל החזקות קבועה בהסכם ההעסקה של המנכ"ל ומבוססת על מדיניות התגמול
האמורה ,בכפוף להתאמות המפורטות בהסכם ההעסקה ,ולהתאמות שבוצעו במסגרת מדיניות התגמול לפי תיקון
 ,20כמפורט בהערת שוליים  3להלן. .
4
ביום  10בספטמבר  2013אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של כלל החזקות מדיניות תגמול לנושאי משרה
בכלל החזקות )הכוללים את חברי הנהלת כלל ביטוח( בהתאם לחוק החברות )תיקון מס'  (20התשע"ג2012-
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 .2עקרונות מדיניות התגמול
 .2.1כללי

 .2.1.1התגמול ,שיינתן על פי מדיניות התגמול לנושאי המשרה ולמנהלי
ההשקעות ,הינו חלק מהתגמול הכולל שיינתן לכלל עובדי ומנהלי החברה
והחברות הבנות שלה )להלן" :הקבוצה"( )גם אלו שמדיניות התגמול אינה
חלה עליהם(.
מדיניות התגמול קובעת את המסגרת לפיה תופעל תכנית תגמול אישית
לכל אחד מנושאי המשרה ומנהלי ההשקעות בנפרד .תכנית התגמול
האישית של כל נושא משרה ומנהל השקעות ,תותאם למאפיינים
הספציפיים של הפעילות עליה הוא אחראי ותכלול ,בין היתר ,יעדים
ספציפיים הרלוונטיים עבורו.
מתווה לקביעת תכנית תגמול אישית לנושאי משרה יפורט בסעיף 2.2
להלן .מתווה לקביעת תכנית תגמול אישית ,הכולל מאפיינים ייחודיים
מסוימים הרלוונטיים לתגמול מנהלי ההשקעות ,יפורט בדרך של
התייחסות נפרדת בסעיף  2.3להלן.
 .2.1.2החברה קבעה את מנגנון התגמול לנושאי המשרה ולמנהלי ההשקעות
באופן שנועד לעודד שיפור בתהליכים העסקיים ובהתנהלות העסקית של
הגופים המוסדיים בקבוצה וכן לעודד הגדלת הרווחיות של הקבוצה
לאורך זמן.
מדיניות התגמול נקבעה באופן שיעלה בקנה אחד עם האסטרטגיה
העסקית של הקבוצה ,ותהווה תמריץ ליישומה וכן באופן שנועד להביא
להגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה ומנהלי ההשקעות עם
הקבוצה ועם פעילותה ,להגביר את שביעות הרצון והמוטיבציה שלהם
ולהביא לשימור נושאי המשרה ומנהלי ההשקעות האיכותיים בקבוצה
לאורך זמן.
החברה קבעה את מדיניות התגמול בשים לב לעקרונות שנקבעו על ידי
המפקח על הביטוח במסגרת חוזר התגמול.
 .2.1.3מדיניות התגמול משקפת את התפיסה אותה מאמצת הקבוצה לגבי תגמול
נושאי המשרה ומנהלי ההשקעות .מדיניות התגמול תעמוד בתוקפה עד
לשינויה ו/או ביטולה במתכונתה הנוכחית על ידי האורגנים הרלוונטיים

)"מדיניות התגמול לפי תיקון  .("20מדיניות התגמול נסמכת על הוראות תיקון  20וחוזר התגמול וחלה על נושאי
המשרה הרלבנטיים ,בנוסף למדיניות תגמול זו.
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של כלל החזקות .ביחס לכל שנה קלנדרית ,האורגנים הרלוונטיים של כלל
החזקות ו/או של הגופים המוסדיים בקבוצה יהיו רשאים לבטל את
מדיניות התגמול במתכונתה הנוכחית ,לסטות ממנה או לשנותה לפי
שיקול דעתם הבלעדי ,ביחס לכלל נושאי המשרה ומנהלי ההשקעות ,או
ביחס לנושא משרה ו/או מנהל השקעות ספציפי ,וזאת למעט קביעת בונוס
המטרה ,אם וככל שנקבע לנושא משרה מסוים במסגרת הסכם ההעסקה
עימו .שינוי במדיניות ,אם יחול ,יובא לאישור האורגנים הרלוונטיים של
כלל החזקות ו/או של הגופים המוסדיים בקבוצה ,אשר יבטיחו כי השינוי
עולה בקנה אחד עם דרישות חוזר התגמול .על אף האמור לעיל ,במקרה בו
קבעו האורגנים הרלוונטיים של כלל החזקות את היעדים הנדרשים על פי
מדיניות התגמול ביחס לשנה קלנדרית כלשהי ,מדיניות התגמול תעמוד
בתוקפה ,ללא שינוי ,ביחס לאותה שנה קלנדרית ,והכל בכפוף להוראות
כל דין.
כמו כן ,כל תשלום אשר ישולם לנושא משרה או למנהל השקעות בהתאם
למדיניות התגמול ,ככל שישולם ,אינו ולא ייחשב כחלק משכרו הרגיל לכל
דבר ועניין ולא יהווה בסיס לחישוב ו/או לזכאות ו/או לצבירה של זכות
נלווית כלשהי ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לא ישמש כרכיב
הנכלל בתשלום חופשה ,פיצויי פיטורים ,הפרשות לקופות הגמל וכיו"ב.
 .2.1.4הנהלת כלל החזקות ,באמצעות אגף המשאבים ,תבצע בחינה שנתית של
נאותות המתווה המפורט בסעיפים  2.2ו 2.3-להלן ותעביר המלצותיה
לדירקטוריון כלל החזקות אשר יפעל לעדכון ,במידת הצורך ,של מדיניות
התגמול.
 .2.2מתווה לקביעת תכנית תגמול אישי לנושאי המשרה
תכנית תגמול אישית תיקבע לכל אחד מנושאי המשרה בחברה ,זאת על בסיס
המתווה שלהלן ובכפוף לעקרונות הקבועים בו .תכנית התגמול האישית תובא מראש
לידיעתו של כל נושא משרה.
 .2.2.1מגבלות ותנאים מקדימים לחלוקת בונוס שנתי
תנאי מקדים לחלוקת בונוס לנושאי משרה בגין שנה מסוימת הינו עמידת
כלל החזקות בשיעור של  70%מיעד הרווח הכולל לשנה )לאחר מס( ,שנקבע
מראש לכלל החזקות לאותה שנה )להלן" :הרווח הכולל" ו"יעד הרווח
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הכולל"( .5הדירקטוריון ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,רשאי לקבוע כי
המגבלה תיקבע בהתאם לעמידה ביעדים נוספים.
 .2.2.2קריטריונים לקביעת הבונוס השנתי לכל נושא משרה
 .2.2.2.1סכום הבונוס השנתי הניתן לחלוקה לכל נושא משרה יוגבל
מראש ,כמפורט להלן ,באופן שיבטיח איזון הולם בין הבונוס
לבין הרכיב הקבוע שבתגמול של נושא המשרה.
 .2.2.2.2אוכלוסיית נושאי המשרה תחולק למספר קטגוריות ,אשר לכל
אחת מהן יקבע בונוס מטרה במונחים של אחוז מסוים מיעד
הרווח הכולל ,או במונחי משכורת ,כאשר בכל מקרה לא יעלה
בונוס המטרה על  0.2%מיעד הרווח הכולל ,וכל זאת למקרה
שנושא המשרה עמד ב 100%-מיעדי התכנית האישית )להלן:
"בונוס המטרה"( .6בונוס המטרה בכל קטגוריה של נושאי
משרה ,נקבע כאחוז מיעד הרווח הכולל ,או במונחי משכורת,
בהתאם לבכירות נושא המשרה ומידת השפעתו על התוצאות
הכספיות של כלל החזקות.
 .2.2.2.3סכום הבונוס השנתי המקסימלי הניתן לחלוקה לכל אחד
מנושאי המשרה יוגבל כאמור ויהיה תלוי גם באופן השגת
היעדים של נושא המשרה המסוים כפי שנקבעו במסגרת תכנית
התגמול האישית )להלן" :יעדי התכנית האישית"( ,כמפורט
להלן.
 .2.2.2.4בכפוף למגבלות ולתנאים המפורטים בסעיף  2.2.1לעיל ,לכל
נושא משרה ,עבור כל רכיב בקטגוריות היעדים כמפורט בסעיף
 2.2.2.5להלן )ועל פי המשקל היחסי שיקבע לכל רכיב( ,יקבע
בונוס שנתי אישי כמכפלה של בונוס המטרה ,במקדם שישקף
את אופן השגת יעדי התכנית האישית שנקבעו לנושא המשרה.
המקדם האמור יכול שיהיה נמוך מ) 1-אם נושא המשרה השיג
רק חלק מיעדי התכנית האישית( ויכול שיהיה גבוה מ) 1-אם
ביצועי נושא המשרה עלו בפועל על אלו שנקבעו לו כיעד( ,ובלבד
שערכו של המקדם לא יעלה על  .1.5הבונוס יחושב עבור כל רכיב
בנפרד ,וסך הבונוסים שיחושבו בגין כל הרכיבים יהווה את

5

בכל מקום במסמך מדיניות זה בו ישנה התייחסות לרווח הכולל )או ליעד הרווח הכולל( ,הכוונה היא לרווח הכולל,
אשר בחישובו נלקחו בחשבון סכומי הבונוס שיחולקו בגין אותה שנה על פי מדיניות תגמול זאת.
6
בישיבות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה שהתקיימו ביום  6בדצמבר  2012הוחלט ביחס ל 11-נושאי משרה
בקבוצת החברה כדלהלן) :א( משנים למנכ"ל שהינם חברי הנהלה  -בונוס המטרה יהיה בשיעור של  0.2%מיעד הרווח
הכולל; )ב( משנים למנכ"ל אחרים וסמנכ"לים בכירים  -בונוס המטרה יהיה בשיעור של  0.1%מיעד הרווח הכולל(.
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הבונוס המחושב לנושא המשרה הרלוונטי .חישוב ערכו של כל
אחד מהמקדמים עבור כל אחד מרכיבי התכנית האישית יבוצע
באופן הבא :במקרה בו שיעור העמידה ביעד יהיה נמוך מ,70%-
ערכו של המקדם יהיה שווה ל ;0-במקרה בו שיעור העמידה
ביעד מצוי בטווח שבין  70.01%ל 100%-ערכו של המקדם ינוע
בין ) 0.7עבור  (70.01%ל) 1-עבור  ,(100%כאשר בתוך הטווח
האמור המקדם יחושב באופן ליניארי; במקרה בו שיעור
העמידה ביעד מצוי בטווח שבין  100.01%ל 130%-ערכו של
המקדם יחושב בהתאם לשיעור העמידה ביעד )באחוזים( חלקי
 ,100כאשר מנה זו מוכפלת ב 150-ומחולקת ב) 130-לדוגמא:
במקרה של שיעור עמידה ביעד של  ,120%המקדם יהיה שווה ל-
.(1.38
 .2.2.2.5יעדי התכנית האישית שיקבעו לכל אחד מנושאי המשרה יגזרו,
בין השאר ,מתכנית העבודה האסטרטגית של הקבוצה ומתכניות
העבודה של היחידה הארגונית אליה משויך ו/או עליה ממונה
נושא המשרה ,ויחולקו לשלוש קטגוריות מדידה כדלקמן ,אשר
לכל אחת מהן יינתן משקל יחסי ,כמפורט להלן:
)א (

יעד הרווח הכולל של כלל החזקות – המשקל שיינתן
לקטגוריה זו הינו בין  15%ל.25%-

)ב (

יעדים עסקיים ,מקצועיים ואחרים ברמת היחידה
הארגונית )לדוגמא :מדד רווחיות; נתח שוק; מדד
צמיחה; מדדי תפעול ושירות; מדד של ציות לנהלים
פנימיים וציות להוראות הדין; מדד של השלמת אבני דרך
בפרויקטים משמעותיים( – המשקל שיינתן לקטגוריה זו
הינו בין  60%ל.70%-
היעדים על פי ס"ק זה לעיל יכללו ,בית היתר ,יעדים
ארוכי טווח.

)ג(

הערכת ביצועים על ידי מנכ"ל כלל החזקות )ההערכה
תתבסס על ההליך המובנה של הערכת העובדים
המתקיים בקבוצה ,ותתייחס ,בין השאר ,לקריטריונים
שאינם פיננסיים .הערכת מנכ"ל כלל החזקות תתייחס,
בין השאר ,לתרומה ארוכת הטווח של נושא המשרה
ולביצועיו ארוכי הטווח(  -המשקל שיינתן לקטגוריה זו
הינו בין  10%ל.20%-
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יובהר ,כי המשקל שיינתן לכל שלוש הקטגוריות האמורות לעיל
יעמוד על .100%
פירוט היעדים בכל קטגורית מדידה וכן המשקל היחסי של כל
אחת מקטגוריות המדידה יותאם לכל נושא משרה בנפרד,
בהתאם לרמת הבכירות של נושא המשרה ובהתאם ליחידה
הארגונית אליה הוא משויך ו/או עליה הוא ממונה.
 .2.3בכל מקרה ,הבונוס השנתי אשר ישולם לכל נושא משרה על פי מדיניות תגמול זאת
לא יעלה על סך של  1מיליון ש"ח.7
 .2.4מתווה לקביעת תכנית תגמול אישי למנהלי השקעות
החברה תקבע תכנית תגמול אישית לכל אחד ממנהלי ההשקעות ,בהתאם לקבוע
בסעיף  2.2לעיל ובהתאמות ובשינויים המחויבים בשל התנאים המיוחדים למנהלי
ההשקעות המפורטים להלן:
 .2.4.1יעדי התכנית האישית של כל מנהל השקעות ייקבעו על פי מדדים
הקשורים לעד שלוש קטגוריות מדידה כדלקמן:
 .2.4.1.1יעד הרווח הכולל של כלל החזקות – המשקל שיינתן לקטגוריה
זו הינו בין  15%ל.25%-
 .2.4.1.2יעדים ברמת תיק העמיתים או ברמת תיק הנוסטרו ,לפי הענין,
)לדוגמא :מדדים כמותיים הבוחנים עמידה ביעדי מובילות כפי
שנקבעו במדיניות ההשקעות; ציות להוראות הדין ולהנחיות
פנימיות( וכן יעדים ברמת התחום הספציפי מבין תחומי
ההשקעות )לדוגמא :מיקומו של תחום הפעילות בו מועסק מנהל
ההשקעות בדירוג חיצוני הניתן לאותו תחום פעילות בחברות
שונות( – המשקל שיינתן לקטגוריה זו הינו בין  60%ל.70%-
 .2.4.1.3הערכת ביצועים על ידי מנכ"ל כלל החזקות )ההערכה תתבסס
על ההליך המובנה של הערכת העובדים המתקיים בקבוצה,
ותתייחס ,בין השאר ,לקריטריונים שאינם פיננסיים .הערכת

7

בישיבות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה שהתקיימו ביום  6בדצמבר  2012הוחלט ביחס ל 11-נושאי משרה

בקבוצת החברה כדלהלן) :א( משנים למנכ"ל שהינם חברי הנהלה – ביחס לשנת  2013הבונוס המקסימלי לא יעלה על
 1מליון ש"ח; )ב( משנים למנכ"ל אחרים וסמנכ"לים בכירים  -ביחס לשנת  2013הבונוס המקסימלי לא יעלה על 0.5
מליון ש"ח .בישיבת ועדת הביקורת מיום  14.3.13וישיבת הדירקטוריון מיום  17.3.13הוחלט כי ביחס לאחד
מהמשנים למנכ"ל האמורים  -ביחס לשנת  2013הבונוס המקסימלי לא יעלה על  0.75מליון ש"ח.
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מנכ"ל כלל החזקות תתייחס ,בין השאר ,לתרומה ארוכת הטווח
של מנהל ההשקעות ולביצועיו ארוכי הטווח(  -המשקל שיינתן
לקטגוריה זו הינו בין  10%ל.20%-
יובהר ,כי המשקל שיינתן לכל שלוש הקטגוריות האמורות לעיל יעמוד על
.100%
פירוט היעדים בכל קטגורית מדידה וכן המשקל היחסי של כל אחת
מקטגוריות המדידה יותאם לכל מנהל השקעות בנפרד ,בהתאם לרמת
הבכירות של מנהל ההשקעות ובהתאם ליחידה הארגונית אליה הוא משויך
ו/או עליה הוא ממונה.
 .2.4.2כל אחד מהיעדים המתייחסים לתוצאות ההשקעות שבתכנית האישית של
מנהל השקעות ייבחן על בסיס הביצועים הרלוונטיים בשלוש השנים
הקודמות למועד חלוקת הבונוס ,זאת על פי ממוצע שנתי משוקלל בו יינתן
משקל גבוה יותר לשנה האחרונה.
.2.4.3
לגבי מנהל השקעות אשר מועסק תקופה קצרה משלוש שנים ,בחינת היעדים
המתייחסים לתוצאות ההשקעות תהיה על בסיס ביצועי התקופה בה מועסק
בחברה.

 .2.4.4למניעת ספקות מובהר ,כי בכל מקרה ,הבונוס השנתי אשר ישולם לכל
מנהל השקעות על פי מדיניות תגמול זאת לא יעלה על סך של  1מליון
ש"ח.
 .3הזכאות לבונוס בגין תקופת העסקה חלקית
במקרה בו יסתיימו יחסי עובד-מעביד בין נושא משרה או מנהל השקעות לבין החברה
במהלך שנה קלנדרית יחושב סכום הבונוס השנתי בהתאם למדיניות תגמול זו ,כאשר יעד
הרווח הכולל יתוקן ויחושב באופן יחסי בהתאם לתקופת העסקתו של נושא המשרה או
מנהל השקעות בחלק אותה שנה )לדוגמא :לו יעד הרווח הכולל היה  300מליון ש"ח ונושא
המשרה או מנהל ההשקעות עבד במהלך השנה האחרונה חצי שנה בדיוק ,יעד הרווח הכולל
בגין אותה תקופה של חצי שנה עבור חישוב הבונוס השנתי לנושא המשרה או מנהל
ההשקעות כאמור יעמוד על  150מליון ש"ח( והרווח הכולל לתקופה יחושב בהתאם לרווח
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הכולל לתקופה )לאחר מס( שנכלל בדוחותיה הכספיים הרבעוניים של החברה בהתייחס
לתקופת העבודה הרלבנטית באותה שנה.
 .4השבה של הבונוס
במקרה בו יתוקנו דוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים של כלל החזקות לשנה
כלשהי ,באופן שלו היה סכום המענק ,שהגיע לנושא המשרה או למנהל ההשקעות בגין
אותה שנה ,מחושב בהתאם לנתונים המתוקנים ,היה מקבל המנהל מענק בסכום אחר,
תשלם החברה לנושא המשרה או למנהל ההשקעות ,או ישיב נושא המשרה או מנהל
ההשקעות לחברה ,לפי העניין ,את ההפרש בין סכום המענק שקבל לזה שהיה זכאי לו עקב
התיקון האמור.
 .5מענק חד פעמי
 .5.1הדירקטוריון וועדת התגמול )ככל שהדבר מתייחס לנושאי משרה( ומנכ"ל החברה
ומנכ"ל כנף )ככל שהדבר מתייחס למנהלי השקעות שאינם נושאי משרה( יהיו
רשאים להחליט מעת לעת על מתן מענק חד-פעמי ,בין היתר ,בגין מאמצים ניכרים
מצד נושא המשרה או מנהל ההשקעות בחברה ,לרבות במסגרת ביצוע עסקה שאינה
במהלך העסקים הרגיל של החברה או בגין התקשרות בהסכם העסקה עם החברה
)"מענק חתימה"( )להלן" :מענק חד פעמי"(.
 .5.2מענק חד פעמי כאמור לא יעלה על  3משכורות בסיס למענק ובמקרים מיוחדים לא
יעלה על  6משכורות בסיס 8למענק.
 .5.3ככל שישולם מענק חד פעמי הוא נפרד ואינו קשור לבונוס השנתי.

*
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*

*

שכר הבסיס האחרון ששולם למנהל ההשקעות הרלבנטי )ברוטו( במועד שלפני מועד ההחלטה על התשלום

הרלוונטי ,לפי העניין ,לא כולל רכיבי שכר משתנים )ככל שמשולמים( ונלווים כגון :מענקים שונים ,רכב,
טלפון ,החזר הוצאות וכיוצא באלה ,וזכויות סוציאליות והטבות נלוות לשכר )לרבות :הפרשות לביטוחי
מנהלים ו/או קרנות פנסיה ,קרנות השתלמות ,ימי חופשה ,דמי הבראה ,ימי מחלה וכו'(.
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נספח
מדיניות תגמול נושאי משרה
כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
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תוכן עניינים

 .1הגדרות
 .2כללי
 .3מטרות ושיקולים בקביעת מדיניות התגמול
 .4מרכיבי התגמול
 4.1שכר דירקטורים
 4.2.1שכר בסיס קבוע
 4.2.2תנאים נלווים קבועים
 4.2.3תגמול משתנה  -מענק שנתי
 4.2.4תגמול משתנה  -תגמול הוני
 .5אופן קביעת התגמול – עקרונות וכללים
 .6שכר בסיס
 .7תגמול משתנה – מענק שנתי
 7.1כללי
 7.2מתווה לקביעת בונוס שנתי אישי לנושאי המשרה
 7.2.1מגבלות ותנאים מקדימים לחלוקת בונוס שנתי
 7.2.2קריטריונים לקביעת הבונוס השנתי לכל נושאי המשרה
 7.3מנהלי השקעות
 7.4פריסת תשלום הבונוס
 7.5הזכאות לבונוס בגין תקופת העסקה חלקית
 7.6השבה של הבונוס
 .8תגמול משתנה – תגמול הוני
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 .9מענק חד פעמי
 .10תנאים נלווים והטבות נוספות לנושאי המשרה
 10.1הפרשות פנסיוניות וביטוח אובדן כושר עבודה
 10.2פיצויי פיטורין
 10.3קרן השתלמות
 10.4רכב
 10.5תקשורת
 10.6ארוחות/אש"ל
 10.7חופשה שנתית
 10.8חופשת מחלה
 10.9דמי הבראה
 10.10שיפוי וביטוח לנושא משרה
 .11הסדרי פרישה
 11.1הודעה מוקדמת
 11.2מענק פרישה
 11.3אי תחרות
 .12תוקף ואחריות
 .13הוראת מעבר

 .1הגדרות
למונחים המאוזכרים במסמך זה תהא המשמעות המופיעה להלן לצידם:
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"דוחות כספיים" – דוחות כספיים מאוחדים ומבוקרים שנתיים של החברה ,המפורסמים
לבעלי המניות של החברה.
"החברה" או "כלל החזקות" – כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ.
"העברת שליטה" – משמעה עסקה לפיה אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ תעביר את השליטה
באי.די.בי חברה לפתוח בע"מ ו/או אי.די.בי חברה לפתוח בע"מ תעביר את השליטה בחברה,
ו/או החברה תעביר את השליטה בכלל חברה לביטוח בע"מ ,לצד ג' .למען הסר ספק יובהר ,כי
העברת שליטה במי מהחברות האמורות לחברה בשליטת אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ,
במישרין ו/או בעקיפין ,לא תיחשב כ"העברת שליטה"" .שליטה" לעניין זה כמשמעותה בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-מובהר ,כי מינוי בעל תפקיד מטעם בית משפט למי מבין החברות
האמורות ו/או מינוי נאמן בהתאם לתיקון להיתר השליטה בכלל חברה לביטוח בע"מ שנכנס
לתוקף ביום  31באוגוסט  2012לא יהווה שינוי שליטה.
"הצמדה למדד" – הצמדה לשינוי במדד המחירים לצרכן בהתאם ליחס שבין המדד הידוע
במועד התשלום לבין מדד הבסיס ,ובלבד שביחס לתשלומים עתיים או נדחים ,בכל מקרה לא
יפחת התשלום העיתי הצמוד למדד מסכום התשלום העיתי או הנדחה שקדם לו.
"מדד הבסיס"  -המדד הידוע ביום אישור מדיניות תגמול זו על ידי האסיפה הכללית של
החברה ,אלא אם כן נכתב במפורש אחרת.
"חוזר התגמול" – חוזר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון בעניין "מדיניות תגמול של
נושאי משרה בגופים המוסדיים" כפי שפורסם ביום ) 29.11.2009מס' .(2009-9-24
"חוק החברות" – חוק החברות ,התשנ"ט.1999-
"מדיניות תגמול" – כמשמעותה בסעיף 267א)א( לחוק החברות.
"משכורת בסיס למענק" – שכר הבסיס האחרון ששולם לנושא המשרה הרלבנטי )ברוטו(
במועד שלפני מועד החלטת הדירקטוריון על התשלום הרלוונטי ,לפי העניין ,לא כולל רכיבי
שכר משתנים )ככל שמשולמים( ונלווים כגון :מענקים שונים ,רכב ,טלפון ,החזר הוצאות
וכיוצא באלה ,וזכויות סוציאליות והטבות נלוות לשכר )לרבות :הפרשות לביטוחי מנהלים
ו/או קרנות פנסיה ,קרנות השתלמות ,ימי חופשה ,דמי הבראה ,ימי מחלה וכו'(.
"נושא משרה" – נושאי משרה בכלל החזקות )למעט דירקטורים שאינם יו"ר הדירקטוריון(
וכן ,למען הזהירות ,חברי הנהלת כלל חברה לביטוח בע"מ.
"קבוצת כלל" או "הקבוצה" – החברות הנמנות על קבוצת כלל החזקות.
"רווח" – רווח כולל )לאחר מס( כפי שיוצג בדוחות הכספיים לתום השנה הרלוונטית )כולל
רווח/הפסד חד-פעמי ולרבות ביצועיים כספיים של חברות שיירכשו בעתיד על ידי החברה(.
"שכר" – ההכנסה שבעדה משולמים דמי ביטוח לאומי לפי פרק ט"ו לחוק הביטוח
הלאומי]נוסח משולב[ ,התשנ"ה.1995-
"תנאי כהונה והעסקה" – כהגדרתם בחוק החברות.
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"עובדי קבלן המועסקים אצל החברה" – עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק
בפועל שלהם ,ועובדים של קבלן שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה; לעניין זה,
"קבלן כוח אדם"" ,קבלן שירות"" ,מעסיק בפועל" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי
קבלני כוח אדם ,התשנ"ו.1996-
 .2כללי
 2.1מסמך זה נועד להגדיר ,לתאר ולפרט את מדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי
משרה בחברה 9כפי שאומצה על ידי דירקטוריון החברה לאחר קבלת המלצת
ועדת התגמול של החברה.
 2.2מדיניות התגמול נקבעה בהתאם להוראות תיקון  20לחוק החברות ובהתאם
לחוזר התגמול.10
 2.3מדיניות התגמול קובעת כללים ,קריטריונים ואמות מידה שלפיהם ייקבעו תנאי
כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה בחברה ,וכן אשר לשיקולים העומדים
בבסיס קביעתם ,תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הפעילות עליה אחראי
נושא המשרה הרלבנטי ,לניסיונו ,הכשרתו וביצוע התפקיד על ידו.
 2.4מדיניות התגמול נערכה בהתחשב באופייה של החברה ,כחברת החזקות הפועלת
בתחום הביטוח ,הגמל ,הפנסיה והפיננסים ,המנהלת כספי ציבור ,ובשים לב
לגודלה של החברה ,אשר נכללת במדד תל -אביב .100
 2.5ניסוח המדיניות בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים וגברים
כאחד.

 9ראו הגדרת נושאי משרה לענין מדיניות זו.
 10חוזר התגמול קובע קווים מנחים לעניין גיבוש מדיניות תגמול של נושאי משרה בגופים מוסדיים" .נושא
משרה" מוגדר בחוזר התגמול כאחד מאלה) :א( כהגדרת מונח זה בחוק החברות; )ב( כל מי שעוסק בפועל בניהול
השקעות בגוף מוסדי ומקבל תגמול הכולל רכיב משתנה הנגזר מביצועים של נושא המשרה )בונוס( .לפיכך ,לגבי
נושאי משרה בחברה שהינם גם נושאי משרה בגופים מוסדיים בקבוצת כלל החזקות או מנהלי השקעות בקבוצת
כלל החזקות יחול בנוסף על מדיניות תגמול זו גם חוזר התגמול .ביום  9בדצמבר  2012פרסמה החברה את
מדיניות התגמול של הקבוצה בהתאם לחוזר התגמול ביחס לנושאי משרה כאמור לשנת  .2013יצוין כי מדיניות
האמורים.
תגמול זו לא תפגע במדיניות התגמול בהתאם לחוזר התגמול לשנת  2013שנקבעה ביחס לנושאי המשרה
ראו לעניין זה גם סעיף  13להלן.
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 .3מטרות ושיקולים בקביעת מדיניות התגמול

מדיניות התגמול נועדה לסייע בהשגת מטרות החברה ותוכניות העבודה שלה בראייה
ארוכת טווח ובין היתר במטרה כי:
 3.1החברה תוכל לגייס ולשמר מנהלים בכירים איכותיים ברמה גבוהה ,בעלי ידע
מקצועי ספציפי והתמחות ייחודיים ,בעלי יכולת להוביל את החברה להצלחה
עסקית ולהתמודד עם האתגרים העומדים בפניה;
 3.2לנושאי המשרה תהיה מוטיבציה להשיג רמה גבוהה של ביצועים עיסקיים מבלי
ליטול סיכונים בלתי סבירים;
 3.3יווצר איזון ראוי בין מרכיבי תגמול שונים ,מרכיבים קבועים מול משתנים ,קצרי
טווח מול ארוכי טווח ותגמול במזומן )כולל תנאים נלווים( ,למול תגמול הוני.
 3.4תגמול נושאי המשרה יהלום בין היתר את גודל החברה ואופי פעילותה.
בגיבוש מדיניות התגמול נשקלו ,בין היתר ,רמות השכר ותנאי ההעסקה שהיו נהוגים
בחברה לנושאי המשרה בשנים קודמות ,תוך מתן דגש על הגברת התחרותיות בגיוס
ובשימור כוח אדם איכותי בתפקידי ניהול בכירים בקבוצה.
 .4מרכיבי התגמול
א .דירקטורים )למעט יו"ר הדירקטוריון(
 4.1שכר דירקטורים
4.1.1

שכרם של דירקטורים חיצוניים ודירקטורים אחרים בחברה )למעט
יו"ר הדירקטוריון (11כפי שיכהנו מעת לעת ,יהיה הגמול המרבי כפי
שיקבע על פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני( ,תש"ס) 2000 -להלן" :תקנות הגמול"( ,כפי שיתעדכן מעת
לעת .לעניין זה לא יובאו בחשבון מיומנויות כלשהן של דירקטור
כלשהו .כמו כן ,יהיו הדירקטורים האמורים זכאים להחזר הוצאות
בהתאם לתקנות הגמול.
האמור בסעיף  4.1.1זה לא יחול על דירקטורים המכהנים בחברה
אשר הינם עובדי קבוצת אי די בי חברה לאחזקות בע"מ ,12אשר
התגמול שיוענק להם נכלל במסגרת הסכם ניהול שבין החברה לבין

11

לעניין שכרו של יו"ר הדירקטוריון של החברה המכהן בתפקידו במועד אישור מדיניות תגמול זו ,אשר אושר
באסיפת בעלי המניות ביום  14ביולי  ,2013ראו את זימון האסיפה הכללית של החברה מיום  6ביוני ) 2013אסמכתא
 ,(2013-01-058722מיום  5ביולי ) 2013אסמכתא  (2013-01-084687ומיום  9ביולי ) 2013אסמכתא .(2013-01-088617
12
נכון למועד זה הדירקטורים המכהנים בחברה אשר הינם עובדי קבוצת אי די בי חברה לאחזקות בע"מ ,הינם
ה"ה :נוחי דנקנר ,שוני אלבק וליאור חנס.
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אי די בי חברה לפתוח בע"מ ,כפי שיאושר מעת לעת ,על ידי אסיפת
בעלי המניות של החברה.13
4.1.2

החברה יכול ותישא בהוצאות נוספות בגין הדירקטורים המכהנים
בחברה כגון בגין השתלמויות ,השתתפות באירועי חברה ,שי לחג
וכו' והחברה לא תהיה מוגבלת בשל כך.

4.1.3

סעיף  10.11להלן יחול על הדירקטורים המכהנים בחברה ,לרבות
הדירקטורים החיצוניים.

ב .נושאי משרה )לרבות יו"ר הדירקטוריון(
 4.2התגמול הכולל של כל נושא משרה מורכב מהרכיבים העיקריים הבאים )כולם או
חלק מהם(:
4.2.1

שכר בסיס )רכיב קבוע( – מרכיב תגמול זה נועד לתגמל את נושא
המשרה עבור ביצוע תפקידו בחברה ועבור הזמן המושקע בביצוע
מטלות התפקיד השוטפות באופן יומיומי .השכר מבטא את כישוריו
של העובד )כגון :ניסיונו ,הידע שהוא מביא לתפקיד ,מומחיות
בתחום העיסוק ,השכלתו ,הסמכות המקצועית וכו'( ,תוך התחשבות
ברמת האחריות המוטלת עליו ודרישות התפקיד הנגזרות ממנו.

4.2.2

תנאים נלווים – מרכיב תגמול זה כולל תנאים סוציאליים
המחויבים על פי דין ותנאים נלווים נוספים ,כגון קרנות פנסיה,
ביטוחי מנהלים ,הפרשות לפיצויים ,ביטוח אובדן כושר עבודה ,ימי
הבראה ,חופשה ,מחלה ,הוצאות נסיעה ,קרן השתלמות ,העמדת
רכב ,סבסוד הוצאות הסעדה וכו'.

4.2.3

תגמול משתנה )מענק/בונוס( – מרכיב תגמול זה נקבע בהתאם
לביצועים של נושא המשרה ותוצאות החברה ,כמפורט בהרחבה
להלן.

4.2.4

תגמול משתנה הוני – מרכיב תגמול זה נועד ליצור זהות אינטרסים
בין כלל בעלי המניות של החברה לבין נושאי המשרה באמצעות
מחיר המניה .כמו כן נועד מרכיב זה לעודד ולחזק את הזדהותם של
מקבלי תגמול זה עם החברה בכלל ובראיה ארוכת טווח בפרט .כמו
כן ,היות ותוכנית תגמול הוני הינה ארוכת טווח במהותה ,היא
מהווה גם תמריץ חיובי עבור מקבלה להמשיך לעבוד בחברה לאורך
זמן ולסייע בהשגת יעדי החברה ,תכנית העבודה שלה ומדיניותה.

13

לפרטים בדבר הסכם הניהול התקף במועד אישור מדיניות תגמול זו ראה דיווח מיידי של החברה מיום  29באפריל
) 2012אסמכתא .(2012-01-110490
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בנוסף ,היותה של התכנית ארוכת טווח מחזקת את ההלימה בין
מרכיב תמריץ זה לבין מדיניות ניהול הסיכונים בחברה.
 4.3מדיניות התגמול אינה מקנה זכויות משפטיות לעובדי החברה בכלל ולנושאי
המשרה והדירקטורים בחברה בפרט .מובהר כי מרכיבי התגמול המפורטים
בתוכנית זו מהווים רף עליון שביחס אליו תיקבענה תכניות התגמול האישיות
לנושאי המשרה בחברה .יודגש כי החברה אינה מחויבת להעניק לנושאי המשרה
או מי מהם לרבות הדירקטורים את כל המרכיבים המפורטים לעיל )למעט
כמתחייב על פי חוק( ואינה מחויבת להעניק את השיעור המקסימאלי שנקבע בכל
אחד מן המרכיבים .ככל שלנושא משרה יוענק תגמול נמוך מהתגמול המתואר
במדיניות זו עבור נושא משרה בתפקיד דומה בחברה הדבר לא יהווה חריגה
מהוראות מדיניות זו.
 4.4התשלום לנושא משרה המעניק שירותים לחברה כקבלן עצמאי או באמצעות
חברת ניהול ,ישקף את עלות רכיבי התגמול הקבועים )בתוספת מיסים כדין(
בהתאם למדיניות התגמול.
 4.5רכיבי התגמול המפורטים במסמך מדיניות זה ,אינם מתייחסים למרכיבים
שונים שהחברה נוהגת לעיתים להעניק לכלל עובדיה ,או לחלק מהם ,כגון :החזר
הוצאות ,חניה ,שי לחגים ,השתלמויות ,הנחה ברכישת מוצרי החברה ,נופשים
וכו' והחברה לא תהיה מוגבלת בשל כך.
 .5אופן קביעת התגמול – עקרונות וכללים
בבואם של וועדת התגמול ודירקטוריון החברה לבחון ולאשר תנאי כהונה והעסקה של
נושא משרה ,יתייחסו ,בין היתר ,לנושאים הבאים ,ככל שהם רלבנטיים לנושא המשרה:
 5.1השכלתו ,כישוריו ,מומחיותו ,ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.14
 5.2תפקידו של נושא המשרה ,תחומי אחריותו ותרומתו הצפויה להשגת יעדי
החברה.
 5.3הסכמי שכר קודמים של נושא המשרה.
 5.4היחס שבין תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה לשכר של שאר עובדי
החברה ושל עובדי הקבלן המועסקים אצל החברה ,בפרט היחס לשכר הממוצע
ולשכר החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים על יחסי העבודה בחברה.15

14

יצוין ,כי ביחס לחלק מנושאי המשרה עליהם חלה מדיניות תגמול זו ,כפופה החברה להוראות רגולטוריות
ספציפיות המתנות את העסקת נושאי המשרה באישור הרגולטור )כגון :מנכ"ל ,יו"ר דירקטוריון ,דירקטור ,יועץ
משפטי ,מנהל כספים ,אקטואר ,מנהל סיכונים ,מנהל מערכות מידע ומבקר פנימי( וכן קובעות כישורים הנדרשים
מבעלי תפקידים מסוימים ,ולפיכך לגבי אותם נושאי משרה תתייחס החברה גם לאישורים ולקריטריונים שנקבעו
באותן הוראות.
15
יובהר כי לצורך חישוב היחסים כאמור בסעיף זה כפי שהוצגו בפני חברי ועדת התגמול והדירקטוריון ,נלקחו
בחשבון כל עובדי הקבוצה ועובדי הקבלן המועסקים בקבוצת כלל ,לרבות נושאי משרה ולמעט עובדי קבוצת כלל
פיננסים בע"מ .כן יובהר כי בחישוב עלות השכר של עובדי החברה נלקחה בחשבון עלות שכרם הכולל של כל נושאי
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 5.5שוויו הכלכלי של התגמול הכולל ,על כל מרכיביו ,לרבות התייחסות לתוצאות
העסקיות של החברה ,וככל שהתגמול כולל יעדים ומדדים ,בחינה של היעדים
והמדדים ,בין היתר ,לאור מדיניות ניהול הסיכונים של החברה ועל מנת לוודא
שאין במדיניות התגמול כדי ליצור תמריצים לנטילת סיכונים מעבר לכך.
 5.6איזון בין מרכיב תגמול משתנה תלוי ביצועים ומרכיב תגמול משתנה הוני לבין
מרכיב התגמול הקבוע.
טווח היחס האפשרי בין מרכיבי חבילת התגמול הכולל )הקבוע והמשתנה(,
במונחי משרה מלאה ,לשנה נתונה של נושאי המשרה בחברה ,יקבע בהתאם לכך
שרכיב התגמול הקבוע יהיה לפחות  35%מסך התגמול הכולל )בהנחת מענק
שנתי מקסימלי ותגמול הוני( וביחס למנכ"ל – לפחות  25%מסך התגמול הכולל
)בהנחת מענק שנתי מקסימלי ותגמול הוני( .יובהר כי יחס זה עשוי להשתנות
באופן לא מהותי כתלות ברכיבי חבילת התגמול המשתנה.16
 .6שכר בסיס
 6.1תקרת שכר הבסיס החודשי לנושאי משרה בחברה הינה כדלקמן:
דרג

מקסימום

יו"ר דירקטוריון
מנכ"ל
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 155,000ש"ח
 216,000ש"ח

משנה למנכ"ל

 96,000ש"ח

סמנכ"ל בכיר

 72,000ש"ח

 6.2תקרת שכר הבסיס החודשי הנזכרת לעיל הינה בגין  100%משרה.
 6.3תקרת שכר הבסיס החודשי אינה כוללת רכיבים נלווים נוספים לשכר הבסיס
המגולמים בשכר.

המשרה ,על בסיס ממוצע רכיבי השכר האמורים ב 12 -החודשים שבין מאי  2012עד אפריל  ,2013כהגדרת המונח
"שכר" בצו החברות )תיקון התוספת הראשונה א' לחוק( ,התשע"ג) 2013-כאשר הפרשות נכללו בחישוב לפי תשלומן
במזומן בפועל( .עלות השכר אינה כוללת מענק שנתי משתנה .יצוין כי ככלל לאור העובדה שהחברה לא עמדה ביעד
הרווח לשנת  ,2012לא חולק מענק שנתי משתנה לנושאי המשרה בגין שנה זו .עוד יצוין כי המענק השנתי המשתנה
לשנת  2013כאמור בסעיף  7למדיניות התגמול ,הינו רכיב שכר עתידי שאינו ודאי ..
כמו כן ,עלות השכר אינה כוללת את שווי התגמול המשתנה ההוני שהוענק לנושאי המשרה במהלך שנת .2013
ביחס לתגמול המשתנה ההוני ,לצורך חישוב היחסים האמורים ,שווי ההטבה ההונית נפרש באופן ליניארי על פני
תקופת ההבשלה של התגמול המשתנה ההוני .על אף האמור ,במקרה של שינוי שליטה בחברה מתקצרת תקופת
ההבשלה של כתבי האופציה שהוענקו למנכ"ל ,באופן שבהנחה של שינוי שליטה שיושלם עד סוף מרץ .2014
16

חבילת התגמול המשתנה עשויה להשתנות לאור העובדה ששווי הרכיבים המשתנים בפועל יכול להיות שונה מכפי
שהוערך .לצורך החישוב שווי ההטבה ההונית נפרש באופן ליניארי על פני תקופת ההבשלה של התגמול המשתנה
ההוני.
17
ביחס למנכ"ל החברה המכהן בתפקידו נכון למועד אישורה של מדיניות תגמול זו יצוין כי החברה התקשרה עמו
בהסכם העסקה לתקופה קצובה של  5שנים שאושר על ידי האורגנים המוסמכים של החברה )ראה דו"ח מיידי של
החברה מיום  5בנובמבר  2012אסמכתא (2012-01-271455
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 6.4תקרת שכר הבסיס החודשי תהיה צמודה למדד.

 6.5רמת השכר שתקבע ,תבטא את כישוריו של נושא המשרה )לרבות ,ניסיונו ,הידע
שהוא מביא עמו לתפקיד ,מומחיות בתחום העיסוק ,השכלתו וכו'( ,תוך
התחשבות ברמת האחריות המוטלת עליו ודרישות התפקיד הנגזרות ממנו.
 6.6מידי חודש תבוצע הצמדה למדד של שכר הבסיס החודשי של נושאי המשרה.
 6.7בכדי לאפשר לשמר את נושאי המשרה בתפקידיהם לאורך זמן ,ניתן יהיה לעדכן
את שכר הבסיס החודשי של נושאי המשרה מעת לעת ,במסגרת התקרה הנזכרת
לעיל ובכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה ובכל מקרה העלאת שכר
הבסיס החודשי כאמור לא תעלה על  20%במצטבר משכרו הנוכחי בעת אישור
מדיניות זו וכל עוד מדיניות תגמול זו תהיה בתוקף .יובהר כי מגבלה זו לא תחול
ביחס לנושא משרה שיקודם בדרגה במהלך תקופה כאמור ,ולגבי נושא משרה
כאמור תחול מגבלת תקרת השכר בדרגה אליה קודם .יובהר כי בעת הדיון בדבר
עדכון שכר הבסיס החודשי של נושאי המשרה כאמור לעיל ,יוצגו בפני ועדת
התגמול והדירקטוריון נתונים השוואתיים ביחס לנושאי משרה בחברות ברות
השוואה וכן תיבחן ההלימה לביצועי החברה.
 6.8בשל היות נושאי המשרה בעלי תפקיד ניהולי בכיר ,כמשמעותו בחוק שעות
עבודה ומנוחה ,לא יחול חוק שעות עבודה ומנוחה על נושאי המשרה ואלה לא
יהיו זכאים לתגמול עבור עבודה בשעות נוספות או בזמן המנוחה השבועית.
 .7תגמול משתנה – מענק שנתי
 7.1כללי
7.1.1

מדיניות התגמול של החברה מבוססת ,בין היתר ,על ההנחה לפיה על
התגמול הכולל של נושאי המשרה בחברה ,להיות מושפע ,באופן
ניכר ,מתוצאותיה העסקיות של החברה ,המתבטאות הלכה למעשה
ברווחיות החברה ,וכן מתרומתו האישית של כל נושא משרה
להשגתה.

7.1.2

לפיכך ,ובהתאם לעקרונות המפורטים להלן ,תיקבע ,מידי שנה,
תכנית יעדים ומדדים אישית לכל אחד מנושאי המשרה הזכאים
לכך ,אשר מבוססת על סדרה של יעדים ומדדים ברמת כלל החזקות,
ברמת היחידה הארגונית וברמה האישית )היעדים האישיים ליו"ר
החברה יהיו יעדי הרווח של החברה בלבד( ,הנגזרים מתכנית
העבודה של החברה ,והכל עד לתקרה כפי שתקבע בתוכנית האישית
השנתית האישית האמורה )להלן" :הבונוס השנתי"(.

7.1.3

המדדים והיעדים שעליהם מבוסס הבונוס השנתי יקבעו באופן
שנועד לעודד שיפור בתהליכים העסקיים ובהתנהלות העסקית של
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החברה ,במטרה לעודד הגדלת רווחיות לאורך זמן ותוך התחשבות
בניהול סיכונים.
7.1.4

למען הסר ספק מובהר כי כל בונוס שנתי אשר ישולם לנושא משרה
בהתאם למדיניות התגמול ,ככל שישולם ,אינו ולא ייחשב כחלק
משכרו הרגיל של נושא המשרה ,לכל דבר ועניין ולא יהווה בסיס
לחישוב ו/או לזכאות ו/או לצבירה של זכות נלווית כלשהי ,לרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לא ישמש כרכיב הנכלל בתשלום
חופשה ,פיצויי פיטורים ,הפרשות לקופות הגמל וכו'.

 7.2מתווה לקביעת בונוס שנתי אישי לנושאי המשרה
תכנית תגמול אישית הכוללת התייחסות לבונוס שנתי אישי לכל אחד מנושאי
המשרה בחברה ,תיערך על בסיס המתווה שלהלן ובכפוף לעקרונות הקבועים בו
ותובא מראש לידיעתו של כל נושא משרה.
7.2.1

מגבלות ותנאים מקדימים לחלוקת בונוס שנתי
7.2.1.1

תנאי מקדים לתשלום בונוס לנושאי משרה בגין שנה
מסוימת הינו עמידת כלל החזקות בשיעור של 70%
מיעד הרווח ,שנקבע לכלל החזקות לאותה שנה )להלן:
"יעד הרווח"( ,זאת למעט מענק מיוחד אם וככל
שיחולק כאמור בסעיף  9להלן .הדירקטוריון ,על פי
שיקול דעתו הבלעדי ,רשאי לקבוע כי המגבלה תיקבע
בהתאם לעמידה ביעדים נוספים.

7.2.1.2

בכל מקום במסמך מדיניות זה בו ישנה התייחסות
לרווח )או ליעד הרווח( ,הכוונה היא לרווח ,אשר
בחישובו נלקחו בחשבון סכומי הבונוס שיחולקו בגין
אותה שנה על פי מדיניות תגמול זו .דהיינו ,עמידת
החברה ביעד הרווח תיבחן לאחר הפחתה מהרווח
הכולל של ההוצאה נטו אשר תירשם בדוחות הכספיים
בגין סכום הבונוסים השנתיים בגין אותה שנה .בענין
זה נקבע כי יעד הרווח הכולל ביחס לבונוס המטרה לא
יפחת מ 250-מליון ש"ח לשנה.18

7.2.2

קריטריונים לקביעת הבונוס השנתי לכל נושא משרה

18

באסיפת בעלי המניות ביום  14ביולי ) 2013ראו הערת שוליים  3לעיל( נקבע כי יעד הרווח הכולל ביחס לבונוס
המטרה של יו"ר הדירקטוריון לא יפחת מ 300-מליון ש"ח לשנה.
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7.2.2.1

סכום הבונוס השנתי הניתן לחלוקה לכל נושא משרה
יוגבל מראש ,כמפורט להלן.

7.2.2.2

אוכלוסיית נושאי המשרה תחולק למספר קבוצות,
אשר לכל אחת מהן יקבע בונוס מטרה מקסימאלי
במונחים של אחוז מסוים מיעד הרווח ,או במונחי
משכורת ,כאשר בכל מקרה לא יעלה בונוס המטרה
ליו"ר הדירקטוריון על  0.25%מיעד הרווח ,למנכ"ל
החברה לא יעלה בונוס המטרה על  1%מיעד הרווח,
ולנושאי המשרה האחרים לא יעלה בונוס המטרה על
 0.2%מיעד הרווח ,וזאת בהתחשב בבכירות נושא
המשרה ומידת השפעתו על התוצאות הכספיות של כלל
החזקות ,וכל זאת למקרה שנושא המשרה עמד ב-
 100%מיעדי התכנית האישית והכל כאמור בסעיף
 7.2.2.4להלן )להלן" :בונוס המטרה"(.19

7.2.2.3

סכום הבונוס השנתי המקסימלי הניתן לחלוקה לכל
אחד מנושאי המשרה יוגבל כאמור ויהיה תלוי גם
באופן השגת היעדים השנתיים ו/או הרב שנתיים של
נושא המשרה המסוים כפי שנקבעו במסגרת תכנית
התגמול האישית )להלן" :יעדי התכנית האישית"(,
כמפורט להלן.

7.2.2.4

בכפוף למגבלות ולתנאים המפורטים בסעיף  7.2.1לעיל,
לכל נושא משרה ,עבור כל רכיב בקטגוריות היעדים
האישיים כמפורט בסעיף  7.2.2.5להלן )ועל פי המשקל
היחסי שיקבע לכל רכיב( ,יקבע בונוס שנתי אישי
כמכפלה של בונוס המטרה ,במקדם שישקף את אופן
השגת יעדי התכנית האישית שנקבעו לנושא המשרה.
המקדם האמור יכול שיהיה נמוך מ) 1-אם נושא
המשרה השיג רק חלק מיעדי התכנית האישית( ויכול
שיהיה גבוה מ) 1-אם ביצועי נושא המשרה עלו בפועל
על אלו שנקבעו לו כיעד( ,ובלבד שערכו של המקדם לא
יעלה על  .1.5הבונוס השנתי יחושב עבור כל רכיב
בנפרד ,וסך סכומי הבונוס שיחושבו בגין כל הרכיבים
יהווה את הבונוס המחושב לנושא המשרה הרלוונטי.
חישוב ערכו של כל אחד מהמקדמים עבור כל אחד

19

ביחס לשנת  2013נקבע כי בונוס המטרה למי מנושאי המשרה ,לא כולל יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל ,יהיה בטווח
שבין  0.1%ל 0.2% -מיעד הרווח.
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מרכיבי התכנית האישית יבוצע באופן הבא :במקרה בו
שיעור העמידה ביעד יהיה נמוך מ ,70%-ערכו של
המקדם יהיה שווה ל ;0-במקרה בו שיעור העמידה
ביעד מצוי בטווח שבין  70.01%ל 100%-ערכו של
המקדם ינוע בין ) 0.7עבור  (70.01%ל) 1-עבור ,(100%
כאשר בתוך הטווח האמור המקדם יחושב באופן
ליניארי; במקרה בו שיעור העמידה ביעד מצוי בטווח
שבין  100.01%ל 130%-ערכו של המקדם יחושב
בהתאם לשיעור העמידה ביעד )באחוזים( חלקי ,100
כאשר מנה זו מוכפלת ב 150-ומחולקת ב) 130-לדוגמא:
במקרה של שיעור עמידה ביעד של  ,120%המקדם יהיה
שווה ל.(1.38-
7.2.2.5

יעדי התכנית האישית שיקבעו לכל אחד מנושאי
המשרה יהיו מבוססים על יעדים כמותיים ו/או
איכותיים )למעט כאמור ביחס ליו"ר הדירקטוריון של
החברה(,

ויגזרו,

בין

השאר,

מתכנית

העבודה

האסטרטגית של הקבוצה ומתכניות העבודה של
היחידה הארגונית אליה משויך ו/או עליה ממונה נושא
המשרה ,ויחולקו לשלוש קטגוריות מדידה כדלקמן,
אשר לכל אחת מהן יינתן משקל יחסי ,כמפורט להלן:
•

ביחס לנושאי משרה שאינם יו"ר ומנכ"ל -

)א( יעד הרווח של כלל החזקות – המשקל שיינתן
לקטגוריה זו הינו בין  15%ל.25%-
)ב( יעדים עסקיים ,מקצועיים ואחרים ברמת היחידה
הארגונית )לדוגמא :מדד רווחיות; נתח שוק; מדד
צמיחה; מדדי תפעול ושירות; מדד של ציות לנהלים
פנימיים וציות להוראות הדין; מדד של השלמת אבני
דרך בפרויקטים משמעותיים; מדד של התייעלות
בעלויות והוצאות( – המשקל שיינתן לקטגוריה זו הינו
בין  60%ל.70%-
)ג( הערכת ביצועים על ידי מנכ"ל כלל החזקות או
המנהל הישיר )ההערכה תתבסס על ההליך המובנה של
הערכת העובדים המתקיים בקבוצה ,ותתייחס ,בין
השאר ,לקריטריונים שאינם פיננסיים( .הערכת מנכ"ל
כלל החזקות או המנהל הישיר תתייחס ,בין השאר,
לתרומה ארוכת הטווח של נושא המשרה ולביצועיו
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ארוכי הטווח  -המשקל שיינתן לקטגוריה זו הינו בין
 10%ל.20%-
יובהר ,כי המשקל שיינתן לכל שלוש הקטגוריות
האמורות יסתכם ל.100% -
פירוט היעדים בכל קטגורית מדידה וכן המשקל היחסי
של כל אחת מקטגוריות המדידה יותאם לכל נושא
משרה בנפרד ,בהתאם לרמת הבכירות של נושא
המשרה ובהתאם ליחידה הארגונית אליה הוא משויך
ו/או עליה הוא ממונה.
•

ביחס למנכ"ל –

מובהר כי סכום הבונוס השנתי למנכ"ל החברה ,בגין
שנה רלבנטית ,ייקבע לפי שתי קטגוריות) :א( המידה
בה יושג יעד הרווח של החברה לשנה הרלבנטית; )ב(
הערכת דירקטוריון החברה ביחס לפעילותו של
המנכ"ל ,כפי שתיקבע מדי שנה .הערכת הדירקטוריון
תתייחס ,בין היתר ,גם לקריטריונים שאינם פיננסים.
תחשיב הבונוס השנתי למנכ"ל על פי שיעור העמידה
ביעדים הרלבנטיים עבורו ,על פי שתי הקטגוריות
המפורטות לעיל ,יבוצע באופן שהמשקל היחסי שיינתן
לכל אחת משתי הקטגוריות האמורות יעמוד על 80%
לקטגוריה האמורה בס"ק )א( לעיל ו 20% -לקטגוריה
האמורה בס"ק )ב( לעיל.
•

ביחס ליו"ר הדירקטוריון –

סכום הבונוס השנתי ליו"ר הדירקטוריון של החברה,
בגין שנה רלבנטית ,ייקבע לפי המידה בה יושג יעד
הרווח של החברה לשנה הרלבנטית.
7.2.2.6

בכל מקרה ,הבונוס השנתי אשר ישולם ליו"ר
הדירקטוריון על פי מדיניות תגמול זו לא יעלה על סך
של  1.7מיליון ש"ח ,למנכ"ל החברה לא יעלה הבונוס
השנתי על סך של  6.5ש"ח ,וביחס למי מנושאי המשרה
האחרים לא יעלה על סך של  1מיליון ש"ח )הסכומים
יוצמדו למדד הבסיס ,כאשר ביחס ליו"ר מדד הבסיס
הוא מדד חודש יוני כפי שפורסם בחודש יולי ,2013

23

חלק א' – תיאור עסקי התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

וביחס למנכ"ל ולנושאי המשרה –מדד הבסיס הוא מדד
חודש דצמבר  2012כפי שפורסם בחודש ינואר .20(2013
 7.3נושאי משרה שהינם גם מנהלי השקעות
בהתאם לחוזר התגמול ,ביחס לנושאי משרה שהינם גם מנהלי השקעות בקבוצת
כלל החזקות ,יחול האמור לעיל )לרבות פריסת תשלום הבונוס כאמור בסעיף 7.4
להלן( ובשינוי לפיו כל אחד מהיעדים שבתכנית האישית של נושא המשרה שהוא
מנהל השקעות המתייחס לתוצאות ההשקעות ייבחן על בסיס הביצועים
הרלוונטיים בשלוש השנים הקודמות למועד חלוקת הבונוס )כלומר ,שתי השנים
הקודמות לשנה בגינה מחושב הבונוס והשנה בגינה מחושב הבונוס( ,זאת על פי
ממוצע משוקלל בו יינתן משקל גבוה יותר לשנה האחרונה.
לגבי מנהל השקעות אשר מועסק תקופה קצרה משלוש שנים ,בחינת היעדים
המתייחסים לתוצאות ההשקעות תהיה על בסיס ביצועי התקופה בה מועסק
בחברה.
 7.4פריסת תשלום הבונוס
7.4.1

בתום כל שנה ,לאחר אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנה
עבורה משולם הבונוס ,תיבדק זכאותו של נושא המשרה לבונוס
שנתי ,בהתאם למפורט לעיל.
סכום הבונוס השנתי לנושאי המשרה יקרא להלן" :סכום הבונוס
השנתי".

7.4.2

במטרה לבסס את רכיבי הבונוס השנתי בראיה ארוכת טווח ,החל
מהבונוס בגין שנת  2014ואילך ,סכום הבונוס השנתי בגין שנה
מסוימת יפוצל באופן שחלק המהווה  25%מסכום הבונוס השנתי
יידחה לתשלום בשנה הבאה )להלן" :השנה העוקבת"( וישולם
לנושא המשרה רק במקרה בו שיעור העמידה של החברה ביעד
הרווח ,בשנה העוקבת ,יהיה שווה או גבוה מ  ,70%-מיעד הרווח
שנקבע לשנה זו) .להלן" :חלק בונוס שנדחה"( .חלק הבונוס שנדחה
יהיה צמוד למדד .לענין סעיף זה" :מדד הבסיס" –המדד הידוע
במועד תשלום החלק הראשון של סכום הבונוס השנתי.
למען הסר ספק מובהר כי במידה ובשנה העוקבת החברה לא תעמוד
בשיעור השווה או עולה על  70%מיעד הרווח ,יאבד נושא המשרה
את זכאותו לחלק הבונוס שנדחה .בכל מקרה ,בגין כל שנה קלנדרית
לא ישולם בונוס בסכום מצטבר העולה על תקרת הבונוס של כל
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ביחס לשנת  2013נקבע כי הבונוס המקסימלי לנושאי המשרה ,שאינם יו"ר הדירקטוריון או המנכ"ל ,יהיה בין 0.5
מיליון ש"ח ל 1 -מיליון ש"ח ,בהתאם לבכירות נושא המשרה.
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נושא משרה כאמור בסעיף  7.2.2.6לעיל .כן יובהר כי לצורך האמור
חלק הבונוס שנדחה ייכלל בתקרת הבונוס של השנה בגינה נדחה
ולא בתקרת השנה העוקבת.
 7.5הזכאות לבונוס בגין תקופת העסקה חלקית
במקרה בו יסתיימו יחסי עובד-מעביד בין נושא משרה לבין החברה במהלך שנה
קלנדרית ,עקב סיום ההסכם או פיטורים ,או התפטרות אך ורק במהלך 6
חודשים לאחר שינוי שליטה בחברה )והכל שלא בנסיבות השוללות זכות לפיצויי
פיטורים כאמור בסעיפים  16ו 17 -לחוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג ,(1963-יחושב
סכום הבונוס השנתי בהתאם למדיניות תגמול זו ,כאשר יעד הרווח ,היעדים
האישיים והעמידה בהם יתוקנו ויחושבו באופן יחסי בהתאם לתקופת העסקתו
של נושא המשרה או מנהל השקעות בחלק אותה שנה )לדוגמא :לו יעד הרווח
היה  300מליון ש"ח ונושא המשרה או מנהל ההשקעות עבד במהלך השנה
האחרונה חצי שנה בדיוק ,יעד הרווח בגין אותה תקופה של חצי שנה עבור חישוב
הבונוס השנתי לנושא המשרה או מנהל ההשקעות כאמור ,יעמוד על  150מיליון
ש"ח(.
מנכ"ל החברה יהיה זכאי לבונוס היחסי ,בכל מקרה בו יסתיימו יחסי עובד
מעביד ,במהלך שנה קלנדרית.
 7.6השבה של הבונוס
במקרה בו במהלך  3שנים שלאחר תשלום הבונוס השנתי בפועל לנושא המשרה
יתוקנו דוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים של כלל החזקות לשנה כלשהי,
ובלבד שלא מדובר בתיקון הדוחות הכספיים שנובע מתיקון ו/או עדכון שחל
בהוראות התקינה החשבונאית ,באופן שלו היה סכום הבונוס ,שהגיע לנושא המשרה
בגין אותה שנה ,מחושב בהתאם לנתונים המתוקנים ,היה מתקבל בונוס בסכום אחר
מזה ששולם בפועל ,תשלם החברה לנושא המשרה ,או ישיב נושא המשרה לחברה,
לפי העניין ,את ההפרש בין סכום הבונוס ששולם לזה שהיה זכאי לו נושא המשרה
עקב התיקון האמור.
 .8תגמול משתנה – תגמול הוני
 8.1הענקת אופציות לנושאי משרה בחברה נועדה לשתף אותם בתוצאות פעילותה
של החברה ולהוות תמריץ חיובי להמשך מתן השירותים לחברה במסירות
ומקצועיות לטווח ארוך.
 8.2בכפוף לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון ,החברה יכולה להציע לנושאי
המשרה להשתתף בתכנית להקצאת אופציות שניתנות למימוש למניות החברה
)להלן" :התכנית"( .תכנית האופציות תעמוד בהוראות סעיף  102לפקודת מס
הכנסה )מסלול פירותי או הוני( .האופציות המוקצות יופקדו בידי נאמן )בהתאם
להוראות סעיף  102לפקודת מס הכנסה(.
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 8.3תכנית תכלול בין היתר את הפרטים הבאים:
8.3.1

מחיר מימוש  -מחיר המימוש של הרכיב המשתנה ההוני במועד
ההקצאה לכל כתב אופציה שיוקצה לנושא המשרה לא יפחת
מממוצע מחיר הסגירה של מניית החברה ב 30 -ימי המסחר
האחרונים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ עובר למועד אישור
ההקצאה על ידי ועדת התגמול בתוספת פרמיה של לפחות  2.5%לכל
שנה
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ובכל מקרה יהיה גבוה ממחיר הסגירה של מניית החברה

ביום המסחר האחרון בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ עובר
למועד האמור;
8.3.2

מחיר תקרה  -ועדת התגמול והדירקטוריון יקבעו מחיר מניה
מקסימלי )להלן" :מחיר התקרה"( ,קרי ,במקרה בו יגיע מחיר
המניה של החברה למחיר התקרה שנקבע בתכנית האופציות ביחס
לאותו נושא משרה ,יבצע הנאמן מימוש של כל אופציה שהבשילה
עד לאותו מועד;

8.3.3

תקרה לשווי הטבה  -ועדת התגמול והדירקטוריון יקבעו ביחס לכל
נושא המשרה תקרה לשווי ההטבה השנתית ,במועד ההענקה ,לכל
מנת אופציות שנתית שתוענק בסכום שלא יעלה על  75%מעלות
השכר השנתית של נושא המשרה ו 120% -מעלות השכר השנתית של
המנכ"ל;

8.3.4

תקופת ההבשלה של כתבי האופציה – תקופה זו לא תפחת משנה
אחת ממועד ההקצאה ועד למועד ההבשלה;

8.3.5

האצת זכאות הניצע לאופציות במקרה של העברת שליטה
)אקסלרציה( –
במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד בין נושאי המשרה בחברה
)למעט המנכ"ל ולרבות יו"ר הדירקטוריון( לבין החברה כתוצאה
מפיטורין במהלך  12חודשים לאחר העברת שליטה בחברה ,זכאותו
של נושא משרה כאמור לממש את המנה הבאה הקרובה בלבד של
האופציות שעתידה להתגבש )ככל שתהא( לאחר סיום יחסי עובד-
מעביד כאמור תואץ ונושא המשרה יהיה זכאי לממש את האופציות
הכלולות במנה זו כאמור במהלך תקופה של  90יום מיום סיום יחסי
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כך למשל ,במקרה של הענקת אופציות ב 3 -מנות שיבשילו באופן מדורג על פני  4שנים ,התוספת תהא לפחות 5%

למנה הראשונה שתבשיל לאחר שנתיים ,לפחות  7.5%למנה השניה שתבשיל לאחר שלוש שנים ולפחות  10%למנה
השלישית שתבשיל לאחר  4שנים.
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העבודה ,או עד תום תקופת האופציה ,לפי המוקדם .זכאות נושא
משרה כאמור ליתר האופציות שהוקצו לטובתו תפקע במועד סיום
יחסי העבודה.
במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד בין מנכ"ל החברה לבין החברה
כתוצאה מהתפטרות או פיטורין במהלך  12חודשים לאחר העברת
שליטה בחברה ,זכאותו של מנכ"ל החברה לממש את האופציות
הכלולות במנות הבאות שטרם הבשילו עד לאותו מועד ,כולן או
חלקן ,תואץ ויהא זכאי לממש את כל האופציות שהוקצו לנאמן
בעדו ממועד העברת השליטה ועד לתום תקופת האופציה ,או עד
לתום תקופה של  12חודשים מיום סיום יחסי העבודה ,לפי
המוקדם.
8.3.6

חלוקת ההקצאה למנות;

8.3.7

מועד הפקיעה של כתבי האופציה – מועד זה לא יהיה מאוחר מחלוף
 4שנים ממועד ההבשלה;

8.3.8

תנאי מימוש ופקיעה של כתבי האופציה במקרה של עזיבת החברה
)עקב פיטורין ,התפטרות ומקרי מוות או נכות חו"ח( ושינוי שליטה.

 8.4יובהר כי האמור לעיל יחול על יתרת האופציות שטרם הוקצו על פי תכנית
האופציות הקיימת של החברה לנושאי משרה ועובדים )להלן בסעיף זה:
"התכנית"( וכן על אופציות שהוקצו בהתאם לתכנית ויחזרו למאגר האופציות
של החברה )ראו מתאר אופציות לעובדים ונושאי משרה שפרסמה החברה ביום 9
בדצמבר  ,2012אסמכתא ,2012-01-304491 :כפי שתוקן מעת לעת( .אין באמור
לעיל כדי להוות אישור לתכנית אופציות נוספת של החברה ואין באמור לעיל כדי
להשפיע על אופציות שהוקצו או שהתקבלה החלטה להקצותן קודם למועד
פרסום מדיניות זו.
 .9מענק חד פעמי
 9.1הדירקטוריון וועדת התגמול יהיו רשאים להחליט מעת לעת על מתן מענק חד-
פעמי ,בין היתר ,בגין מאמצים ניכרים מצד נושא המשרה בחברה ,לרבות
במסגרת ביצוע עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה או בגין
התקשרות בהסכם העסקה עם החברה )"מענק חתימה"( )להלן" :מענק חד
פעמי"(.
 9.2מענק חד פעמי כאמור לא יעלה על  3משכורות בסיס למענק ובמקרים מיוחדים
לא יעלה על  6משכורות בסיס למענק.
 9.3ככל שישולם מענק חד פעמי הוא נפרד ואינו קשור לבונוס השנתי.
 .10תנאים נלווים והטבות נוספות לנושאי משרה
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החברה תשלם לנושא המשרה את כל תנאים הנלווים הקבועים בחוק ,ובנוסף ,תהיה
רשאית ,באישור הדירקטוריון ובכפוף להמלצת ועדת התגמול ,לאשר לנושא המשרה
תנאים נלווים נוספים לשכר הבסיס ,בין היתר ,כמפורט להלן:
 10.1הפרשות פנסיוניות וביטוח אובדן כושר עבודה – החברה תפריש לנושא המשרה
למוצר פנסיוני שייבחר על ידי נושא המשרה )קרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים(
ועל פי הוראות הדין .ההפרשות יבוצעו מתוך שכר הבסיס המלא ולא יכללו
רכיבי תגמול אחרים כלשהם .ביצוע הפרשות החברה לביטוח פנסיוני יותנה
בקיזוז מתאים של חלק העובד בהפרשות מתוך שכרו של נושא המשרה .בנוסף,
החברה תבטח את נושא המשרה בביטוח אובדן כושר עבודה כאשר שיעור
ההפרשה לא יעלה על  2.5%משכר הבסיס של נושא המשרה .נושא המשרה יהיה
רשאי להמיר את סכומי ההפרשה בגין תגמולים שמעבר לתקרת השכר המוכרת
לצרכי מס על פי הדין ,לתשלום שכר ,באופן שעלות העסקתו לחברה לא תגדל.
 10.2פיצויי פיטורין – נושאי המשרה יהיו זכאים לפיצויי פיטורין סטטוטוריים גם
במקרה שסיימו את העסקתם בחברה מרצונם )ובלבד שלא סיימו את העסקתם
בחברה בנסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורין( .ככל שנדרש ,החברה
תשלים את סכום מרכיב הפיצויים שהצטבר במוצר הפנסיוני אליו הפקידה
החברה הפרשות פנסיוניות עבור נושא המשרה וזאת עד לגובה הפיצויים
הסטטוטוריים .יובהר כי פיצויי פיטורין לנושאי המשרה יהיו בגובה של 100%
בלבד ולא מעבר לכך ,בכפוף לאמור בסעיף  11.2.1להלן.
 10.3קרן השתלמות – החברה תפריש מדי חודש  7.5%משכר הבסיס של נושא
המשרה ותנכה  2.5%אחוז נוספים משכר הבסיס ותעביר סכומים אלו לקרן
השתלמות על פי בחירתו של נושא המשרה על בסיס מלוא שכר הבסיס .נושא
המשרה יהיה רשאי להמיר את סכומי ההפרשה שמעבר לתקרת השכר המוכרת
לצרכי מס על פי הדין ,לתשלום שכר ,באופן שעלות העסקתו לחברה לא תגדל.
 10.4רכב – החברה תעמיד לרשות נושאי המשרה ולשימושם רכב כמקובל בחברה,
אשר ישמש ,בין היתר ,לצורך מילוי תפקידם ובתוספת גילום מלא .החברה
תישא בהוצאות הכרוכות בשימוש ובאחזקת הרכב והכל לפי הנהלים הנהוגים
בחברה .החברה תהיה רשאית להעניק לנושא המשרה תשלום שווה ערך חלף
האמור.
 10.5תקשורת – החברה תעמיד לרשות נושא המשרה טלפון נייד לשימושו האישי על
פי בחירת החברה כמקובל בחברה )בגין מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון תישא
החברה בתוספת גילום מלא( .כמו כן ,החברה תהיה רשאית להעמיד לנושא
המשרה אמצעי מיכון )מחשב נייד וכדומה( לצורכי עבודתו.
 10.6ארוחות  /אש"ל – נושא המשרה יהיה זכאי לעשות שימוש בהסדר תשלום עבור
ארוחות ואש"ל במהלך שעות העבודה וכן יהיה זכאי להחזר הוצאות ,כפי
שיקבע בנהלי החברה ,מעת לעת.
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 10.7חופשה שנתית – נושא משרה יהיה זכאי לחופשה שנתית בהיקף שלא יעלה על
 176שעות בשנה או על הקבוע בדין ,לפי הגבוה .נושא המשרה יהיה זכאי לצבור
עד לתום השנה הקלנדרית יתרת חופשה מקסימלית בשיעור של עד מכסה
שנתית אחת בלבד )בסך הכול צבירה של חופשה שנתית שלא תעלה על היקף של
שנתיים( ,או שיעור גבוה יותר שיקבע בנהלי החברה ,מעת לעת ,ביחס לכלל
עובדי החברה.
 10.8חופשת מחלה – נושא משרה יהיה זכאי להעדר מהעבודה בשל מחלה על פי
הוראות חוק דמי מחלה .נושא משרה יהיה זכאי לתשלום מלא עבור ימים בהם
נעדר מהעבודה עקב מחלה החל מיום ההיעדרות הראשון כפי שיקבע בנהלי
החברה ,מעת לעת .נושא המשרה לא יהיה זכאי לפדיון ימי מחלה.
 10.8דמי הבראה – נושא משרה יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה בסכום המקובל
בחברה.
 10.9דמי חבר לאגודות מקצועיות – כמקובל בחברה.
 10.10מינוי לעיתונים ולספרות מקצועית -כמקובל בחברה.
 10.11שיפוי וביטוח לנושא משרה – נושאי המשרה יהיו זכאים לקבל כתבי שיפוי,
בנוסח שאושר ו/או יאושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
ככל שהחברה תבקש לערוך שינוי בכתבי השיפוי ,מכל סיבה שהיא ,תביא
החברה את כתבי השיפוי המתוקנים לאישור בפני האורגנים המוסמכים
בהתאם להוראות הדין .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,נושאי המשרה יכוסו
בביטוח אחריות נושאי משרה כפי שתרכוש החברה מעת לעת .נושאי המשרה
בחברה יהיו זכאים לכך שהחברה תרכוש ביטוח נושאי משרה מסוג Run Off
במקרה של העברת שליטה.
 .11הסדרי פרישה
החברה תהיה רשאית ,באישור הדירקטוריון ובכפוף להמלצת ועדת התגמול ,לאשר
לנושא המשרה תנאים בענין הסדרי פרישה ,בין היתר ,כמפורט להלן:
11.1

הודעה מוקדמת
 11.1.1נושא משרה יהיה זכאי ,בכפוף לאישור הדירקטוריון ולהמלצת
ועדת התגמול ,לתקופת הודעה מוקדמת שלא תעלה על  3חודשים.
תקופת ההודעה המוקדמת לכל נושא משרה תקבע על ידי
הדירקטוריון בהמלצת ועדת התגמול טרם חתימת הסכם העסקה
עם נושא המשרה.
 11.1.2במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש נושא המשרה להמשיך
ולמלא את תפקידו ,אלא אם יחליט הדירקטוריון ,בהמלצת ועדת
התגמול לשחרר אותו ממחויבות זו ,ויהיה זכאי להמשך כל תנאי
הכהונה וההעסקה ללא שינוי.
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11.2

חלק א' – תיאור עסקי התאגיד
מענק פרישה

 11.2.1נושא משרה יהיה זכאי ,בכפוף לאישור הדירקטוריון ולהמלצת
ועדת התגמול ,למענק הסתגלות חד-פעמי בגובה של עד  4משכורות
בסיס למענק כולל רכיבי שכר נלווים כגון :רכב ,טלפון ,החזר
הוצאות ,זכויות סוציאליות והטבות נלוות לשכר )לרבות :הפרשות
לביטוחי מנהלים ו/או קרנות פנסיה ,קרנות השתלמות ,ימי חופשה,
דמי הבראה ,ימי מחלה וכו'( )להלן" :משכורת בסיס למענק
פרישה"( .גובה מענק הפרישה האמור לכל נושא משרה יקבע טרם
חתימת הסכם העסקה עם נושא המשרה .בנוסף ,בעת סיום יחסי
עובד-מעביד יהיה רשאי דירקטוריון החברה )בהמלצת ועדת
התגמול( ,להגדיל לנושא המשרה את מענק הפרישה וזאת בגובה של
עד  2משכורות בסיס למענק פרישה נוספות .כמו כן ,לדירקטוריון
החברה )בהמלצת ועדת התגמול( שמור שיקול דעת מיוחד להגדלת
מענק ההסתגלות במקרה שבו נושא המשרה עבד בחברה )לרבות
בחברות קשורות( במשך תקופה העולה על  15שנה וזאת בגובה של
עד  2משכורות בסיס למענק פרישה נוספות .לחלופין ,במקרים
חריגים ויוצאי דופן ,רשאי הדירקטוריון ,בהמלצת ועדת התגמול,
לקבוע כי במקרה שבו נושא המשרה עבד בחברה )לרבות בחברות
קשורות( במשך תקופה העולה על  15שנה ,יהיה זכאי נושא המשרה
לפיצויי פיטורין סטטוטוריים )כאמור בסעיף  10.2למדיניות
התגמול( מוגדלים בגובה של עד  200%וזאת חלף כל מענק
)הסתגלות או פרישה( כאמור בסעיף  11.2.1זה לעיל .במסגרת
השיקולים שישקלו ועדת התגמול והדירקטוריון באשר להגדלת
מענק הפרישה ,כאמור לעיל ,ילקחו בחשבון ,בין היתר ,נסיבות
הפרישה ,תקופת הכהונה ,ביצועי החברה בתקופת הכהונה ותרומתו
של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה וכן המלצת
מנכ"ל החברה.
 11.2.2הוראות בקשר עם הענקת מענק פרישה למנכ"ל
11.2.2.1

בהינתן הסכם העסקה לתקופה קצובה  -במקרה של סיום
יחסי עובד-מעביד בין החברה לבין המנכ"ל כתוצאה
מפיטורין של המנכ"ל על ידי החברה לפני תום תקופת
ההעסקה ,המנכ"ל יהיה זכאי למענק פרישה בשווי של עד
 50%מהשכר אשר היה אמור להיות משולם לו בתוספת
תנאים סוציאליים ותנאים נלווים לשכר בגין מחצית השכר
כאמור ,אך ללא מענקים ו/או בונוסים כלשהם ,בתקופה
שממועד סיום יחסי עובד-מעביד עד לתום תקופת ההעסקה
הקצובה שנקבעה בהסכם ההעסקה .בהינתן הסכם העסקה
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לתקופה שאינה קצובה  -במקרה של סיום יחסי עובד-
מעביד בין החברה לבין המנכ"ל כתוצאה מפיטורין של
המנכ"ל על ידי החברה ,המנכ"ל יהיה זכאי למענק פרישה
בשווי של עד  12חודשי שכר בתוספת תנאים סוציאליים
ותנאים נלווים לשכר ,אך ללא מענקים ו/או בונוסים
כלשהם .על אף האמור לעיל )אך בלי לגרוע מהוראות בדבר
אי-תחרות( ,במקרה בו יסתיימו יחסי עובד-מעביד בין
המנכ"ל לבין החברה כתוצאה מפיטורין )לרבות במקרה של
פיטורין כתוצאה מהעברת שליטה( והמנכ"ל יחל לעבוד
לאחר סיום יחסי עובד מעביד בינו לבין החברה כאמור
ולפני תום תקופת ההעסקה הקצובה שנקבעה בהסכם
ההעסקה בתאגיד בתחומי הביטוח והפיננסים ,או להעניק
שירותים לתאגיד בתחומי הביטוח והפיננסים ,אזי ישיב
המנכ"ל לחברה את החלק היחסי מתוך מענק הפרישה
כאמור בס"ק זה בגין התקופה החל ממועד תחילת עבודתו
ו/או מתן השירותים על ידו כאמור ,ועד לתום תקופת
ההעסקה הקצובה שנקבעה בהסכם ההעסקה.
11.2.2.2

במקרה בו המנכ"ל התפטר מתפקידו בחברה לאחר חלוף 24
חודשי עבודה ,או שיסתיימו יחסי עובד מעביד בתום תקופת
ההעסקה )במקרה של הסכם העסקה לתקופה קצובה(,
המנכ"ל יהיה זכאי לפיצוי כספי בסכום השווה לשכר של עד
שישה חודשי עבודה בתוספת תנאים סוציאליים ותנאים
נלווים לשכר )אך ללא זכאות לבונוסים ו/או מענקים
כלשהם( .על אף האמור לעיל ,במקרה בו לאחר תום תקופת
ההעסקה הנוכחית ימשיך המנכ"ל לכהן כמנכ"ל החברה
וכלל חברה לביטוח בע"מ לתקופה נוספת ,המנכ"ל לא יהיה
זכאי לפיצוי המפורט בסעיף זה לעיל ,בתום תקופת
ההעסקה על פי הסכם ההעסקה הנוכחי ,אך הוא יהיה זכאי
לפיצוי האמור עם סיום תקופת כהונתו הנוספת על פי
ההסכם שייחתם עימו באותו מועד.

11.2.2.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  11.2.2.2לעיל ,במקרה בו
המנכ"ל התפטר מתפקידו בחברה בתוך  12חודשים ממועד
העברת שליטה בחברה ולא יאוחר מ 48 -חודשים ממועד
תחילת ההעסקה ,יהיה המנכ"ל זכאי ,בנוסף להודעה
המוקדמת או לתמורה חלף ההודעה המוקדמת ולמענק
כאמור בסעיף ) 11.2.2.2אם וככל שחל כאמור( ,לפיצוי
בגובה של עד  6משכורות נוספות בתוספת התנאים
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הסוציאליים והתנאים הנלווים על פי ההסכם .למען הסר
ספק יובהר ,כי פיצוי זה לא יכלול תשלום מענקים ו/או
בונוסים כלשהם.
 11.2.3נושא משרה ,שאינו מנכ"ל ,לא יהיה זכאי למענק פרישה במקרה
שסיום יחסי העבודה נבע מהתפטרות נושא המשרה בתוך שנתיים
לפחות מתחילת עבודתו )אך למעט אם ההתפטרות אירעה בתוך 12
חודשים ממועד העברת שליטה בחברה(.
 11.2.4נושא המשרה )לרבות יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה( לא יהיה
זכאי למענק הפרישה במקרה בו עזיבתו של נושא המשרה כרוכה
בנסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורין על פי דין.
 11.2.5היקף המענק המפורט לעיל הוא ההיקף המקסימלי שיהיה בסמכות
ועדת התגמול והדירקטוריון לקבוע בהתאם לעקרונות המפורטים
לעיל.
 11.2.6מענק הפרישה ישולם במועד סיום יחסי עובד מעביד עם נושא
המשרה.
11.3

אי תחרות

נושאי המשרה יתחייבו בכתב ,במועד חתימתם על הסכם העסקה בחברה,
להימנע מתחרות עם החברה ,בתחום עסקיה ,למשך תקופה של מספר חודשים
כפי שייקבעו בהסכם העסקה:
לגבי מנכ"ל החברה תקופת אי התחרות תמשך לתקופה של ששה עד תשעה
חודשים ממועד סיום יחסי עובד מעביד.
לגבי יו"ר הדירקטוריון – תקופת אי התחרות תמשך תקופה של ששה עד תשעה
חודשים החל מתום תקופת ההודעה המוקדמת.
לגבי יתר נושאי המשרה  -תקופת אי התחרות תמשך תקופה של שלושה עד ששה
חודשים החל ממועד מתן ההודעה המוקדמת.
 .12שיקול דעת ,תוקף ואחריות
 12.1מדיניות התגמול תהיה בתוקף למשך  3שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית
של החברה ואחת לשלוש שנים תובא מדיניות התגמול לאישור האורגנים
המוסמכים בחברה ,וזאת בהתאם להוראות סעיף 267א)ד( לחוק החברות.
 12.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  12.1לעיל ,ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו ,מעת
לעת ,ולפחות אחת לשנה ,את יישומה של מדיניות התגמול וכן את הצורך
בהתאמתה ועדכונה להוראות סעיף 267ב לחוק החברות אם חל שינוי מהותי
בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים .שינויים במדיניות
התגמול ,ככל שיהיו ,יאושרו בהתאם להוראות הדין.
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 12.3ביחס לכל שנה קלנדרית ,האורגנים הרלוונטיים של החברה יהיו רשאים לסטות
או לשנות את מדיניות התגמול במתכונתה הנוכחית ,לפי שיקול דעתם ,באופן
שאינו מיטיב ביחס לתנאי התגמול הכולל של נושאי המשרה .על אף האמור,
יובהר כי ,ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לשנות את מדיניות התגמול
ובלבד שהיקף השינוי השנתי הכולל ברכיבי התגמול לא יעלה על  5%ביחס לכל
נושא משרה.
 12.5יודגש ,כי מסמך זה מהווה מסמך מדיניות וקווים מנחים ולפיכך אין בו כדי
להקים כל זכות לנושאי המשרה ו/או לכל צד שלישי אחר ,ובכלל כך לא תהיה
למי מהם זכות לטעון כלפי החברה כי היא חייבת לפעול על פי מדיניות התגמול.
ההוראות הקבועות בהסכמי העסקה ותכניות התגמול האישיות שאושרו כדין
גוברות על הוראות מדיניות התגמול.
 .13הוראת מעבר
הסכמי העסקה קודמים בין החברה ובין נושאי משרה שלה לא יבוטלו עם כניסתה לתוקף
של מדיניות תגמול זו .במקרה שמדובר בהסכם קצוב בזמן הוא יבוא לסיומו במועד
שנקבע לכך בהסכם ויחודש בהתאם למדיניות התגמול .במקרה שמדובר בהסכם שאינו
קצוב בזמן הסוטה באופן מהותי ממדיניות התגמול תבחן החברה את המשך התקשרותה
בהסכם אגב קביעת מדיניות התגמול ,ולאחריה  -מעת לעת ,את הצורך בשינויו או בסיומו
של ההסכם ,בהתאם לפרמטרים כגון מצבה הכספי ,היקף התגמול ,תרומתו של נושא
המשרה ,שינוי בסביבה העסקית והרגולטורית ,מדיניות התגמול שאושרה וכו' .למען
שלמות התמונה יצוין ,כי בכל הסכמי העסקה הנוכחיים של החברה עם נושאי המשרה
המכהנים בחברה ,במועד הבאת מדיניות תגמול זו לאישור על ידי האסיפה הכללית של
החברה ,שמורה לחברה הזכות לסיים בכל עת את העסקת נושא המשרה בכפוף בין היתר
לתשלום הודעה מוקדמת ומענק הסתגלות אשר אינם חורגים בהיקפם מן הקבוע
במדיניות תגמול זו לעיל .בנוסף ,ליו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה הסכמי העסקה
קצובים בזמן 3 ,ו 5-שנים ,בהתאמה.

*

*
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דוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר 2013

דין וחשבון הדירקטוריון
פרק זה בדוח התקופתי ,העוסק בדין וחשבון הדירקטוריון ,כולל מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח .1968-מידע צופה פני עתיד הינו מידע בלתי וודאי לגבי העתיד ,המבוסס על אינפורמציה הקיימת
בחברה במועד הדוח וכולל הערכות של החברה או כוונות שלה נכון למועד הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות
שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה .במקרים מסוימים ,ניתן לזהות קטעים
המכילים מידע צופה פני עתיד על ידי הופעת מילים כגון" :החברה/הקבוצה מעריכה"" ,החברה/הקבוצה
סבורה"" ,צפוי/ה" וכדומה ,אך ייתכן כי מידע זה יופיע גם בניסוחים אחרים.
דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2013להלן" :דוח הדירקטוריון"( סוקר את
השינויים העיקריים בפעילות כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :החברה"( בשנת ) 2013להלן" :תקופת הדוח"(.
דוח הדירקטוריון נערך בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון( ,התשנ"ח 1998-ובהתאם לחוזר
המפקח על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון )להלן" :המפקח"( מיום  20בינואר  ,2014בדבר "עדכון הוראות בדוח תקופתי של
חברות ביטוח".
דוח הדירקטוריון הינו חלק בלתי נפרד מהדוח התקופתי לשנת ) 2013להלן" :הדוח התקופתי"( ,על כל חלקיו ,ויש לקרוא
את הדוח התקופתי כולו כמקשה אחת.

.1

תיאור החברה

.1.1

תחומי פעילות ומבנה ארגוני
החברה הינה חברה בת בבעלות מלאה ) (99.98%של כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )להלן" :כלל החזקות" או
"החברה האם"( ,שמניותיה נסחרות בבורסה ,ובעלי מניותיה העיקריים )באחוזים(:
ליום  31בדצמבר 2013
אחזקה בזכויות
ההצבעה בחברה

אחזקה בזכויות ההצבעה
(1
בחברה בדילול מלא

55.00

53.30

9.50

9.20

בעל המניות
אי די בי חברה לפתוח בע"מ

(2

בנק הפועלים

 (1אחוז האחזקה בדילול מלא נערך בהנחה תאורטית של מימוש כל האופציות מתוכנית ) 2007ראה באור )39א( בחלק ג' לדוח התקופתי -
דוחות כספיים( למספר זהה של מניות החברה ובהנחה תאורטית מקסימלית של מימוש כל האופציות מתוכנית  2013כשמחיר מניית כלל
החזקות בבורסה יגיע למחיר שבו ,על פי תנאי תוכנית האופציות והסכמי ההקצאה ,מתבצע מימוש אוטומטי ובכפוף להתאמות ,הכל
כמפורט בתוכנית .2013
 (2יצוין כי אי די בי פתוח בע"מ שיעבדה כ) 4.0%-כ 3.85%-בדילול מלא( ממניות כלל החזקות לגוף פיננסי .כמו כן ,ביום  21באוגוסט 2013
הועברו ,בהתאם לדרישה מאת המפקח על שוק ההון 51% ,מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה של כלל החזקות המוחזקות על-ידי
אי די בי פתוח בע"מ )להלן" :אמצעי השליטה"( ,לחשבון נאמנות על שם מר משה טרי )להלן" :מר טרי"( ,וכן נמסר למר טרי ייפוי כח
בלתי חוזר ביחס למניות אלו ,וזאת לצורך הפעלת הסמכויות הנתונות מכוח מניות אלו בהתאם להוראות כתב נאמנות ,שנחתם בין אי די
בי פתוח בע"מ לבין מר טרי.

לפרטים נוספים בדבר אחזקות בעלי השליטה בחברה ,לרבות בדבר אישור הסדר הנושים באי די בי אחזקות מיום
 5בינואר  ,2014במסגרתו ניטלה השליטה באי די בי אחזקות מבעלי השליטה הקודמים ,מינוי הנאמן למניות
השליטה בחברה ומכתב המפקח מיום  27לנובמבר  ,2013בדבר הפעלת הזכויות הנלוות לאמצעי השליטה ראו באור
 1בחלק ג' לדוח התקופתי  -דוחות כספיים) .להלן" :הדוחות הכספיים"(.
הקבוצה פועלת בתחומי הפעילות הבאים:
חיסכון ארוך טווח ,ביטוח כללי וביטוח בריאות .בנוסף ,לקבוצה מגזרי פעילות אחרים ,שאינם נכללים בתחומי
הפעילות.
לתיאור תחומי הפעילות ולמבנה האחזקות העיקרי של הקבוצה ראה סעיפים  2ו 3-בחלק א' לדוח התקופתי -
תיאור עסקי התאגיד )להלן" :תיאור עסקי התאגיד"( ובאור  5בדוחות הכספיים.
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.1

תיאור החברה )המשך(

.1.1

תחומי פעילות ומבנה ארגוני )המשך(

.1.2

התפתחויות מאז הדוח התקופתי האחרון
.1.2.1
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כללי
לשינויים מהותיים שאירעו במהלך תקופת הדוח ,ראה סעיף  2.5בתיאור עסקי התאגיד.
לתיאור של תוכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל שהחברה החליטה לבצען בשנה הקרובה ,ראה באור
 41לדוחות הכספיים.

.1.2.2

הליכים משפטיים
לעניין התפתחויות במצב התביעות הייצוגיות והתביעות התלויות העומדות כנגד חברות הקבוצה )שאינן
במהלך העסקים הרגיל( ראה באור  40בדוחות הכספיים.

.1.2.3

מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד
לעניין התפתחויות בחוקים ,תקנות ,חוזרים ,טיוטת חוקים ,תקנות וחוזרים עיקריים שפורסמו על ידי
הכנסת ,הממשלה או המפקח ,לפי העניין ראה בתיאור עסקי התאגיד :בחלק "מגבלות ,חקיקה ,תקינה
ואילוצים מיוחדים" עבור כל אחד מתחומי הפעילות; וכן בסעיף  ,9.2בדבר מגבלות ופיקוח על פעילות
התאגיד.

.2

תיאור הסביבה העיסקית

 .2.1התפתחויות ושינויים מהותיים בסביבה המאקרו כלכלית בשנת הדוח
פעילות הקבוצה ותוצאותיה מושפעות במידה רבה משווקי ההון ,המצב הכלכלי ,הפוליטי והביטחוני בארץ ובעולם,
אשר משליך על הכנסותיה מהשקעות ,על מכירותיה בתחומים השונים ,על היקף תביעות הביטוח ועל עלויות שונות
הכרוכות בתפעולה .להתפתחויות בתחום התעסוקה והשכר השפעה בעיקר על הפעילות במגזר חיסכון ארוך טווח.
להלן התייחסות להתפתחויות מרכזיות בסביבה המקרו כלכלית שהינן בעלות השפעה על פעילות הקבוצה.
שנת  2013התאפיינה במגמה חיובית במרבית שווקי ההון בארץ ובעולם על רקע המשך מדיניות מוניטארית מרחיבה
ותוכניות הרחבה כמותית המאפיינת בנקים מרכזיים ברחבי העולם ,עודפי נזילות גדולים בשווקים הפיננסיים
והעדר אלטרנטיבות השקעה .השפעת ההתפתחויות בשווקים על תוצאות הקבוצה באה לידי ביטוי בעיקר בעלייה
בשווי נכסים פיננסיים המוחזקים כנגד ההון וההתחייבויות הביטוחיות ,בגידול בהכנסות מהשקעות ובגביית דמי
ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים.
.2.1.1

התפתחויות במצב הכלכלי בישראל

 2.1.1.1התפתחות במשק ובתעסוקה בישראל
צמיחה
תחזית הצמיחה המעודכנת של בנק ישראל לשנת  2014מסתכמת בכ ,3.3%-ובניכוי השפעת תחילת הפקת
הגז ממאגר תמר הצמיחה לשנת  2014צפויה להיות כ .2.9%-כמו כן על פי התחזית ,בשנת  2015המשק
המקומי צפוי לצמוח בכ.3.2%-
נתוני תעסוקה
לשיעורי התעסוקה ורמות השכר ישנה השפעה בעיקר על היקף הפרמיות במגזר חיסכון ארוך טווח ואף
עשויה להיות להם השפעה על היקפי התביעות.
שיעור האבטלה בחודש דצמבר  2013ירד לרמה של כ 5.8%-לעומת כ 6.9%-בחודש דצמבר אשתקד .בשנים
האחרונות חלה עלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה של בני  15ומעלה ,כאשר בשנת  2013עמד שיעור
זה על כ) 63.7%-אשתקד כ (63.6%-לעומת כ 61.9%-בסוף שנת  .2007השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש
נובמבר  2013עמד על סך של כ 8,941-ש"ח ,המשקף עלייה של כ 1.7%-לעומת חודש נובמבר אשתקד.
 .2.1.1.2נתוני האינפלציה
למידע בדבר נתוני האינפלציה ,ראה באור )2ב( בדוחות הכספיים.
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תיאור הסביבה העיסקית )המשך(

 .2.1התפתחויות ושינויים מהותיים בסביבה המאקרו כלכלית בשנת הדוח )המשך(
.2.1.1

התפתחויות במצב הכלכלי בישראל )המשך(

 .2.1.1.3התפתחויות בשוק ההון בישראל
בשנת  2013נרשמה מגמה חיובית בשוק המניות המקומי .שוק האג"ח התאפיין גם הוא בעליות שערים,
אשר הושפעו בעיקר ממגמה חיובית בשווקי המניות והאג"ח בארה"ב ובאירופה ,מהמשך מדיניות
מוניטארית מרחיבה של הבנקים המרכזיים בעולם ומהפחתות ריבית בנק ישראל.
לתשואות בשוק ההון השפעה על רווחיות הקבוצה הן במישרין והן לאור העובדה שהכנסות מדמי ניהול
בקופות ביטוח ,קרנות פנסיה וקופות גמל תלויות ,בין היתר ,בתשואה הריאלית שהושגה בקופה ו/או
ביתרת הנכסים הצבורים.
להלן נתוני השינוי במדדי מניות ואג"ח עיקריים בישראל בשנת  2013ובשנת ) 2012באחוזים(:
מדדי אג"ח

מדדי מניות
לשנה
לתקופה של שלושה
שהסתיימה
חודשים שהסתיימה
ביום 31
ביום  31בדצמבר
בדצמבר
2012
2013
2012
2013

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2012
2013

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2012
2013

5.4

8.8

1.5

3.6

ת"א 25

12.1

9.2

5.1

)(0.3

כללי

9.4

1.6

3.2

ת"א 100

15.1

7.2

5.7

)(0.5

צמוד מדד

3.0

1.3

2.7

יתר

40.2

6.4

5.7

10.3

שקלי

4.0

7.0

1.8

4.8

מניות כללי

15.4

4.6

5.3

0.4

קונצרני

9.5

10.3

בשנת  2013חלה ירידה בהיקפי הגיוס של החברות כמפורט להלן )במיליארדי ש"ח(:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר

היקף הגיוס של החברות לתקופה

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום
 31בדצמבר

2013

2012

2013

2012

36.6

40.0

9.2

9.0

 .2.1.2התפתחויות במצב הכלכלי בעולם
בשנת  2013נרשמה מגמת עליות שערים בשווקי המניות בעולם ,על רקע המשך מדיניות מוניטארית
מרחיבה בבנקים מרכזיים ברחבי העולם ,תמונת מאקרו משופרת בארה"ב ובאירופה ונתונים כלכליים
מעודדים בסין.
 .2.1.2.1שערי חליפין
למידע בדבר התפתחות בשערי חליפין של הש"ח מול דולר ארה"ב והלירה שטרלינג בשנים  2012ו,2013-
ראה באור )2ב( בדוחות הכספיים.
לפרטים בדבר רגישות לשינויים בשער החליפין של מט"ח ראה באור )37ג( לדוחות הכספיים.
 .2.1.2.3תחזית צמיחה עולמית
להלן פירוט תחזיות הצמיחה העולמיות של קרן המטבע הבינלאומית )באחוזים(:
לשנת 2013

3.70
2.20
1.00
6.70
1.70
2.80

עולמי
ארה"ב
גוש האירו
אסיה
יפן
מרכז ומזרח אירופה
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תיאור הסביבה העיסקית )המשך(

 .2.1התפתחויות ושינויים מהותיים בסביבה המאקרו כלכלית בשנת הדוח )המשך(
.2.1.2

התפתחויות במצב הכלכלי בעולם )המשך(

 .2.1.2.4שווקי המניות בעולם
מגמה חיובית אפיינה את מרבית שווקי המניות בעולם בשנת  ,2013על רקע המשך מדיניות ההרחבה
הכמותית של הבנקים המרכזיים בעולם.
להלן תשואות נומינליות במדדי המניות בעולם בשנת  2013בהשוואה לשנת ) 2012באחוזים(:
במונחי מטבע מקומי
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2012
2013

במונחי ש"ח

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2012
2013

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2012
2013

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2012
2013

דאו ג'ונס

26.5

7.3

9.6

)(2.5

17.6

8 .4

7.5

)(6.9

נאסד"ק

38.3

15.9

10.7

)(3.1

28.6

13.2

8.7

)(7.5

ניקיי טוקיו

56.7

22.9

12.7

17.2

19.6

8.1

2.8

0.8

קאק פריז

18.0

15.2

3.7

8.5

14.7

14.8

3.9

5.4

פוטסי לונדון

14.4

5.8

4.4

2.7

8.9

8.4

5.1

)(2.3

דאקס פרנקפורט

25.5

29.1

11.1

5.5

21.9

28.6

11.3

2.5

WORLD MSCI

24.1

13.2

7.6

2.1

15.4

10.6

5.6

)(2.6

 .2.2התפתחויות בשווקים בהם פועלת הקבוצה
.2.2.1

התפתחויות בשוק הביטוח בישראל

 .2.2.1.1סך היקף הפרמיות בשוק הביטוח
להלן מובאים נתונים בהתאם לפרסומים בדוחות הכספיים של חברות הביטוח )במיליארדי ש"ח(:
לתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2012
2013

36.8

פרמיות שהורווחו )שוק הביטוח(

שיעור
השינוי

6.1%

34.7

 .2.2.1.2נתוני פשיעה בישראל
להלן נתונים על רמות הפשיעה בישראל ,על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )ביחידות(:

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013

18,939
7,187
25,834

מספר גניבות הרכב
מספר פריצות לבתי עסק
מספר הפריצות לדירות

1-5

20,448
8,061
27,524

21,274
8,077
26,026

שיעור השינוי ביחס לשנה
מקבילה
2012
2013

)(7%

)(4%

)(11%

-%
6%

)(6%
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תיאור הסביבה העיסקית )המשך(

 .2.2התפתחויות בשווקים בהם פועלת הקבוצה )המשך(
.2.2.2

התפתחויות בשוק החיסכון ארוך הטווח

 .2.2.2.1סך פרמיות
להלן מובאים נתונים בהתאם לפרסומים בדוחות הכספיים של חברות הביטוח )במיליארדי ש"ח(:
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2012
2013

17.3

פרמיות שהורווחו בביטוח חיים

16.4

שיעור השינוי

5.5%

 .2.2.2.2סך הנכסים
להלן מובאים נתונים בהתאם לפרסומי משרד האוצר )במיליארדי ש"ח(:
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2012
2013
שוק ביטוח חיים
נכסים בענף ביטוח חיים  -שוק ישראלי

258.60

226.40

מתוכם פוליסות משנת  - 1991נכסי תיק חדש

195.90

166.00

160.30

128.20

נכסים בקרנות פנסיה בבעלות חברות הביטוח

158.10

126.70

צבירה נטו ב 12-חודשים שקדמו לתום תקופת הדו"ח

18.30

16.10

שוק קרנות הפנסיה החדשות
נכסים צבורים בקרנות פנסיה חדשות

שוק קופות הגמל
נכסים בקופות הגמל

347.3

318.8

קופות גמל בניהול קבוצות הביטוח

40.3

36.9

142.9

126.8

קרנות השתלמות בניהול קבוצות הביטוח

116

109

צבירה נטו ב 12 -חושים שקדמו לתום תקופת הדו"ח

2.8

)(0.5

נכסים בקרנות השתלמות
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למידע בדבר מגזרי הפעילות של הקבוצה ,ראה באור )5א( ו)-ב( לדוחות הכספיים.
להלן פירוט בדבר הגידול ברווח הכולל המצטבר:

במיליוני ש"ח
חיסכון ארוך טווח

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
2013

שיעור השינוי
באחוזים ביחס
לשנה מקבילה
2011
2012

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2012
2013

שיעור
השינוי
באחוזים
ביחס
לאשתקד
2012

פרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח חיים
הכנסות מדמי ניהול בביטוח חיים
רווח )הפסד( לפני מס בביטוח חיים
סך הרווח )הפסד( הכולל לפני מס בביטוח חיים
הכנסות מדמי ניהול בפנסיה
רווח לפני מס בפנסיה
סך הרווח )הפסד( הכולל לפני מס בפנסיה
הכנסות מדמי ניהול בגמל
רווח לפני מס בגמל
סך הרווח )הפסד( הכולל לפני מס בגמל
סך הרווח )הפסד( לפני מס בחטיבת חסכון ארוך טווח

4,875
660
430
450
219
47
48
257
87
88
564

4,738
312
)(185
)(116
198
)(5
)(4
287
103
102
)(87

4,645
234
52
30
181
47
45
307
85
84
184

3
112
#
#
11
#
#
)(10
)(16
)(14
#

2
33
#
#
9
#
#
)(7
21
21
#

1,183
210
133
133
61
14
14
67
32
33
179

1,216
121
)(110
)(82
52
)(44
)(43
71
31
30
)(123

)(3
74
#
#
17
#
#
)(6
3
10
#

סך הרווח )הפסד( הכולל לפני מס בחטיבת חסכון ארוך טווח

586

)(18

159

#

#

180

)(95

#

מגזרי ביטוח כללי
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו בשייר
רווח לפני מס בחטיבת ביטוח כללי

2,818
2,044
203

2,838
2,045
143

2,762
2,035
151

)(1
42

3
)(5

708
513
69

734
527
21

)(4
)(3
229

רווח כולל לפני מס בחטיבת ביטוח כללי

217

231

97

)(6

138

63

69

)(9

ביטוח בריאות
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו בשייר
רווח )הפסד( לפני מס בחטיבת ביטוח בריאות

1,613
1,412
144

1,511
1,316
11

1,358
1,183
)(26

7
7
1,209

11
11
#

407
356
46

383
331
)(10

6
8
#

רווח )הפסד( כולל לפני מס בחטיבת ביטוח בריאות

153

110

)(143

39

#

47

64

)(27

סך כל הרווח )הפסד( לפני מס מתחומי הביטוח

911

67

309

1,260

)(78

294

)(112

#

סך כל הרווח הכולל לפני מס מתחומי הביטוח

956

321

113

198

184

290

38

663

162

150

161

8

)(7

30

20

51

הוצאות מימון
אחר וסעיפים שאינם כלולים בתחומי הביטוח
רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות )הכנסות( אחרות
רווח לפני מס מהתאמות ופעולות קיזוז
סך הכל רווח )הפסד( לפני מס אחר וסעיפים שאינם כלולים בתחומי
הביטוח
סך הכל רווח )הפסד( כולל אחר לפני מס אחר וסעיפים שאינם כלולים
בתחומי הביטוח

274
46
4
-

162
43
2
2

95
32
)(4
1

69
7
100
#

71
34
#
100

80
15
)(3
8

67
12
8
1

19
27
#
700

224

119

68

88

75

75

48

57

238

194

)(76

23

#

55

82

)(32

סך כל הרווח לפני מס

973

36

216

2,603

)(83

339

)(84

#

סך הכל רווח )הפסד( כולל לפני מס

1,032

365

)(124

181

#

315

100

215

סך כל הרווח )ההפסד( הכולל לשנה ,נטו ממס

647

245

)(108

164

#

202

75

170

רווח )הפסד( כולל לשנה המיוחס לבעלי המניות של החברה

642

241

)(112

166

#

201

74

173

רווח כולל לשנה המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

5

4

4

25

-

1

1

16

תשואה להון במונחים שנתיים )באחוזים( *(

17.0

7.5

)(3.8

#

#

22.5

10.0

126

*(

התשואה להון מחושבת על פי הרווח לתקופה המיוחס לבעלי המניות של החברה מחולק בהון לתחילת התקופה המיוחס לבעלי המניות
של החברה.
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(

3.1

מידע כספי לפי תחומי פעילות )המשך(
תיאור התפתחות הרווח הכולל לאחר מס:
הרווח הכולל לאחר מס לבעלי מניות החברה לתקופת הדוח הסתכם בסך כ 642-מיליוני ש"ח ,לעומת סך של כ241-
מיליוני ש"ח אשתקד .עיקר הגידול ברווח הכולל נובע ממגזר חיסכון ארוך טווח בו הרווח הכולל לפני מס הסתכם
בכ 586 -מיליוני ש"ח לעומת הפסד של כ 18-מיליוני ש"ח בשנת  .2012עיקר העלייה ברווח במגזר חיסכון ארוך
טווח נובעת מגביית דמי ניהול משתנים בפוליסות משתתפות ברווחים עד שנת  2003שהסתכמו השנה בסך כ356-
מיליוני ש"ח לעומת כ 53-מיליוני ש"ח אשתקד .בנוסף ,חלה ירידה של כ 156-מיליוני ש"ח בהפרשה לעתודה לגמלה
נדחית אשר הסתכמה בשנת  2013בסך כ 62-מיליוני ש"ח לעומת כ 219-מיליוני ש"ח אשתקד.
במגזר הפנסיה חלה עליה של כ 52-מיליוני ש"ח ברווח הכולל לפני מס ,אשר הסתכם בסך כ 48-מיליוני ש"ח
בתקופת הדוח לעומת הפסד של כ 4-מיליוני ש"ח אשתקד .עיקר העלייה ברווח נבעה מגריעת מערכת מחשוב
שבוצעה בשנת .2012
במגזר הבריאות חלה עליה של כ 43 -מיליוני ש"ח ברווח הכולל לפני מס אשר הסתכם בסך  153מיליוני ש"ח
בתקופת הדווח לעומת סך כ 110-מיליוני ש"ח אשתקד .עיקר העלייה נבעה משיפור התוצאות החיתומיות ומשחרור
עתודה להמשכיות בעסקת הביטוח הסיעודי הקולקטיבי לחברי קופת חולים מכבי לפרטים נוספים ראה באור
)21א() (1בדוחות הכספיים.
בתקופת הדוח ,וכמפורט בבאור  34בדוחות הכספיים ,נרשמה עליה בסך הוצאות ההנהלה וכלליות של הקבוצה
מסך של  1,229מיליוני ש"ח לסך של כ 1,291-מיליוני ש"ח .גידול בסך של כ 62-מיליוני ש"ח המהווה עליה של כ-
 5%ביחס לאשתקד .עיקר הגידול נובע כתוצאה ממענקים למנהלי החברה ועובדיה על העמידה ביעדי הריווחיות
ויעדים נוספים של החברה )לפרטים נוספים בדבר חתימה על הסכם קיבוצי ,ראה באור )24ד( לדוח הכספי(,
מרישום הוצאות בגין הענקת כ 1.8-מיליוני אופציות ,מהוצאות בגין פרוייקטים רגולטוריים כגון טיוב נתונים
ואיתור מבוטחים וכן מהוצאות חד פעמיות בגין העברה המתוכננת לבניין משרדים חדש בשנת .2014
.3.1.1

חיסכון ארוך טווח

 .3.1.1.1פעילות ביטוח חיים
הפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ 4,875-מיליוני ש"ח לעומת סך של כ4,738-
מיליוני ש"ח אשתקד.
הרווח הכולל בתקופת הדוח מסתכם בסך של כ 450-מיליוני ש"ח לעומת הפסד של כ 116-מיליוני ש"ח
אשתקד.
התוצאות בתקופת הדוח הושפעו בעיקר על ידי גידול בהכנסות מדמי ניהול שהסתכמו בסך של כ660-
מיליוני ש"ח )מתוכם כ 356-מיליוני ש"ח דמי ניהול משתנים( לעומת סך של כ 312-מיליוני ש"ח )מתוכם
כ 53-מיליוני ש"ח דמי ניהול משתנים( אשתקד .כמו כן ,בתקופת הדוח חל גידול בהפרשה לעתודה
משלימה לגימלאות בסך של כ 62-מיליוני ש"ח ,בשל עדכון שיעור מימוש לקיחת קיצבה ,לעומת גידול בסך
של כ 219-מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.
בתקופת הדוח ירד שיעור הפדיונות של פוליסות ביטוח החיים מהעתודה הממוצעת לתקופה במונחים
שנתיים לשיעור של  2.8%בשנת  2013משיעור של  3.1%בשנת .2012
להלן תיאור עיקרי התוצאות בביטוח חיים לפי סוגי מוצרים בהתאם לפרוט בבאור  20לדוחות הכספיים:
א.

פוליסות הכוללות מרכיב חיסכון
פוליסות הכוללות מרכיב חיסכון שנמכרו עד ליום  31בדצמבר 1990
הפרמיות בפוליסות אלה ,הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ 326-מיליוני ש"ח ,לעומת סך של כ340-
מיליוני ש"ח אשתקד .הקיטון בפרמיות נבע בעיקר מביטולים וסילוקים שוטפים.
הרווח הכולל בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ 92-מיליוני ש"ח ,לעומת הפסד כולל בסך של כ206-
מיליוני ש"ח אשתקד.
הרווח הכולל בתקופת הדוח כלל גידול בעתודה המשלימה לגמלאות בסך של כ 30-מיליוני ש"ח
לעומת  339מיליוני ש"ח אשתקד.

1-8

כלל חברה לביטוח בע"מ

דוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר 2013
.3

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(

.3.1

מידע כספי לפי תחומי הפעילות )המשך(
.3.1.1

חיסכון ארוך טווח )המשך(

 .3.1.1.1פעילות ביטוח חיים )המשך(
להלן תיאור עיקרי התוצאות בביטוח חיים לפי סוגי מוצרים בהתאם לפרוט בבאור  20לדוחות הכספיים
)המשך(
א.

פוליסות הכוללות מרכיב חיסכון )המשך(
פוליסות הכוללות מרכיב חיסכון שנמכרו מיום  1בינואר  1991ועד ליום  31בדצמבר 2003
הפרמיות בפוליסות אלו בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ 1,673-מיליוני ש"ח ,לעומת סך של כ-
 1,693מיליוני ש"ח אשתקד .הקיטון בפרמיות נובע מביטולים וסילוקים שוטפים.
הרווח הכולל בפוליסות אלה ,שהינן מסוג תלויות תשואה ,הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ449-
מיליוני ש"ח ,לעומת רווח כולל בסך של כ 198-מיליוני ש"ח אשתקד .הרווח הכולל נבע בעיקרו
מגביית דמי ניהול משתנים בסך של כ 353-מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 52-מיליוני ש"ח אשתקד
)בשל התשואה הריאלית השלילית המצטברת שהושגה בשנת  ,2011בשנת  2012כלל ביטוח החלה
לגבות דמי ניהול משתנים רק החל מהרבעון הרביעי( ,בקיזוז גידול בעתודה המשלימה לגמלאות
בסך של כ 32-מיליוני ש"ח לעומת קיטון בסך כ 130-מיליוני ש"ח אשתקד.
פוליסות הכוללות מרכיב חיסכון שנמכרו מיום  1בינואר 2004
מסוג תלויי תשואה
הפרמיות בפוליסות אלה מסוג תלוי תשואה ,הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ 2,108-מיליוני ש"ח,
לעומת סך של כ 1,960-מיליוני ש"ח אשתקד .הגידול בפרמיות בפוליסות מסוג תלויי תשואה ,נבע
בעיקרו ממכירות חדשות.
ההפסד הכולל בפוליסות מסוג תלוי תשואה ,הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 219-מיליוני ש"ח,
לעומת הפסד כולל בסך של כ 239-מיליוני ש"ח אשתקד .הקיטון בהפסד נובע בעיקר מגידול בדמי
הניהול כתוצאה מגידול בהיקף הנכסים.
מסוג מבטיח תשואה
הפרמיות בפוליסות אלה מסוג מבטיח תשואה הסתכמו בתקופת הדוח בכ 35-מיליוני ש"ח ,לעומת
סך של כ 38-מיליוני ש"ח אשתקד.
הרווח הכולל בפוליסות מבטיחות תשואה הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 12-מיליוני ש"ח ,לעומת
רווח כולל בסך של כ 7-מיליוני ש"ח אשתקד.

ב.

פוליסות ללא מרכיב חיסכון
כיסוי לסיכון הנמכר כפוליסה בודדת )פרט(
הפרמיות בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ 540-מיליוני ש"ח ,לעומת סך של כ 498-מיליוני ש"ח
אשתקד.
הרווח הכולל בפוליסות אלו ,הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 107-מיליוני ש"ח ,לעומת סך של כ-
 119מיליוני ש"ח אשתקד .הקיטון ברווח נובע בעיקרו מתשלומי תביעות ,הוצאות עמלה ,הנהלה
וכלליות ורכישה בקיזוז פרמיות שהתקבלו ממכירות חדשות.
כיסוי לסיכון הנמכר כפוליסה קבוצתית
הפרמיות בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ 192-מיליוני ש"ח ,לעומת סך של כ 208-מיליוני ש"ח
אשתקד.
הרווח הכולל מפוליסות אלו הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 9-מיליוני ש"ח ,לעומת רווח כולל
בסך של כ 6-מיליוני ש"ח אשתקד.
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(

.3.1

מידע כספי לפי תחומי הפעילות )המשך(
.3.1.1

חיסכון ארוך טווח )המשך(
ב.

פוליסות ללא מרכיב חיסכון )המשך(

 3.1.1.2הרכב דמי הניהול
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31בדצמבר

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
%
מסה
"כ

2013

%
מסה"כ

2012

17

133

63

53

43

77

37

68

57

210

100

121

100

מיליוני ש"ח

2013

%
מסה"כ

דמי ניהול משתנים

356

54

53

דמי ניהול קבועים

304

46

259

83

סך כל דמי ניהול

660

100

312

100

2012

%
מסה"כ

 3.1.1.3הרכב פרמיות שהורווחו ברוטו במגזר החיסכון ארוך טווח
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31בדצמבר

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

%
מסה"כ

מיליוני ש"ח

2013

%
מסה"כ

2012

%
מסה"כ

2013

%
מסה"כ

2012

פרמיות שוטפות

4,709

97

4,574

97

1,145

97

1,165

96

פרמיות חד פעמיות

166

3

164

3

38

3

51

4

סך הכל פרמיות שהורווחו ברוטו

4,875

100

4,738

100

1,183

100

1,216

100

 3.1.1.4הרכב פרמיות חיסכון טהור )חוזי השקעה(
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31בדצמבר

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

%
מסה"כ

מיליוני ש"ח

2013

%
מסה"כ

2012

%
מסה"כ

2013

%
מסה"כ

2012

פרמיות שוטפות

196

37

166

34

49

38

44

29

פרמיות חד פעמיות

335

63

320

66

79

62

108

71

סך הכל פרמיות שהורווחו ברוטו

531

100

486

100

128

100

152

100

 .3.1.1.5הרכב סך הפרמיות במגזר החיסכון ארוך הטווח
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
מיליוני ש"ח
פרמיות שוטפות
פרמיות חד פעמיות
סך הכל פרמיות שהורווחו ברוטו

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31בדצמבר

2013

%
מסה"כ

2012

%
מסה"כ

2013

%
מסה"כ

2012

4,905
501
5,406

91
9
100

4,740
484
5,224

91
9
100

1,194
117
1,311

91
9
100

1,209
159
1,368

%
מסה"כ

88
12
100

 .3.1.1.6נתונים נוספים בגין פעילות ביטוח חיים
פרטים בדבר שיעורי התשואות בפוליסות משתתפות ברווחים

באחוזים
תשואה ריאלית לפני תשלום דמי ניהול
תשואה ריאלית אחרי תשלום דמי ניהול
תשואה נומינלית לפני תשלום דמי ניהול
תשואה נומינלית אחרי תשלום דמי ניהול

פוליסות שהוצאו בשנים ) 1992-2003קרן י'( )(%
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 31בדצמבר
2012
2013
2011
2012
2013

10.32
8.27
12.43
10.34

1 - 10

10.47
9.61
12.07
11.19

)(7.54
)(8.07
)(5.18
)(5.73

3.49
2.88
3.39
2.78

5.14
4.78
4.45
4.09
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(

3.1

מידע כספי לפי תחומי הפעילות )המשך(
.3.1.1

חיסכון ארוך טווח )המשך(

 .3.1.1.6נתונים נוספים בגין פעילות ביטוח חיים )המשך(
פרטים בדבר שיעורי התשואות בפוליסות משתתפות ברווחים )המשך(
פוליסות שהוצאו החל משנת ) 2004קרן י' החדשה( )(%
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 31בדצמבר
2012
2013
2011
2012
2013

באחוזים

תשואה ריאלית לפני תשלום
דמי ניהול
תשואה ריאלית אחרי תשלום
דמי ניהול
תשואה נומינלית לפני תשלום
דמי ניהול
תשואה נומינלית אחרי תשלום דמי
ניהול

9.93

10.71

)(7.62

3.52

5.15

8.70

9.47

)(8.67

3.23

4.86

12.03

12.31

)(5.26

3.42

4.46

10.78

11.04

)(6.34

3.13

4.17

פרטים בדבר רווחי ההשקעה שנזקפו למבוטחים בפוליסות משתתפות ברווחים ודמי הניהול *(
פוליסות שהוצאו החל משנת ) 1992-2003קרן י'(
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 31בדצמבר
2012
2013
2011
2012
2013

במיליוני ש"ח

רווחי )הפסדי( ההשקעה הנומינליים
למבוטחים לאחר דמי ניהול
שנזקפו
דמי ניהול
*(

3,545
660

3,459
312

)(1,571
234

1,060
210

1,369
121

בגין מרכיב החיסכון בפוליסות משתתפות ברווחים ופרופיל אישי.

 3.1.1.7פעילות הגמל
הקיטון ברווח נבע בעיקר מקיטון בהכנסות מדמי ניהול ,אשר נובע בעיקרו מהקטנת שיעור דמי הניהול על
פי הרגולציה וכתוצאה מהתחרות בתחום ,לשיעור ממוצע של  0.74%ביחס לשיעור ממוצע של כ0.87%-
אשתקד .קיטון זה קוזז חלקית על ידי קיטון בהפחתת עודף עלות הרכישה של תיקי קופות גמל שנרכשו
בשנים  2007ו 2008-אשר משקפים את אומדן ההתפתחות בהכנסות מדמי הניהול בתיק הלקוחות
שנרכש.
 3.1.1.8פעילות הפנסיה
הגידול ברווח נבע בעיקרו מגידול בהכנסות אשר נבע מגידול בנכסים המנוהלים ,כתוצאה מגידול בהיקף
הפקדות דמי הגמולים ומתשואות חיוביות בקרנות בניכוי שחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצע מהפקדות
ל 3.55%-ביחס לכ 3.72%-אשתקד ,וכן שחיקה בדמי הניהול מצבירה ל 0.28%-ביחס ל 0.31%-אשתקד
בקרן המקיפה ,בניכוי הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות עקב הרחבת הפעילות .כמו כן ,בשנת 2012
התוצאות הושפעו בעיקר מרישום הפסד בסך של כ 53-מיליוני ש"ח בגין הפחתת מערכת תוכנה בפיתוח
עצמי.
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(

 3.1מידע כספי לפי תחומי הפעילות )המשך(
.3.1.2

ביטוח כללי

להלן התפלגות הפרמיות והרווח הכולל בביטוח כללי:
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31בדצמבר

לשנה שהסתיימה ביום  31דצמבר
במיליוני ש"ח
ביטוח רכב רכוש
פרמיות ברוטו
פרמיות בשייר
רווח )הפסד( לפני מס
רווח )הפסד( כולל לפני מס
 Loss ratioברוטו
 Loss ratioשייר
 Combined ratioברוטו
 Combined ratioבשייר
ביטוח רכב חובה
פרמיות ברוטו
פרמיות בשייר
רווח לפני מס
רווח כולל לפני מס
השפעת הפול על תוצאות הפעילות
 Loss ratioברוטו
 Loss ratioשייר
 Combined ratioברוטו
 Combined ratioבשייר
ענפי רכוש

2013

%
מסה"כ

%
מסה"כ

2012

2011

%
מסה"כ

2013

%
מסה"כ

2012

%
מסה"כ

750
744
4
6
76%
76%
102%
102%

27
37
2
3

756
751
)(15
)(9
79%
79%
101%
106%

26
36
#
#

703
699
)(14
)(18
77%
78%
104%
104%

25
35
#
#

154
152
)(8
)(8
78%
79%
106%
107%

26
38
#
#

161
160
)(1
2
73%
73%
101%
102%

25
37
#
#

566
545
190
196
)(20
80%
80%
94%
95%

20
27
94
90

577
557
148
195
)(17
88%
90%
102%
104%

20
26
103
85

563
546
99
70
)(13
93%
93%
107%
107%

20
27
66
73

111
106
65
63
)(8
67%
66%
83%
83%

19
27
95
98

131
127
30
58
)(4
75%
74%
91%
91%

21
29
149
84

1,115
494
33
37
75%
57%
105%
102%

39
24
16
17

1,167
524
52
61
49%
56%
78%
98%

40
25
36
26

1,105
526
59
54
77%
50%
107%
91%

40
26
39
56

252
95
)(12
)(12
80%
66%
112%
118%

42
24
)(17
)(19

252
102
8
11
40%
60%
71%
104%

40
23
37
16

395
248
)(24
)(21
112%
110%
139%
147%

14
12
#
#

438
276
)(42
)(16
96%
116%
121%
150%

15
13
#
#

394
253
7
)(9
108%
93%
134%
125%

14
12
5
#

83
44
23
21
141%
58%
173%
101%

14
11
34
34

89
48
)(17
)(2
65%
98%
94%
138%

14
11
)(83
)(3

פרמיות ברוטו

2,827

100

2,938

100

2,765

100

600

100

633

100

פרמיות בשייר
רווח לפני מס
רווח כולל לפני מס
 Loss ratioברוטו
 Loss ratioשייר
 Combined ratioברוטו
 Combined ratioבשייר

2,030
203
217
82%
77%
107%
105%

100
100
100

2,108
143
231
71%
81%
96%
109%

100
100
100

2,024
151
97
84%
77%
109%
105%

100
100
100

398
69
63
85%
70%
113%
103%

100
100
100

437
21
69
59%
73%
86%
104%

100
100
100

פרמיות ברוטו
פרמיות בשייר
רווח לפני מס
רווח כולל לפני מס
 Loss ratioברוטו *(
 Loss ratioשייר *(
 Combined ratioברוטו
 Combined ratioבשייר
ענפי חבויות
פרמיות ברוטו **(
פרמיות בשייר
רווח לפני מס
רווח )הפסד( כולל לפני מס
 Loss ratioברוטו
 ratio Lossשייר
 Combined ratioברוטו
 Combined ratioבשייר
סך הכל במגזרי ביטוח כללי

הקיטון ברווחיות החיתומית ברוטו השנה ביחס לאשתקד נבע בעיקרו מנזקי טבע שחלו במהלך שנת  .2013הקיטון ברווחיות החיתומית ברוטו בשנת
*(
 2011נבע בעיקרו מאירועים חריגים שחלו בתקופת הדוח.
**( הקיטון בפרמיות ברוטו נובע בעיקר מענף רשלנות רפואית עקב טיוב שבוצע בשנת .2013
***( תשלומים ושינוי בהתח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה )ברוטו/שייר(
= Loss Ratio
פרמיות שהורווחו )ברוטו/שייר(
תשלומים ושינוי בהתח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה )ברוטו/שייר(  +עמלות
)ברוטו/שייר(  +הוצ' הנה"כ  +הוצ' אחרות
פרמיות שהורווחו )ברוטו /שייר(
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(

 3.1מידע כספי לפי תחומי הפעילות )המשך(
.3.1.2

ביטוח כללי )המשך(
הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי בגין שנת  2013הנו בסך של כ 217-מיליוני ש"ח לעומת סך של כ231-
מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ברווח החיתומי הראלי )לאחר השפעת הפרשי הצמדה( בתוספת רווחי השקעות בגובה ריבית ההיוון בענפי
חובה וחבויות נרשם גידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 3.1.2.1רכב רכוש
המעבר לרווח בשנת  2013נובע בעיקר מגידול בסך של כ 17-מיליוני ש"ח ברווח החיתומי כתוצאה מטיוב
תיק ומקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות המיוחסות לענף בסך של כ 12-מיליוני ש"ח .השפעה זו קוזזה על
ידי קיטון בהכנסות מהשקעות בסך של כ 14-מיליוני ש"ח.
 3.1.2.2רכב חובה
הגידול ברווח בשנת  2013הושפע בעיקר מגידול ברווח החיתומי ,שנבע מקיטון בסך של כ 77-מיליוני ש"ח
בהערכות התביעות של שנות חיתום ישנות ומהשפעתן על המודל האקטוארי .השפעה זו קוזזה על ידי
קיטון בעודפי שנות חיתום שנים קודמות שהשתחררו בתקופת הדיווח לעומת תקופות מקבילות אשתקד
בסך של כ 16-מיליוני ש"ח ,קיטון בהכנסות מהשקעות בסך של כ 46-מיליוני ש"ח וקיטון ברווח בשנת
החיתום השוטפת בסך של כ 14-מיליוני ש"ח.
הגידול ברווח הרבעוני הושפע בעיקר מהגורמים הבאים :גידול ברווח החיתומי הנובע מקיטון בהתפתחות
התביעות בסך של כ 32-מיליוני ש"ח .גידול בעודפי שנות חיתום שנים קודמות שהשתחררו בתקופת
הדיווח לעומת תקופות מקבילות אשתקד בסך של  5מיליוני ש"ח .השפעה זו קוזזה על ידי קיטון בהכנסות
מהשקעות בסך  22מיליוני ש"ח וקיטון ברווח בשנת החיתום השוטפת בסך של  10מיליוני ש"ח.
 3.1.2.3ענפי רכוש
הקיטון ברווח הכולל בשנת  2013מסך של כ 61 -מיליוני ש"ח לסך של כ 37 -מיליוני ש"ח נבע בעיקר
מקיטון ברווח החיתומי בסך של כ 24-מיליוני ש"ח ,הנובע ברובו מענף תאונות אישיות תלמידים .הקיטון
בענף זה נובע מהרעה בהתפתחות התביעות לשנים ישנות ,אשר אף קיבלה ביטוי בבחירת הLoss Ratio-
האפריורי לשנים צעירות וכן בהגדלת ה IBNR-למקרי מוות .ההתפתחות משקפת את משך התקופה
הארוכה שבה ניתן להגיש תביעה בענף זה )עד  21שנה( וכן את המודעות ההולכת וגוברת לקיום כיסוי
ביטוחי לתלמידים .השפעה זו קוזזה על ידי גידול ברווחי שאר ענפי הרכוש.
הקיטון ברווחיות החיתומית ברוטו בענפי רכוש הנו בגין נזקי הסערה שחלו בשנת  ,2013הקיטון ברווחיות
החיתומית ברוטו בשנת  2011נבע בעיקרו מנזקי אש גדולים ,וזאת ללא השפעה מהותית על הרווח בשייר
בשנים אלו.
 3.1.2.4ענפי חבויות
הגידול בהפסד בשנת  2013נבע בעיקר מקיטון בהכנסות מהשקעות בסך של כ 32-מיליוני ש"ח .גידול זה
קוזז על ידי קיטון בהתפתחות התביעות שקיבלה ביטוי במודל האקטוארי.
התוצאות ברוטו כוללת התפתחות שלילית בגין תביעות גדולות בגין חבות מעבידים ללא השפעה מהותית
בשייר בגין קבוצת אי די בי .לפרטים נוספים ראה באור )38ב())(6א( לדוחות הכספיים.
המעבר לרווח רבעוני של כ 21-מיליוני ש"ח נבע בעיקר מקיטון בהתפתחויות התביעות .קיטון זה קוזז על
ידי קיטון בהכנסות מהשקעות בסך של כ 4-מיליוני ש"ח וגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בסך של כ3-
מיליוני ש"ח.
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(

 3.1מידע כספי לפי תחומי הפעילות )המשך(
.3.1.3

ביטוח בריאות
הרווח הכולל לפני מס בגין שנת  2013הסתכם בסך של כ 153-מיליוני ש"ח ,לעומת רווח כולל לפני מס בסך
של כ 110-מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ 43-מיליוני ש"ח.
עיקר הגידול ברווח הכולל נובע מהסיבות הבאות :
ענף סיעוד
פרט -הרווח הכולל לפני מס בשנת  2013הסתכם בסך של כ 28-מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של
כ 10-מיליוני ש"ח בשנת  2012גידול של כ 18-מיליוני ש"ח ,הגידול נובע בעיקרו מגידול בהכנסות
מהשקעות העודפות על ההכנסות הנדרשות לכיסוי הגידול בהתחייבויות הביטוחיות ומגידול ברווח
החיתומי.
קולקטיב -הרווח הכולל לפני מס בשנת  2013הסתכם בסך של כ 73-מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל לפני
מס בסך של כ 47-מיליוני ש"ח בשנת  ,2012גידול של כ 26-מיליוני ש"ח ,הגידול ברווח נבע ,בין היתר,
מגידול ברווח בעסקת הביטוח הסיעודי הקולקטיבי לחברי קופת חולים מכבי .גידול זה נבע בין השאר
משחרור עתודה להמשכיות בסך של כ 21-מיליוני ש"ח .לפרטים נוספים ,ראה באור )21א() (1בדוחות
הכספיים.
ענף מחלות ואשפוז
זמן ארוך -הרווח הכולל לפני מס בשנת  2013הסתכם בסך של כ 55-מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל לפני
מס בסך של כ 37-מיליוני ש"ח בשנת  ,2012גידול של כ 18-מיליוני ש"ח ,עיקר הגידול ברווח נובע משיפור
ברווח החיתומי בעסקי הקולקטיבים.
זמן קצר -ההפסד הכולל לפני מס בשנת  2013הסתכם בסך של כ 3-מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס
בסך של כ 16-מיליוני ש"ח בשנת  ,2012הירידה ברווח בשנת הדוח נובעת מהפחתה לירידת ערך מוניטין
בסך של כ 3-מיליוני ש"ח לפרטים נוספים ראה באור )6ב() .(3וכן עקב הרעה ביחס תשלומים ושינויים
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר מתוך פרמיות שהורווחו בשייר בענף ביטוח נסיעות לחו"ל בעיקר
בגין עסקה שהופסקה במהלך שנת הדוח.

.3.1.4

פעילות שאינה מוקצת למגזרים
הרווח בתקופת הדוח בסך של כ 75-מיליוני ש"ח לעומת כ 44-מיליוני ש"ח אשתקד הושפע בעיקר על ידי
גידול בהכנסות מהשקעות בסך של כ 49-מיליוני ש"ח ,בניכוי הפסד בגין חוזה מכביד ,בסך של כ12-
מיליוני ש"ח ,שהוכר עקב הפרשי שכירות שתקבל החברה בשכירות משנה בגין שטחים שכורים המיועדים
לפינוי ,ובניכוי הפחתות מואצות של רכוש קבוע בגין המעבר הצפוי ממשרדי חברות הקבוצה למגדל
עתידים )לפרטים נוספים ,ראה באור )41ב( בדוחות הכספיים(.
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(

 .3.2נתונים כספיים נוספים
תנועות עיקריות בהון העצמי
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013

2012

2011

623
24
647

36
209
245

129
)(237
)(108

642

241

)(112

5

4

4

רווח כולל

647

245

)(108

דיבידנד ששולם

100

200

170

במיליוני ש"ח
רווח לתקופה
רווח כולל אחר לתקופה
רווח כולל
רווח כולל לבעלי המניות של החברה
רווח כולל לזכויות שאינן מקנות שליטה

הרווח הכולל האחר מושפע בעיקר מרווח )הפסד( מעליית )ירידת( שווי הוגן של נכסים פיננסיים )נכסי חוב סחירים
ונכסי הון לא סחירים( אשר אינם נכללים בתיקי השקעות כנגד פוליסות משתתפות ברווחים )נוסטרו( )ראה באור
)3ו( בדוחות הכספיים( ,מהפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ )ראה באור )3ב( בדוחות הכספיים( וכן
מרווחים )הפסדים( אקטואריים בגין הטבות לעובדים )ראה באור )3יב( בדוחות הכספיים(.
לפרטים נוספים בדבר עמידה בדרישות ההון של חברות הביטוח ,ראה באור  16בדוחות הכספיים.

 3.3נתונים עיקריים מהדוחות על המצב הכספי המאוחדים
.3.3.1

נכסים
שיעור
השינוי

ליום  31בדצמבר
2013

במיליוני ש"ח
סך כל הנכסים
סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה בחברות ביטוח מאוחדות
השקעות פיננסיות אחרות

(1

(2

%

2012

84,831

76,832

10

47,009

39,388

19

29,056

28,987

נכסים מנוהלים עבור אחרים )שאינם נוסטרו( בחברה:
עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
עבור עמיתי קופות גמל

(2

(1
*(

47,009

39,388

19

36,182

34,673

4

36,101

29,437

23

סך הכל נכסים מנוהלים עבור אחרים

119,292

103,498

15

*( מתוך הסכום ,סך הנכסים המנוהל על ידי עתודות הוותיקה

7,435

6,819

9

עבור עמיתי קרנות פנסיה

(1
(2

הדוחות הכספיים המאוחדים אינם כוללים את הנכסים המנוהלים בקופות הגמל )למעט בגין
קופה שהחברה ערבה לתשואה מינימלית לעמיתה( ,וקרנות הפנסיה .לפרטים נוספים ,ראה באור
)3א() (2בדוחות הכספיים.
לפרטים בדבר שינוי סיווג התחייבות בגין קרן מבוטחי פוליסת מכבי מהתחייבויות שאינם תלויות
תשואה להתחייבויות תלויות תשואה ,ראה באור )21א() (1לדוח הכספי.
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(

 3.3נתונים עיקריים מהדוחות על המצב הכספי המאוחדים )המשך(
.3.3.2

התחייבויות
שיעור
השינוי
%

ליום  31בדצמבר
2012
2013

במיליוני ש"ח

81,036

סך כל ההתחייבויות

73,583

10

מההתחייבויות:
29,285

29,610

)(1

46,445

38,755

20

סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

75,730

68,365

11

כתבי התחייבות נדחים

2,434

2,500

)(3

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

(1
.3.3.3

(1

(1

בדבר שינוי סיווג התחייבות בגין קרן מבוטחי פוליסת מכבי מהתחייבויות שאינם תלויות תשואה
להתחייבויות תלויות תשואה ,ראה באור )21א() (1לדוח הכספי.

הון ודרישות הון
שיעור
השינוי
%

ליום  31בדצמבר
2012
2013

במיליוני ש"ח

סך הון ועודפי הון נדרשים

4,506

4,529

)(1

סך הון ראשוני

3,766

3,226

17

סך הון משני

2,187

2,150

2

סך הון מוכר

5,953

5,376

11

עודף

1,447

847

71

שיעור עודף מהון ועודפי הון נדרשים

32.1%

18.7%

72

שיעור הון משני מסך ההון המוכר

36.7%

40.0%

)(8

לפרטים נוספים בדבר דרישות ההון של חברות הקבוצה ,ראה באור  16בדוחות הכספיים.

 .3.4תזרים מזומנים
נתונים עיקריים מדוח תזרים מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
במיליוני ש"ח

2013

2012

2011

תזרים המזומנים נטו ,שנבעו מפעילות שוטפת

1,362

370

695

תזרים המזומנים נטו ,ששימשו לפעילות השקעה

)(279

)(255

)(272

תזרים המזומנים נטו ,שנבעו )ששימשו( לפעילות מימון

)(333

48

)(25

השפעת תנודות השער החליפין על יתרות המזומנים

)(31

)(15

10

סך הכל גידול ביתרות המזומנים

719

148

408
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יעדים ואסטרטגיה עסקית
הקבוצה נוהגת לבחון את תוכניותיה האסטרטגיות מעת לעת ולעדכן את יעדיה בהתאם להתפתחויות שחלות
בסביבה העסקית ,במפת התחרות ,ברגולציה ובשוק ההון.
הכוונות והאסטרטגיה של הקבוצה ,כמפורט להלן ,משקפות את מדיניותה נכון למועד פרסום דוח זה ,ומבוססות על
הערכות נוכחיות של תחומי פעילותה ועל מצב הקבוצה נכון למועד פרסום הדוח ועשויות להשתנות ,כולן או חלקן,
מעת לעת .אין כל ודאות בדבר התממשות כוונות או אסטרטגיה זו של הקבוצה .ייתכן ,כי היעדים המתוארים להלן
לא יושגו בעתיד או כי הקבוצה תחליט שלא ליישם את האסטרטגיה האמורה ,כולה או חלקה ,וזאת ,בין היתר,
מהסיבות הבאות :שינויים בכדאיות הכלכלית ,שינויים בסביבה העסקית ,שינויים בתנאי התחרות בשוק ושינויים
בשווקים עצמם ,שינויים רגולטוריים ,שינויים בשוק ההון בארץ ובעולם ,וכן כתוצאה מגורמי הסיכון האחרים
החלים על פעילות הקבוצה .למידע נוסף ראה באור  37בדוח הכספי.

4.1

חזון הקבוצה
להיות הקבוצה המובילה בשוק הביטוח והפנסיה בישראל ,החותרת להעלאת שווי החברה והצפת ערך מקסימלי
לבעלי המניות ,תוך מתן דגש לגידול ברווחיות ,שיפור השירות ללקוחות החברה ,חדשנות בשירותים ומוצרים,
מובילות טכנולוגית ,שימור המשאב האנושי האיכותי וחתירה מתמדת למצוינות.
הדרכים ליישום החזון
• צמיחה והתרחבות עסקית בעסקי הליבה )ביטוח ,פנסיה וגמל( בעיקר בענפי פרט ובדגש על שיפור הרווחיות
החיתומית.
• ניהול ההון והחוב המנוהל על בסיס כלכלי ,בין היתר מתוך מטרה לצמצם עלויות מימון ולהגדיל את עודפי ההון
והכל באופן שיבטיח יציבות ארוכת טווח ,תוך עמידה בדרישות הרגולציה.
• המשך השבחת תשואות בתיקי נוסטרו ועמיתים .מציאת חלופות השקעה ,בסביבת ריבית נמוכה.
• הובלת חדשנות בשירותים ובמוצרים בכל הענפים ,תוך ניצול שינויים רגולטורים כמנוף לחדשנות וחשיפה לפלחי שוק
חדשים.
• פיתוח עסקים לפי מודל ערך לקוח -עלייה במספר פוליסות ללקוח/בית אב ובניית מודל שירות מותאם.
• השגת יעילות ארגונית תוך חתירה להקטנת שיעורי ההוצאות.
• המשך השבחת מערכות מידע ותשתיות מיכוניות.
• טיפוח ,שימור ופיתוח משאב ההון האנושי תוך חתירה למצוינות תוך שיתוף העובדים בהישגי החברה בתיאום עם נציגות
העובדים.
• המשך התאמת הפעילות לדרישות הרגולטוריות ,הרחבת פעילות ניהול הסיכונים ,בקרה ,אכיפה וממשל תאגידי
בכל פעילויות הקבוצה.
• המשך חיזוק המותג "כלל".
• מעורבות בקהילה ובחברה בה פועלת הקבוצה.

 .4.2להלן פירוט היעדים והאסטרטגיה בכל אחד מתחומי הפעילות של הקבוצה
.4.2.1

יעדים חוצי קבוצה
•
•
•
•
•
•

הגדלת רווחיות חברות הקבוצה ,הענפים ,המוצרים והלקוחות לאורך זמן ,תוך בחינת המשך אופן
הפעילות של ענפים שאינם בליבת העסקים או שאינם רווחיים.
עלייה ברמת השירות תוך שינוי בתרבות השירות של החברה ושיפור משמעותי בתפיסת איכות
השירות בקרב סוכני החברה ולקוחותיה.
הרחבת פעילויות המכירה.
שיפור בשימור התיק בערוצי הפצה סוכנים וישיר
המשך התייעלות וחיסכון ,התאמת תגמול המנהלים והעובדים לעמידה ביעדים
חיזוק שביעות רצון ותחושת גאוות היחידה של עובדי החברה תחת בהסכם קיבוצי חדש

 .4.2.1.1יעדי מגזר חיסכון ארוך טווח
•
•
•
•

שיפור ברווחיות ביטוח חיים ,פנסיה וגמל
שיפור תשתיות מיכון ותהליכי עבודה תפעוליים.
התאמת המוצרים לשינויי הרגולציה המשמעותיים במגזר.
חדשנות ופיתוח מוצרים חדשים.

1 - 17

דוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר 2013
.4

כלל חברה לביטוח בע"מ

יעדים ואסטרטגיה עסקית )המשך(

 .4.2להלן פירוט היעדים והאסטרטגיה בכל אחד מתחומי הפעילות של הקבוצה )המשך(
.4.2.1

יעדים חוצי קבוצה )המשך(

 .4.2.1.2יעדי מגזר ביטוח כללי
•
•
•
•

שיפור ברווחיות חיתומית תוך גידול עסקי לצד טיוב תיק הלקוחות וזאת בהתמקדות בביטוחי פרט
ועסקים קטנים.
פיתוח מוצרים חדשים בנישות העסקיות
שימוש בכלי מדידה אקטואריים ככלי תומך בהחלטות עסקיות.
טיפוח מערך ביטוחי המשנה של הקבוצה.

 .4.2.1.3יעדי מגזר ביטוח בריאות
•
•
•
•
•
.5

שיפור ברווחיות חיתומית תוך גידול עסקי לצד טיוב תיק הלקוחות וזאת בהתמקדות בביטוחי פרט.
שיפור בריווחיות חיתומית של עסקי קולקטיב לצד טיוב תיק הלקוחות הקולקטיב.
התמודדות בתנאי רגולציה משתנים תוך פיתוח מוצרים וכלים חדשניים בבריאות וסיעוד.
המשך טיפול וקביעת מדיניות תומכת רווחיות בענפי הנישה.
ייצוב מערכת המידע החדשה.

היבטי ממשל תאגידי

 .5.1שיקולי הדירקטוריון במתן תשלומים לנושאי משרה בכירה
בהתאם לחוזר בעניין "מדיניות תגמול של נושאי משרה בגופים המוסדיים" אימצה החברה מדיניות לתגמול משתנה
)מענקים( לנושאי משרה .בנוסף ,אימצה כלל החזקות ביום  10בספטמבר  2013מדיניות תגמול בהתאם לתיקון ,20
החלה על נושאי משרה בכלל החזקות וכן על חברי הנהלת החברה )להלן יחד" :מדיניות התגמול"( .ראה נספח
מדיניות תגמול לנושאי משרה ולמנהלי השקעות לפרק א'  -תיאור עסקי התאגיד.
ככלל ,ההתקשרות עם נושאי המשרה בחברה נעשית על פי סיכום אישי בין נושא המשרה לבין החברה ובכפוף
למדיניות התגמול .הסיכום כולל פירוט לגבי השכר ,התנאים הסוציאליים ,בונוסים ואופציות תשלומים נלווים ,תנאי
הפרישה והגבלות אי תחרות בגמר העסקה של נושא המשרה .כל תנאי ההעסקה נגזרים מהיקף אחריותו ומורכבות
תפקידו של נושא המשרה בחברה .זכאות נושאי המשרה לבונוס אישי שנתי הינה בהתאם ובכפוף למדיניות התגמול
בה כלולים התנאים למתן בונוס והשיקולים בקביעת היקף הבונוס שיוענק לנושאי המשרה .הבונוס השנתי מותנה,
בין היתר ,בעמידתם של נושאי המשרה הבכירה ביעדים האישיים שנקבעו להם על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון
מכוח מדיניות התגמול ,הכוללים ,בין היתר ,הערכת ביצועים על ידי המנכ"ל או המנהל הישיר ,שמתייחסת גם
לקריטריונים שאינם פיננסיים ולתרומה ארוכת הטווח של נושא המשרה ואינה עולה על  .20%ביום  13ו 17 -במרס
 ,2014הוצגו לועדת הביקורת ולדירקטוריון ,בתאמה ,מידת עמידתם של נושאי המשרה הבכירה ביעדים האישיים
שנקבעו להם ו אושרו על ידם מראש ,ובהתאם הוצג היקף הבונוסים האישיים שיוענקו לנושא המשרה בגין שנת
.2013
יצוין כי בהתאם למדיניות התגמול ,ביחס לקביעת הבונוס של יו"ר הדירקטוריון המכהן ,לא כלול רכיב הערכת
ביצועים אישי ,והוא מתייחס לעמידה ביעד הרווח של החברה בלבד.
ביחס למנכ"ל החברה ,על אף שעל פי הסכם העסקה האישי המשקל שיינתן לרכיב שיקול הדעת של הדירקטוריון
להערכת ביצועי המנכ"ל מהווה  30%ממרכיב הבונוס ,הסכים מנכ"ל החברה להתאים את ההסכם למדיניות
התגמול ,באופן שרכיב שיקול הדעת יצומצם לכדי  20%בלבד .בהתאם ,העריכו ועדת הביקורת והדירקטוריון ביום
 13ו 17-במרס  ,2014בהתאמה ,את פעילותו של המנכ"ל ,בין היתר ,לאור קריטריונים איכותיים שאינם פיננסיים,
וביניהם הובלת החברה לעמידה ביעדים האסטרטגיים שלה ,תוך התכנסות לפעילויות הליבה )ביטוח וחיסכון ארוך
טווח( והפרדות מפעילויות הפסדיות ו/או שאינן סינרגטיות לפעילותה הובלת שינויים מבניים ארגוניים בקבוצה,
התמקדות באסטרטגיית רווחיות תוך טיוב העסק הקיים ,חיזוק מערכי הבקרה ,הרגולציה והאכיפה וחתימת הסכם
קיבוצי ראשוני בענף .לאור זאת ,קבע דירקטוריון החברה כי המנכ"ל זכאי לציון המקסימלי ביחס לרכיב זה.
המשקל היחסי שניתן להערכה זו הינו בהתאם למדיניות התגמול.
בנוסף לכל האמור לעיל ,בקבוצה נהוגה תוכנית אופציות )בדרך כלל תלת שנתית( בה משתתפים חלק מנושאי
המשרה .צירופם של נושאי המשרה לתוכנית ומספר האופציות המוענקות להם נגזרים מבכירותם בקבוצה ומובאים
לאישור הדירקטוריון וועדת הביקורת .כמו כן ,הקצאת האופציות כפופה לאישור דירקטוריון כלל החזקות .יצוין כי
האופציות הוקצו לנושאי המשרה הבכירה עוד קודם לאישור מדיניות התגמול.
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כלל חברה לביטוח בע"מ

היבטי ממשל תאגידי )המשך(

 .5.1שיקולי הדירקטוריון במתן תשלומים לנושאי משרה בכירה )המשך(
להערכת דירקטוריון החברה ,תנאי ההעסקה של נושאי המשרה הבכירה ,לרבות תוכנית האופציות ,הנם סבירים
והוגנים ומשקפים את עמידתו של כל אחד מנושאי המשרה הבכירה ביעדים האישיים שלו ובתרומתו לחברה וכן
הינם תואמים למדיניות התגמול )למעט ביחס ליו"ר הדירקטוריון היוצא.(1
לענין טיוטת חוזר שפורסמה על ידי המפקח ביום  25בדצמבר  ,2013בענין מדיניות תגמול בגופים מוסדיים ,ראה
סעיף  9.7.6בפרק א'  -תיאור עסקי התאגיד.
לעניין פרטים בדבר תגמולים שניתנו לחמשת בעלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או
בחברות בשליטתה ,ראה סעיף  8בפרק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד.
 5.2עסקאות זניחות

1

.1

ביום  13ו 17-במרס  2014החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בהתאמה ,לעדכן קווים מנחים וכללים
לסיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה
)41א())(6א( לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע ) 2010-להלן" :תקנות דוחות כספיים"(.
כללים וקווים מנחים אלו ישמשו גם לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי ובתשקיף )לרבות בדוחות הצעת מדף(
לגבי עסקה של החברה ,תאגיד בשליטתה וחברה קשורה שלה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש באישורה
עניין אישי כקבוע בתקנה  22לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל) 1970-להלן" :תקנות
דוחות תקופתיים"( ובתקנה  54לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה( ,התשכ"ט-
) 1969להלן" :תקנות פרטי תשקיף"( ,וכן לבחינת הצורך במסירת דיווח מיידי בגין עסקה כאמור של החברה,
כקבוע בתקנה 37א) (6לתקנות דוחות תקופתיים )סוגי העסקאות הקבועים בתקנות דוחות כספיים ,בתקנות
דוחות תקופתיים ובתקנות פרטי תשקיף הנזכרים לעיל ,להלן – "עסקאות בעל עניין"(.

.2

במהלך העסקים הרגיל שלהן ,החברה וחברות מאוחדות וקשורות שלה ,מבצעות או עשויות לבצע עסקאות בעל
עניין ,וכן יש להן או עשויות להיות להן התחייבויות לביצוע עסקאות כאמור ,לרבות עסקאות מן הסוגים
ובעלות מאפיינים כמפורט להלן:
) (iעסקאות רכישת שירותים ו/או מוצרים ו/או השקעות
)א( עסקאות עם תאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים ,לרבות פיקדונות ושירותי בנקאות נלווים ,הסכמי
אשראי ומסגרות אשראי; )ב( עסקאות רכישה של מוצרים ושירותים )כגון :מוצרי ושרותי תקשורת וטלפוניה,
מוצרי מזון ,מנוי לעיתונים ,צרכי משרד וריהוט ,מוצרי נייר ,ביגוד ,מוצרי היגיינה ומוצרים משלימים לניקיון
ולמטבח(; )ג( רכישת ו/או מתן סבסוד לרכישת תווי קניה; )ד( עסקאות רכישת ו/או שכירת ו/או חכירה
תפעולית של כלי רכב; )ה( עסקאות לרכישת שירותי נסיעות ותיירות; )ו( שירותי ארכיב; )ז( שירותי פינוי
פסולת נייר וגריסה; )ח( שירותי אתר גיבוי חלופי; )ט( שירותי אחסון נתונים; )י( שירותי הפקת אירועים; )יא(
ניהול נכסי נדל"ן מניב; )יב( השקעות פיננסיות במסגרת קונסורציום ו/או רכישת ניירות ערך במסגרת הנפקות
לציבור ו/או הנפקות פרטיות לגופים מוסדיים; )יג( השקעה בקרנות ו/או רכישת זכויות בקרנות; )יד( ייעוץ
מחשובי וארגוני; )טו( שירותי דירוג הנפקות וחיתום; )טז( שירותי תיווך בעסקי ביטוח על ידי סוכנויות ביטוח;
)יז( שכירות ניהול והשכרת נכסים; )יח( רכישה ומכירה של נכסים ביחד עם בעלי עניין; )יט( שירותי ניהול
השקעות/אשראי ,לרבות דירוג אשראי; )כ( רכישת שירותים פיננסים ו/או כלכליים לרבות ,ניהול וריכוז
הנפקות ,ניהול תיקים ,שיווק השקעות ,ייעוץ כלכלי ועסקי ,שירותי חבר בורסה ,מוצרי מדדים ,קרנות נאמנות,
שירותי חיתום ובנקאות השקעות ושירותי נאמנות; )כא( שרותי מחשוב ותוכנה; )כב( שרותי מוסך; )כג( שרותי
גיבוי למערכת חשמל.
)(iiעסקאות מכירות שירותים ו/או מוצרים
)א( מכירת פוליסות ביטוח שהוצאו על ידי המבטחים בקבוצת כלל החזקות בכל ענפי הביטוח לבעלי הענין
בחברה ו/או לאחרים כאשר לבעלי העניין יש ענין אישי בהתקשרות ו/או לעובדי גופים כנ"ל ,לרבות פוליסות
המשותפות לחברה ו/או לאי די בי ולחברות נוספות בקבוצת החברה ו/או בקבוצת אי די בי )לרבות ביטוח
נאמנות עובדים ,ביטוחי נכסים רכוש וחבויות ,ביטוחי מנהלים ,ביטוחי אחריות מקצועית וכו'(; )ב( מתן שירותי
תיווך בעסקי ביטוח על ידי סוכנויות ביטוח; )ג( מתן שירותי ניהול קופות גמל ו/או קרנות פנסיה לתאגידים
ו/או לעובדיהם; )ד( הענקת שירותים בנקאיים ,פיננסים ו/או כלכליים לרבות ,שרותי פקטורינג ,מימון
ומשכנתאות; )ה( השכרת נכסים.

יצוין כי בשים לב לתקרות השכר שנקבעו במדיניות התגמול ,שכר הבסיס של מר אביגדור קפלן )להלן" :מר קפלן"( גבוה במעט מתקרת השכר
הבסיסי ליו"ר דירקטוריון ,כפי שאושרה במסגרת מדיניות התגמול .עם זאת ,יצוין כי מר קפלן סיים את עבודתו בחברה לפני אישור מדיניות
התגמול של החברה ,ותנאי הכהונה והעסקה שלו אושרו על ידי ועדת הביקורת ,הדירקטוריון והאסיפה הכללית לפני כניסת תיקון  20לתוקף
וכי בעת אישור תנאי העסקתו ,הוצגה בפני הדירקטוריון עבודת השוואה ליו"ר של חברות בעלות היקף ומורכבות פעילות דומים לאלו של
החברה ,ובהקשר זה מצא הדירקטוריון כי סכום התגמולים למר קפלן מצוי בתוך טווח סכומי התגמול שהוצגו בעבודת ההשוואה ,בחלק
התחתון של הטווח .בנוסף ,במסגרת בחינת תנאי שכרו של מר קפלן לשנת  ,2013התייחס הדירקטוריון לכך שמר קפלן לא היה זכאי למענק
משתנה )בונוס ואופציות( בגין כהונתו בשנת  2013וכן לניסיונו ולמומחיותו יוצאי הדופן של מר קפלן בתחומי פעילותה של החברה ולמעמדו
בשוק הביטוח ,הפנסיה והגמל .נוכח כל האמור לעיל ,לדעת דירקטוריון החברה ,סכום התגמולים למר קפלן בגין שנת  2013הינו סביר והוגן
בנסיבות העניין .לפרטים אודות תנאי העסקתו של מר קפלן ראו באור  38לדוחות הכספיים.
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היבטי ממשל תאגידי )המשך(

 5.2עסקאות זניחות )המשך(
.3

בחינת זניחות העסקה
כל מקרה ייבדק לגופו ותיערך בחינה כמותית ובחינה איכותית ביחס לאירוע הרלוונטי ,זאת על בסיס מכלול
האינפורמציה ,הנתונים ,עובדות המקרה וההערכות תחת מכלול הנסיבות הרלוונטיות בחברה .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ייערכו הבחינה הכמותית והבחינה האיכותית באופן המתואר להלן:
3.1

בחינה כמותית
בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין ,עסקה תיחשב כעסקה
3.1.1
זניחה אם כל אמות המידה הרלבנטיות המחושבות לעסקה הינן בשיעור של פחות מאחוז
אחד ).(1%
בכל עסקה שנבחן סיווגה כעסקה זניחה תחושב אחת או יותר מאמות המידה הרלבנטיות
3.1.2
לעסקה המסוימת על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים ,הסקורים או המבוקרים,
האחרונים של החברה:
 3.1.2.1ברכישת נכס קבוע )"נכס שאינו שוטף"( – היקף הנכסים נשוא העסקה מול סך כל הנכסים
)כלומר ,סך המאזן( ,טרם ביצוע העסקה.
 3.1.2.2במכירת נכס קבוע )"נכס שאינו שוטף"( – שני מבחנים מצטברים:
 3.1.2.2.1היקף הנכסים נשוא העסקה מול סך כל הנכסים )כלומר ,סך המאזן( ,טרם ביצוע העסקה.
 3.1.2.2.2הרווח/ההפסד השנתי הצפוי מהעסקה מול הרווח השנתי הממוצע לפי  12הרבעונים שקדמו
לביצוע העסקה ואשר פורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או מבוקרים; מובהר ,כי
הרווח/הפסד המשויך לעסקה והרווח/הפסד בכל רבעון מחושבים בערכם המוחלט.
 3.1.2.3בקבלת התחייבות כספית – היקף ההתחייבות הכספית נשוא העסקה מול סך ההתחייבויות
במאזן ,טרם ביצוע העסקה.
 3.1.2.4ברכישת/מכירת מוצרים )למעט נכס קבוע( או שירותים – שני מבחנים מצטברים:
 3.1.2.4.1היקף ההכנסות או ההוצאות הצפויות כתוצאה מביצוע העסקה מול ההוצאות או ההכנסות,
לפי העניין ,ב 4-הרבעונים שקדמו לביצוע העסקה ואשר פורסמו לגביהם דוחות כספיים
סקורים או מבוקרים.
 3.1.2.4.2הרווח/ההפסד השנתי הצפוי מהעסקה מול הרווח השנתי הממוצע לפי  12הרבעונים שקדמו
לביצוע העסקה ואשר פורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או מבוקרים .מובהר ,כי
הרווח/הפסד המשויך לעסקה והרווח/הפסד בכל רבעון מחושבים בערכם המוחלט.
 3.1.2.5במקרים בהם ,לפי שיקול דעתו של נושא המשרה הרלבנטי בחברה ,כל אמות המידה
הכמותיות הנזכרות לעיל אינן רלבנטיות לבחינת זניחותה של עסקת בעל עניין ,תיחשב
העסקה כזניחה ,בהתאם לאמת מידה רלבנטית אחרת ,שתיקבע על-ידי החברה ,ובלבד
שאמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה תהיה בשיעור של פחות מאחוז אחד ).(1%
 3.1.2.6במידה שמדובר בעסקה הנוגעת לחברה בת או חברה כלולה של החברה )"חברה מוחזקת"(,
יש לבחון את השפעת העסקה על חלקה היחסי של החברה ,דהיינו ביחס לשיעור החזקתה של
החברה בחברה המוחזקת ,תוך הפעלת מבחני הזניחות הנזכרים לעיל.
3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3
3.2.4

3.2.5
3.2.6

בחינה איכותית
בחינת השיקולים האיכותיים של עסקת בעל העניין עשויה להוביל לכך שעסקה תיקבע ככזו
שאינה זניחה אף שעל פי הבחינה הכמותית לפי סעיף  3.1לעיל ,היא נמצאה כעסקה זניחה.
כך למשל ,ולשם הדוגמאות בלבד ,עסקת בעל עניין לא תיחשב בדרך כלל כזניחה אם היא
נתפסת כאירוע משמעותי על-ידי הנהלת החברה ומשמשת כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות,
או אם כרוכים בעסקה סיכויים או סיכונים וחשיפות משמעותיים ,או אם במסגרת העסקה
נכנסים לתחום פעילות חדש ומשמעותי ,או יוצאים מתחום פעילות קיים ומשמעותי.
לצרכי דיווח מיידי ,תיבחן זניחותה של עסקה על בסיס העסקה המסויימת הבודדת .לצרכי
דיווח במסגרת דוח תקופתי ,דוחות כספיים ותשקיף )לרבות דוחות הצעת מדף( ,תיבחן
זניחותה של עסקה על בסיס שנתי ,תוך צירוף כלל עסקאות בעל העניין מאותו סוג עם בעל
העניין הרלבנטי או עם תאגידים בשליטתו של אותו בעל עניין .במקרה שאין לחברה מידע
זמין המאפשר בחינת סיווג עסקאות בעל עניין כעסקאות זניחות ,אזי ייחשב צירוף כל
העסקאות מאותו סוג כעסקה זניחה ,אלא אם התקיים אחד משני התנאים הבאים) :א(
העסקה עצמה ,כעסקה בודדת אינה זניחה; או )ב( מצרף העסקאות מאותו סוג הינו מהותי
עבור החברה.
עסקאות נפרדות אשר מתקיימת ביניהן תלות ,כך שבפועל הינן חלק מאותה התקשרות
)לדוגמא ניהול משא ומתן מרוכז לגבי מכלול העסקאות( ,ייבחנו כעסקה אחת.
עסקה שיש לסווגה כעסקה זניחה על-ידי חברה מוחזקת תיחשב כעסקה זניחה גם ברמת
החברה המחזיקה .עסקה של חברה מוחזקת אשר יש לסווגה כעסקה לא זניחה בחברה
מוחזקת עשויה להיות מסווגת כעסקה זניחה על פי אמות המידה הרלוונטיות ברמת החברה
המחזיקה.
ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יבחנו את הצורך בעדכון הוראות נוהל זה מעת לעת
בשים לב לעסקאות בעלי העניין בהן מתקשרת החברה ושינויים בהוראות דין רלבנטיות.
בחינת סיווגה של עסקת בעל עניין כעסקה זניחה ,תתבצע על-ידי הגורם הרלבנטי בהתאם
לנוהל החברה בעניין סיווג עסקאות עם בעלי עניין .הגורם הרלבנטי יהיה אחראי על תיעוד
הליך הבחינה והסיווג .לפרטים נוספים לענין הליך הבחינה והסיווג ראה סעיף  ,13בפרק ד
לדוח התקופתי.
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.6

גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

.6.1

דיווח בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים
לעניין שימוש באומדנים ושיקול דעת בעריכת דוחות הכספיים ,ראה באור )2ה( בדוחות הכספיים.

.6.2

התחייבויות תלויות
בדוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של החברה נכללה הפניית תשומת לב לאמור בבאור )40א() ,ג( ו)-ד(
בדוחות הכספיים ,בדבר חשיפה לתובענות ייצוגיות ולאישור תובענות כייצוגיות.
לפרטים נוספים ,ראה באור )2ה() (2בדוחות הכספיים בהתייחס לתביעות משפטיות שאינן במהלך עסקים רגיל.

הדירקטוריון מביע את הערכתו לעובדים ,למנהלים ולסוכנים של חברות הקבוצה על תרומתם להישגי הקבוצה.

_______________________
איזי כהן
מנהל כללי

____________________
דני נוה
יו"ר הדירקטוריון
תל אביב 28 ,במאי 2014
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הצהרה )(certification
אני ,איזי כהן ,מצהיר כי:

 .1סקרתי את הדוח השנתי של כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :החברה"( לשנת ) 2013להלן" :הדוח"(.
 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה
המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה למועדים
ולתקופות המכוסים בדוח.
 .4אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה
הפנימית על דיווח כספי של החברה; וכן-
א.

קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,לרבות חברות מאוחדות שלה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים
בחברה ובאותן חברות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

ב.

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי ,או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי ,המיועדת לספק
מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני
דיווח בינלאומיים ) (IFRSולהוראות הממונה על שוק ההון;

ג.

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לגבי
האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן-

ד.

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן
מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן-

 .5אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון ולוועדת המאזן של
הדירקטוריון של החברה ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
א.

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח
כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן-

ב.

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם
תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
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_____________________
איזי כהן
מנהל כללי

הצהרות המנהלים )(SOX

כלל חברה לביטוח בע"מ
הצהרה )(certification
אני ,רונית זלמן מלאך ,מצהירה כי:

 .1סקרתי את הדוח השנתי של כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :החברה"( לשנת ) 2013להלן" :הדוח"(.
 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה
המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה למועדים
ולתקופות המכוסים בדוח.
 .4אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה
הפנימית על דיווח כספי של החברה; וכן-
א.

קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,לרבות חברות מאוחדות שלה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים
בחברה ובאותן חברות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

ב.

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי ,או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי ,המיועדת לספק
מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני
דיווח בינלאומיים ) (IFRSולהוראות הממונה על שוק ההון;

ג.

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לגבי
האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן-

ד.

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן
מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן-

 .5אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון ולועדת המאזן של
הדירקטוריון של החברה ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
א.

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על
דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי;
וכן-

ב.

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם
תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
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_____________________
רונית זלמן מלאך
משנה למנכ"ל
מנהלת אגף כספים

כלל חברה לביטוח בע"מ

דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

דוח הדירקטוריון וההנהלה
בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,של כלל ביטוח בע"מ )להלן" :החברה"( אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית
נאותה על דיווח כספי .מערכת הבקרה הפנימית של החברה תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון
ולהנהלה של החברה לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
) (IFRSוהוראות המפקח על הביטוח .ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן ,לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות
מובנות .לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס
לעריכה ולהצגה של דוח כספי.
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם
להרשאות ההנהלה ,הנכסים מוגנים ,והרישומים החשבונאיים מהימנים .בנוסף ,ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת
צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים ) (monitorביצוע ,לרבות ביצוע נהלי בקרה
פנימית.
הנהלת החברה בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי ליום 31
בדצמבר  ,2013בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של הCommittee of Sponsoring -
) .Organizations of the Treadway Commission (COSOבהתבסס על הערכה זו ,ההנהלה מאמינה ) (believesכי ליום 31

בדצמבר  ,2013הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי הינה אפקטיבית.
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לכבוד
כלל חברה לביטוח בע"מ
ראול ולנברג  ,36קריית עתידים
תל אביב

הנדון :הסכמה להכללת דוחות רואי החשבון המבקרים ודוחות סקירה בדוחות הצעת מדף שיפורסמו על פי
תשקיף המדף של כללביט מימון בע"מ )להלן "החברה"( אשר עתיד להתפרסם בחודש מאי 2014
כרואי החשבון של כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן "כלל ביטוח"( ולבקשתה ,הרינו לציין שידוע לנו כי החברה עשויה
לפרסם דוחות הצעת מדף על פי תשקיף המדף אשר עתיד להתפרסם בחודש מאי.2014 ,
אנו מסכימים כי דוחות רואי חשבון מבקרים או דוחות סקירה ,דוח רואי חשבון המבקרים בדבר הבקרה הפנימית על
דיווח כספי בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון והדוח על המידע הכספי הנפרד לפי דרישות
המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( התשמ"א  ,1981לפי העניין שניתנו ויינתנו על
ידנו לכלל ביטוח כל עוד אנו משמשים כרואי החשבון המבקרים של ה ,ייכללו בדרך של הפניה בדוחות הצעת מדף
שיפורסמו כאמור ,על ידי החברה ,במהלך התקופה בה ניתן לפרסם דוחות הצעת מדף על פי תשקיף המדף האמור לעיל.
אנו מסכימים כי הצהרה זו תיכלל בתשקיף מדף על ידי החברה המיועד להתפרסם בחודש מאי .2014

תל-אביב,
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דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות
של כלל חברה לביטוח בע"מ  -בקרה פנימית על דיווח כספי

ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של כלל חברה לביטוח בע"מ וחברות בנות שלה )להלן  -החברה( ליום 31
בדצמבר  ,2013בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי הCommittee of -
) Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionלהלן  .(COSO -הדירקטוריון וההנהלה של החברה
אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי,
הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המצורף .אחריותנו היא לחוות דעה על
הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה (PCAOB) Public Company Accounting Oversight Board-בארה"ב בדבר
ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי ,אשר אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קויימה ,מכל הבחינות המהותיות ,בקרה פנימית
אפקטיבית על דיווח כספי .ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,הערכת הסיכון שקיימת חולשה
מהותית ,וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך .ביקורתנו
כללה גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות
דעתנו.
בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי
וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSובהתאם לדרישות הגילוי
שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א .1981-בקרה פנימית
על דיווח כספי של חברה כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר (1) :מתייחסים לניהול רשומות אשר ,בפירוט סביר,
משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי החברה )לרבות הוצאתם מרשותה( ) (2מספקים מידה
סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם בהתאם לתקני דיווח כספי
בינלאומיים ) (IFRSובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים )ביטוח( התשמ"א 1981-ושקבלת כספים והוצאת כספים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון
וההנהלה של החברה; ו (3)-מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה ,שימוש או העברה
)לרבות הוצאה מרשות( בלתי מורשים של נכסי החברה ,שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
בשל מגבלותיה המובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית .כמו כן ,הסקת מסקנות
לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים
בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
לדעתנו ,החברה קיימה ,מכל הבחינות המהותיות ,בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום  31בדצמבר 2013
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי .COSO
ביקרנו גם בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים של החברה לימים  31בדצמבר  2013ו2012-
ולכל אחת משלוש השנים שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2013והדוח שלנו מיום  28במאי ,2014 ,כלל חוות דעת בלתי
מסויגת על אותם דוחות כספיים והפניית תשומת לב לאמור בבאור )40א() ,ג( ו)-ד( לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר
חשיפה להתחייבויות תלויות.
אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף מדף של כללביט מימון בע"מ המיועד להתפרסם בחודש מאי .2014
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דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של כלל חברה לביטוח בע"מ

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המאוחדים המצורפים של כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :החברה"( לימים 31
בדצמבר  2013ו 2012-ואת דוחות רווח והפסד המאוחדים ,הדוחות על הרווח הכולל המאוחדים ,הדוחות על השינויים
בהון מאוחדים והדוחות על תזרימי המזומנים המאוחדים לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2012 ,2013ו-
 .2011דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים
אלה בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות כלולות ,המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,אשר ההשקעה בהן הינה כ90-
מיליוני ש"ח וכ 108-מיליוני ש"ח לימים  31בדצמבר  2013ו 2012-בהתאמה ,וחלקה של הקבוצה ברווחיהן )בהפסדיהן(
הינו כ 4.4 -מיליוני ש"ח ,כ (1.7)-מיליוני ש"ח וכ 1.6-מיליוני ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2012 ,2013ו-
 ,2011בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות
דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו
של רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה ,נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה
סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן
נאות מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי המאוחד לימים  31בדצמבר  2013ו 2012-ואת תוצאות הפעולות
המאוחדות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים המאוחדים לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2012 ,2013ו-
 2011בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) ,(International Financial Reporting Standardsובהתאם לדרישות
הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א.1981-
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,הננו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור )40א() ,ג( ו)-ד( לדוחות הכספיים המאוחדים
בדבר חשיפה להתחייבויות תלויות.
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ה  PCAOB -בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי ,כפי שאומצו על ידי
לשכת רואי חשבון בישראל ,את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר 2013 ,בהתבסס על
קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  COSOוהדוח שלנו מיום  28במאי 2014 ,כלל
חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף מדף של כללביט מימון בע"מ המיועד להתפרסם בחודש מאי .2014

קוסט פורר גבאי את קסירר
סומך חייקין
רואי חשבון
רואי חשבון
מבקרים משותפים
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כלל חברה לביטוח בע"מ
דין וחשבון ליום  31בדצמבר 2013
דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום  31בדצמבר
באור

באלפי ש"ח
נכסים
נכסים בלתי מוחשיים

6

1,275,425

1,162,899

נכסי מסים נדחים

23

27,996

24,432

הוצאות רכישה נדחות

7

1,678,850

1,600,923

רכוש קבוע

8

177,959

205,968

השקעות בחברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני

9

137,336

174,215

נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

10,13

1,731,726

1,439,625

נדל"ן להשקעה אחר

10

793,816

703,713

נכסי ביטוח משנה

17,18

2,341,235

2,102,130

נכסי מסים שוטפים

23

1,254

133,632

חייבים ויתרות חובה

11

302,863

340,618

פרמיה לגבייה

12

970,673

934,433

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

13

42,549,387

36,025,933

השקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות

14
7,175,738
19,407,343
936,782
1,536,548

8,944,415
18,401,619
727,345
913,919

29,056,411

28,987,298

מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

15א'

2,311,069

1,553,924

מזומנים ושווי מזומנים אחרים

15ב'

1,404,629

1,442,452

נכסים המוחזקים למכירה

70,207

-

סך כל הנכסים

84,830,836

76,832,195

סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה

47,009,389

39,388,324

אחרות
סך כל ההשקעות הפיננסיות האחרות

*(

2013

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
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(* 2012

כלל חברה לביטוח בע"מ
דין וחשבון ליום  31בדצמבר 2013
דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום  31בדצמבר

באלפי ש"ח
הון

2013

באור

(* 2012

הון מניות

146,094

146,094

פרמיה על מניות

671,325

671,325

קרנות הון

419,037
2,529,190

400,582

סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה

3,765,646
29,261

24,135

סך כל ההון

3,794,907

3,249,677

עודפים
זכויות שאינן מקנות שליטה

התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
התחייבויות מסים נדחים
התחייבות בשל הטבות לעובדים ,נטו
כתבי התחייבות נדחים
זכאים ויתרות זכות

22 ,21 ,20 ,19 ,17
22 ,21 ,20 ,18
23
24
25
26

התחייבות מסים שוטפים

23

2,007,541
3,225,542

29,284,942
46,445,239
341,359
192,817
2,433,736
2,327,859
9,977

29,610,315
38,755,447
252,000
196,859
2,499,688
2,268,150
59

סך כל ההתחייבויות

81,035,929

73,582,518

סך כל ההון וההתחייבויות

84,830,836

76,832,195

*(

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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תאריך אישור הדוחות הכספיים

דני נוה
יו"ר הדירקטוריון
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איזי כהן
מנהל כללי

רונית זלמן מלאך
משנה למנכ"ל
מנהלת אגף כספים

כלל חברה לביטוח בע"מ
דין וחשבון ליום  31בדצמבר 2013
דוחות רווח והפסד מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

(* 2012

(* 2011

9,293,815

9,074,413

8,749,349

פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר

27

1,155,825
8,137,990

1,164,873
7,909,540

1,089,128
7,660,221

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון

28

6,630,504

5,680,481

308,623

הכנסות מדמי ניהול

29

1,136,364

799,149

723,465

הכנסות מעמלות

30

153,130

163,808

189,181

הכנסות אחרות

31

3,149

219

69

16,061,137

14,553,197

8,881,559

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה ,ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה בשייר

13,417,544

12,567,412

7,296,924

)(1,009,898

)(677,804

)(1,059,615

32

12,407,646

11,889,608

6,237,309

עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

33

1,852,358

1,822,389

1,668,999

הוצאות הנהלה וכלליות

34

625,227

569,641

504,800

5,439

52,830

17,205

הוצאות אחרות

35

26,208

22,170

52,080

הוצאות מימון

36

175,283

160,118

190,643

סך כל ההוצאות
חלק בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי
המאזני ,נטו

15,092,161

14,516,756

8,671,036

4,384

640

4,313

רווח לפני מסים על הכנסה

973,360

37,081

214,836

350,281

1,094

85,635

רווח לתקופה

623,079

35,987

129,201

מיוחס ל:-
בעלי המניות של החברה

618,257

32,179

124,748

זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח לתקופה

4,822
623,079

3,808
35,987

4,453
129,201

רווח למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה )בש"ח(

5.22

0.29

1.13

מספר המניות ששימשו לחישוב הרווח למניה )בש"ח(

118,517

111,928

110,580

באלפי ש"ח

באור

פרמיות שהורווחו ברוטו

סך כל ההכנסות

ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים

מסים על הכנסה

*(

23

2013

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
דין וחשבון ליום  31בדצמבר 2013
דוחות על הרווח הכולל מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

באלפי ש"ח

2013

באור

623,079

רווח לתקופה

(* 2012

35,987

(* 2011

129,201

רווח )הפסד( כולל אחר:
פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת
הרווח הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד :
הפרשי תרגם מטבע חוץ בגין פעילות חוץ שנזקפו לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי הוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה ,שנזקף לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי הוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה ,שהועבר לדוח רווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועברו
לדוח רווח והפסד
רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שהועבר או יועברו לרווח והפסד,
לפני מסים על הכנסה
מסים )הטבת מס( בגין מרכיבים אחרים של רווח כולל שהועברו
או יועברו לרווח והפסד

)(6,551

393

1,335

351,450

424,821

)(363,784

)(310,788

)(142,377

)(93,077

16,961

60,237

117,514

51,072

343,074

)(338,012

32,376

125,030

)(102,111

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלאחר ההכרה לראשונה
במסגרת הרווח הכולל הועבר או יועבר לרווח והפסד ,נטו ממס

18,696

218,044

)(235,901

פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד :
רווחים )הפסדים( אקטואריים מתוכנית הטבה מוגדרת
מסים )הטבת מס( בגין מרכיבים אחרים של רווח כולל שלא
יועברו לרווח והפסד
רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח והפסד ,נטו
ממס

7,714

)(13,674

)(1,171

2,842

)(4,802

)(325

4,872

)(8,872

)(846

סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה

646,647

245,159

)(107,546

)23ד(

מיוחס ל:-
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

641,521
5,126

241,054
4,105

)(111,966
4,420

סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה

646,647

245,159

)(107,546

*(

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

דיבידנד לבעלי מניות החברה

תשלומים מבוססי מניות

השקעות ,חלוקות ועסקאות עם בעלי המניות ,שנזקפו ישירות להון

סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

הטבות מסים בגין מרכיבים אחרים של רווח כולל

רווחים אקטואריים מתוכנית הטבה מוגדרת

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שנזקף לקרנות הון

הפרשי תרגום מטבע חוץ שנזקפו לקרנות הון

רכיבים של רווח )הפסד( כולל אחר

רווח לתקופה

יתרה ליום  1בינואר 2013

לשנה שנסתיימה  31בדצמבר 2013

דוחות על השינויים בהון מאוחדים

146,094

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146,094

הון
מניות

3-8

671,325

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

671,325

פרמיה
על
מניות

)(4,823

-

-

)(6,551

)(6,551

-

-

-

-

-

)(6,551

-

1,728

401,503

-

-

25,006

25,006

)(32,216

-

16,961

)(310,785

351,046

-

-

376,497

22,357

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,357

מיוחס לבעלי המניות של החברה
קרן
הון
בגין
נכסים
קרן
קרן
זמינים
למכירה
הון
תרגום

2,529,190

)(100,000

)(1,417

623,066

4,809

)(2,804

7,613

-

-

-

-

618,257

2,007,541

יתרת
עודפים

3,765,646

)(100,000

)(1,417

641,521

23,264

)(35,020

7,613

16,961

)(310,785

351,046

)(6,551

618,257

3,225,542

סך הכל

29,261

-

-

5,126

304

3,794,907

)(100,000

)(1,417

)(35,218

23,568

-

646,647

)(198

101

7,714

)(310,788

351,450

)(6,551

623,079

3,249,677

16,961

)(3

404

-

4,822

24,135

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סך
הכל
הון

כלל חברה לביטוח בע"מ
דין וחשבון ליום  31בדצמבר 2013

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

*(

146,094

-

-

-

-

7,937

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138,157

הון
מניות

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

דיבידנד לבעלי מניות החברה

שיפוי לחברה האם בגין הענקת אופציות לעובדים

הטבת מס בגין מכשירים הוניים שהוענקו לעובדים

תשלומים מבוססי מניות

הנפקת הון מניות )בניכוי הוצאות הנפקה(

השקעות ,חלוקות ועסקאות עם בעלי המניות ,שנזקפו ישירות להון

סך הכל רווח כולל לתקופה

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

מסים )הטבת מסים( בגין מרכיבים אחרים של רווח )הפסד( כולל *(

הפסדים אקטואריים מתוכנית הטבה מוגדרת *(

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שנזקף לקרנות הון

הפרשי תרגום מטבע חוץ שנזקפו לקרנות הון

רכיבים של רווח כולל אחר

רווח לתקופה

יתרה ליום  1בינואר 2012

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2012

דוחות על השינויים בהון מאוחדים )המשך(

3-9

671,325

-

-

-

-

192,015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

479,310

פרמיה
על
מניות

1,728

-

-

-

-

-

393

393

-

-

-

-

-

393

-

1,335

376,497

-

-

-

-

-

217,354

217,354

)(124,863

-

60,237

)(142,291

424,271

-

-

159,143

22,357

-

-

239

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,118

מיוחס לבעלי המניות של החברה
קרן
הון
בגין
נכסים
קרן
קרן
זמינים
הון
תרגום
למכירה

2,007,541

)(200,000

)(50

-

876

-

23,307

)(8,872

4,802

)(13,674

-

-

-

-

32,179

2,183,408

יתרת
עודפים

3,225,542

)(200,000

)(50

239

876

199,952

241,054

208,875

24,135

-

-

-

-

-

4,105

297

)(167

-

3,249,677

)(200,000

)(50

239

876

199,952

245,159

209,172

)(13,674

)(120,061

)(142,291

424,271

)(13,674

60,237

)(142,377

424,821

393

)(120,228

60,237

-

)(86

550

-

393

32,179

3,808

35,987

2,983,471

20,030

3,003,501

סך הכל

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סך
הכל
הון

כלל חברה לביטוח בע"מ
דין וחשבון ליום  31בדצמבר 2013

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

*(

138,157

-

-

-

-

-

-

-

-

138,157

הון
מניות

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

יתרה ליום  31בדצמבר 2011

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

הטבת מס בגין מכשירים הוניים שהוענקו לעובדים
שיפוי לחברה האם בגין הענקת אופציות לעובדים
דיבידנד לבעלי מניות החברה

השקעות ,חלוקות ועסקאות עם בעלי המניות ,שנזקפו ישירות להון
תשלומים מבוססי מניות

סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

מסים בגין מרכיבים אחרים של רווח )הפסד( כולל *(

הפסדים אקטואריים מתוכנית הטבה מוגדרת *(

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

הפרשי תרגום מטבע חוץ שנזקפו לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שנזקף לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

רכיבים של רווח )הפסד( כולל אחר

רווח לתקופה

יתרה ליום  1בינואר 2011

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2011

דוחות על השינויים בהון מאוחדים )המשך(
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479,310

-

-

-

-

-

-

-

-

479,310

פרמיה
על
מניות

1,335

-

-

1,335

1,335

-

-

1,335
-

-

-

159,143

-

-

)(237,203

)(237,203

102,094

117,514

)(363,701
)(93,110

-

396,346

22,118

264
-

-

-

-

-

-

-

-

21,854

מיוחס לבעלי המניות של החברה
קרן
הון
בגין
נכסים
קרן
קרן
זמינים
הון
תרגום
למכירה

2,183,408

)(1,501
)(170,000

2,586

123,902

)(846

)(1,171
325

-

-

124,748

2,228,421

יתרת
עודפים

2,983,471

264
)(1,501
)(170,000

2,586

)(111,966

)(236,714

)(1,171
102,419

117,514

1,335
)(363,701
)(93,110

124,748

3,264,088

סך הכל

)(1,269
20,030

-

)(29

4,420

)(33

)(1,269
3,003,501

264
)(1,501
)(170,000

2,557

)(107,546

)(1,171
102,436

117,514

1,335
)(363,784
)(93,077

129,201

)(236,747

17

-

)(83
33

4,453

16,908

3,280,996

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סך
הכל
הון

כלל חברה לביטוח בע"מ
דין וחשבון ליום  31בדצמבר 2013

כלל חברה לביטוח בע"מ
דין וחשבון ליום  31בדצמבר 2013
דוחות על תזרימי המזומנים מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
באלפי ש"ח

2013

נספח

(* 2012

(* 2011

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
)א(

לפני מסים על הכנסה
מס הכנסה ששולם
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

1,519,315
)(157,408

481,752
)(111,481

816,995
)(122,267

1,361,907

370,271

694,728

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
תמורה ממימוש רכוש קבוע
תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות
החזר השקעה )השקעה( בחברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי
המאזני
השקעה ברכוש קבוע
השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

5,777
25,234

328
-

379
-

12,816
)(81,563
)(241,400

)(21,456
)(30,850
)(203,152

)(36,449
)(22,020
)(213,980

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(279,136

)(255,130

)(272,070

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת הון מניות
פרעון כתבי התחייבויות נדחים
תמורה מהנפקת כתבי התחייבות נדחים
עלויות הנפקת והחלפת כתבי התחייבות נדחים
ריבית כתבי התחייבות נדחים ששולמה
דיבידנדים ששולמו

)(103,529
)(739
)(128,317
)(100,000

199,952
)(126,630
300,000
)(1,005
)(124,057
)(200,000

)(124,264
393,794
)(1,629
)(120,273
)(171,269

שיפוי לחברת האם בגין הענקת אופציות לעובדים

-

)(50

)(1,501

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

)(332,585

48,210

)(25,142

השפעת התנודות בשער החליפין על יתרות המזומנים ושווי מזומנים

)(30,864

)(15,482

10,287

גידול נטו במזומנים ושווי מזומנים

719,322

147,869

407,803

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

)ב(

2,996,376

2,848,507

2,440,704

מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

)ג(

3,715,698

2,996,376

2,848,507

*(

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
דין וחשבון ליום  31בדצמבר 2013
דוחות על תזרימי המזומנים מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר )המשך(
2013

באלפי ש"ח
)א( תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת לפני מסים על ההכנסה (² (¹

(* 2012

(* 2011

רווח לתקופה

623,079

35,987

129,201

פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:
שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
שינוי בהוצאות רכישה נדחות
שינוי בנכסי ביטוח משנה
פחת רכוש קבוע
הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים
ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים
הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע
רווח ממימוש חברות מוחזקות
ריבית והפרשי הצמדה שנצברו בגין כתבי התחייבות נדחים ואחרות
חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני ,נטו
שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה
שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה אחר
שינוי בעסקאות תשלום מבוסס מניות
הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
מסים על הכנסה

)(325,373
7,689,792
)(77,927
)(239,105
46,880
123,435
5,439
)(3,128
)(7,895
196,271
)(4,384
)(33,064
)(16,851
)(1,417
)(3,300,408
350,281

1,723,604
5,392,587
)(146,517
95,725
35,832
127,512
52,830
)(83
163,059
)(640
)(21,560
)(655
876
)(2,771,135
1,094

1,821,090
506,063
)(125,881
)(234,617
30,836
128,905
17,205
397
156,863
)(4,313
)(17,675
)(8,860
2,557
2,619,831
85,635

הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות

)(156,889
)(344,672
)(131,083
)(63,242

)(28,443
)(223,284
)(11,409
)(37,511

)(20,635
)(458,187
57,700
19,243

השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה:
רכישת נדל"ן להשקעה
תמורה ממכירת נדל"ן להשקעה
רכישות נטו של השקעות פיננסיות

)(303,702
40,500
)(3,223,046

)(251,116
)(2,940,136

)(9,486
)(2,641,266

השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה אחר:
רכישת נדל"ן להשקעה
תמורה ממכירת נדל"ן להשקעה
רכישות נטו של השקעות פיננסיות

)(126,174
46,354
684,396

)(125,624
)(806,070

)(4,286
)(1,405,899

שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:
פרמיות לגבייה
חייבים ויתרות חובה
זכאים ויתרות זכות

)(36,240
37,755
66,061

)(33,229
20,565
200,768

)(50,895
)(25,184
233,839

התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו

3,672

28,725

14,814

סך הכל תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת לפני מסים על הכנסה

1,519,315

481,752

816,995

*(

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

(1

תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת כוללים רכישות ומכירות נטו של השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה הנובעים מהפעילות
בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה.
במסגרת הפעילות השוטפת הוצגו דיבידנד וריבית שהתקבלו ,כמפורט בסעיף )ד(.

(2

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
דין וחשבון ליום  31בדצמבר 2013
דוחות על תזרימי המזומנים מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר )המשך(
באלפי ש"ח
)ב(

)ג(

)ד(

*(

2013

(* 2012

(* 2011

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

1,553,924

1,876,701

1,575,762

מזומנים ושווי מזומנים אחרים

1,442,452

971,806

864,942

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

2,996,376

2,848,507

2,440,704

מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

2,311,069

1,553,924

1,876,701

מזומנים ושווי מזומנים אחרים

1,404,629

1,442,452

971,806

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

3,715,698

2,996,376

2,848,507

פירוט סכומים הכלולים בפעילות השוטפת
ריבית שהתקבלה

2,201,330

2,128,249

1,911,269

דיבידנד שהתקבל

277,358

282,440

377,566

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013
עמוד
באור -1
באור -2
באור -3
באור -4
באור -5
באור -6
באור -7
באור -8
באור -9
באור -10
באור -11
באור -12
באור -13
באור -14
באור -16
באור -17
באור -18
באור -19
באור -20
באור -21
באור -22
באור -23
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כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -1

כללי

א .הישות המדווחת
כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :כלל ביטוח" או "החברה"( הינה חברה תושבת ישראל ,אשר התאגדה בישראל
וכתובתה הרשמית היא דרך מנחם בגין  ,48בנין " "Cתל אביב  .66180הדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר
) 2013להלן" :הדוחות הכספיים"( ,כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה )להלן" :הקבוצה" או
"קבוצת כלל ביטוח"( ,וכן את זכויות הקבוצה בעסקאות משותפות ובחברות כלולות.
חברת האם של החברה הינה כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )להלן" :כלל החזקות" או "החברה האם"( .ניירות הערך
של כלל החזקות רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב .כפי שנמסר לחברה על-ידי אי די בי חברה לאחזקות
בע"מ )להלן" :אי די בי אחזקות"( ועל ידי אי די בי חברה לפתוח בע"מ )להלן" :אי די בי פתוח"( ולפי דיווחיהן לציבור,
אי די בי פתוח ,מחזיקה במישרין ובאמצעות נאמן בכ 55%-מזכויות ההצבעה בכלל החזקות )כ 53%-בדילול מלא(.
ליום  31בדצמבר ) :2013א( אי די בי פתוח הייתה בבעלות מלאה של אי די בי אחזקות; )ב( גרעין השליטה באי די בי
אחזקות הורכב מגנדן הולדינגס בע"מ )להלן" :גנדן"( ,מנור אחזקות בי.איי בע"מ )להלן" :מנור"( ואברהם לבנת
בע"מ ,שהיו קשורות ביניהן בהסכם הצבעה; ו)-ג( מר נוחי דנקנר היה בעל השליטה הסופי באי די בי אחזקות
באמצעות גנדן.
לפרטים אודות אישור הסדר נושים באי די בי אחזקות בחודש ינואר  2014והשלמתו בחודש מאי ),2014להלן" :הסדר
הנושים"( במסגרתו ניטלה השליטה באי די בי אחזקות מבעלי השליטה הקודמים האמורים ,ואודות שינויים בשליטה
באי די בי פתוח בעקבותיו ,אשר כתוצאה מהם נשלטת אי די בי פתוח למועד פרסום הדוח בעקיפין על-ידי אדוארדו
אלשטיין ומרדכי בן משה ,ראה סעיף ב) (1להלן.
לעניין מינוי נאמן ל 51% -ממניות כלל החזקות שהוחזקו על-ידי אי די בי פתוח ,ראה סעיף ב) (2להלן.
לעניין עסקה שנחתמה למכירת החזקות של אי די בי פתוח בכלל החזקות ,ראה סעיף ב) (3להלן.
ב .התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות
) (1אישור הסדר נושים באי די בי אחזקות
במסגרת הליכים משפטיים שננקטו כנגד אי די בי אחזקות בקשר עם מצבה הפיננסי וכנגד אי די בי פתוח ,ביום
 17בדצמבר  2013ניתן פסק-דין וביום  5בינואר  2014ניתן פסק-דין משלים על-ידי בית המשפט המחוזי בתל
אביב ,במסגרתם אושר הסדר נושים באי די בי אחזקות בהתאם למתווה להסדר נושים שהוגש לבית המשפט
האמור ביום  26בנובמבר  2013מטעם מר אדוארדו אלשטיין ותאגיד בשליטתו ) (Dolphin Fund Limitedיחד
עם א.ת.ה מ.ב.מ אקסטרה אחזקות בע"מ )שבשליטת מר מרדכי בן משה( )להלן" :המציעים" או "קבוצת
אלשטיין-אקסטרה"( .בהתאם להחלטת בית המשפט ,בתקופת הביניים שעד למועד השלמת הסדר הנושים מונו
ה"ה אייל גבאי ועו"ד חגי אולמן כנאמנים לביצוע הסדר הנושים )להלן" :נאמני ההסדר" או "הנאמנים"( ובית
המשפט הסמיכם לנקוט פעולות הדרושות ליישום הסדר הנושים וביצועו .כן נקבע כי החל ממועד פסק-הדין
המשלים הסתיימה כהונת הדירקטורים באי די בי אחזקות וכן כהונת הדירקטורים מטעם אי די בי אחזקות באי
די בי פתוח.
ביום  7במאי  2014חל מועד ההשלמה של הסדר הנושים וכתוצאה מכך השליטה )בעקיפין( באי די בי פתוח עברה
למר אדוארדו אלשטיין ולמר מרדכי בן משה .החל מיום  8במאי  2014קבוצת אלשטיין-אקסטרה מחזיקה
בגרעין השליטה באי די בי פתוח )בין שני המציעים נחתם הסכם בעלי מניות בקשר להחזקותיהם במניות אי די בי
פתוח( ,עם ההשלמה הוחזקו  53.3%מהון המניות המונפק והנפרע של אי די בי פתוח על-ידי קבוצת אלשטיין-
אקסטרה )באמצעות .Dolphin Netherlands B.Vו-ח.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ ,להלן" :המשקיעים"(,
בחלקים שווים ,והיתרה הוחזקה על-ידי נושיה הפיננסיים של אי די בי אחזקות ,אי די בי פתוח הפכה חברה
ציבורית והחל מיום  12במאי  2014מניותיה נסחרות בבורסה .בהקשר זה יצוין כי כלל החזקות בוחנת את
השלכות השלמת הסדר הנושים על אופציות שהוקצו על ידה לנושאי משרה ולעובדים בקבוצה על פי תכנית
האופציות משנת ) 2013למידע נוסף ,ראה באור )39א().((2
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כללי )המשך(

באור -1

ב .התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(
) (1אישור הסדר נושים באי די בי אחזקות )המשך(
ביום  21באפריל  2013הוגשה לבית המשפט על-ידי הנאמנים לאגרות החוב של אי די בי פתוח בקשה להסדר חוב
כפוי לפי סעיף  350לחוק החברות המבוסס על הטענה כי אי די בי פתוח הינה חדלת פירעון .בקשר עם הליך זה
מינה בית המשפט ביום  30באפריל  2013משקיף )חגי אולמן( ומומחה כלכלי )אייל גבאי( לענייניה של אי די בי
פתוח ,וזאת מבלי להפקיע סמכויות של מי מנושאי המשרה באי די בי פתוח ו/או למנוע את המשך פעילותה
הסדירה .ביום  9ביוני  2013החליט בית המשפט ,בין היתר ,על קציבת פרק הזמן להתקשרות של אי די בי פתוח
בהסכם למכירה של לפחות מחצית מהחזקותיה בכלל החזקות עד ליום  22באוגוסט ) 2013לפרטים אודות עסקה
כאמור ,ראה סעיף ב) (3להלן( .בחודש ינואר  2014הודיעו הנאמנים לאגרות החוב של אי די בי פתוח כי לאור
הסדר הנושים באי די בי אחזקות שבמסגרתו אמורים להיות מוזרמים לאי די בי פתוח סכומים משמעותיים ,הם
אינם עומדים עוד על בירור הבקשה להסדר החוב הכפוי שהגישו .ביום  15בינואר  2014החליט בית המשפט
להותיר לעת הזו את ההליך על כנו ,בין היתר לצורך השלמת הסדר הנושים ,הרלבנטי גם לאי די בי פתוח ,ועל
מנת לאפשר את המשך הפיקוח של המשקיף על אי די בי פתוח.
החל מהרבעון הראשון לשנת  ,2013בדוחות הכספיים של אי די בי פתוח ובדוחות הסקירה של רואי החשבון
המבקרים ,נכללו באור והפניית תשומת לב ,בהתאמה ,באשר לקיומם של ספקות משמעותיים בדבר המשך
קיומה של אי די בי פתוח כעסק חי .בדוחות הכספיים של אי די בי פתוח ליום  31בדצמבר  2013צוין כי בדוחות
אלו נכללו באור והפניית תשומת לב כאמור ,לכך שעקב מצבה הכספי של אי די בי פתוח ,לרבות גירעון בהון
המיוחס לבעלים של אי די בי פתוח ,לכך שלמועד פרסום הדוח טרם הושלם הסדר החוב באי די בי אחזקות,
ובהתאם טרם הוזרם הון לאי די בי פתוח במסגרתו ,להליך המשפטי המתנהל כנגד אי די בי פתוח על-ידי נושיה
הפיננסיים ,אשר לא הוסר למועד פרסום הדוח ,לצורך בהסדרת אמות מידה החלות על אי די בי פתוח מכוח
הסכמים עם מלווים ,כל זאת לצד העובדה כי טרם הושלמה העסקה למכירת החזקות של אי די בי פתוח בכלל
החזקות )ראה סעיף ב) (3להלן( .הוראות הסדר הנושים באי די בי אחזקות קובעות ,בין היתר ,הזרמת סכומים
לאי די בי פתוח על-ידי המציעים תמורת מניות של אי די בי פתוח ,בהיקפים משתנים כתלות בשאלת השלמתה
של העסקה למכירת החזקות של אי די בי פתוח בכלל החזקות )ראה סעיף ב) (3להלן(.
)(2

מינוי נאמן להחזקות בעלי השליטה במניות כלל החזקות
ביום  21באוגוסט  ,2013בהתאם לדרישת המפקח ,מסרה אי די בי פתוח ייפוי כוח בלתי חוזר למר משה טרי
)להלן" :מר טרי" או "הנאמן"( שמונה על ידי המפקח ,כנאמן ל 51%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה
של כלל החזקות ,המוחזקות על-ידי אי די בי פתוח )להלן" :אמצעי השליטה"( ,וכן העבירה את המניות לחשבון
נאמנות ,על שם הנאמן ,וזאת לצורך הפעלת הסמכויות הנתונות מכוח אמצעי השליטה בהתאם להוראות כתב
נאמנות ובמטרה לנתק את כלל החזקות ,החברה והגופים המוסדיים בקבוצה מכל השפעה אפשרית של מאבקי
השליטה בקבוצת אי די בי.
בהתאם לכתב הנאמנות ,מר טרי יפעיל את כל הסמכויות המוקנות לו מכוח אמצעי השליטה לטובת אי די בי
פתוח ובהתאם להוראות המפקח ,ככל שיינתנו לו מעת לעת ,כדי להבטיח את ניהולם התקין של כלל חברה
לביטוח בע"מ ,כלל ביטוח אשראי בע"מ וכלל פנסיה וגמל בע"מ )להלן יחד" :גופי כלל"( ואת השמירה על עניינם
של המבוטחים והחוסכים ,לרבות לעניין גיוס הון לטובת גופי כלל בכל דרך שיראה לנכון .העברת אמצעי
השליטה לנאמן לא תפגע בזכות אי די בי פתוח לקבלת דיבידנדים מכלל החזקות ,ככל שיוחלט על חלוקתם .אם
וככל שיחולקו דיבידנדים בגין אמצעי השליטה ,הם יהיו לקניינה של אי די בי פתוח ויועברו על-ידי הנאמן לאי די
בי פתוח .בכל מקרה של מכירה ,העברה או שעבוד של אמצעי השליטה ,יפעל הנאמן לפי הוראות אי די בי פתוח
ובלבד שיתקבל לכך אישור מראש ובכתב של המפקח .הנאמנות תגיע אל קיצה במועד העברתם בפועל מידיו של
הנאמן של כל אמצעי השליטה או בהינתן אישור של המפקח.
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כללי )המשך(

באור -1

ב .התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(
) (2מינוי נאמן להחזקות בעלי השליטה במניות כלל החזקות )המשך(
ביום  27בנובמבר  2013התקבל מכתב מהמפקח ,אשר מוען למומחה ולמשקיף שמונו מטעם בית המשפט בו
הודגש כי שליטה ,במישרין או בעקיפין ,במבטח או בחברה מנהלת טעונה קבלת היתר שליטה מהמפקח ,כי
הסדר הנאמנות מהווה פתרון ביניים ואינו יכול להפוך להסדר קבע וכי לא יראה בהעברת אמצעי שליטה באי די
בי אחזקות או באי די בי פתוח במסגרת הסדר החוב כאמור ,כהעברה הנוגדת את הוראות הדין ,וזאת בהתקיים
תנאים ומגבלות מסוימים ,ובכלל זה:
.1

המציע )וככל שמדובר בקבוצת מציעים  -כל מרכיבי הקבוצה( שהצעתו תובא לאישור בית המשפט
)להלן" :המציע הזוכה"( יאשר מראש כי ידוע לו שהעברת אמצעי השליטה באי די בי פתוח או באי די בי
אחזקות לידיו ,אין בה אישור מצד המפקח להעברת אמצעי השליטה בכלל החזקות ואין בה משום מתן
היתר לשליטה/להחזקת אמצעי שליטה בקבוצת כלל החזקות.

.2

המציע הזוכה יאשר כי הוא מסכים למינוי נאמן שיבחר המפקח ,בין הנאמן הנוכחי )כאמור לעיל( ובין
נאמן אחר )להלן" :הנאמן"( ,וכי הוא מודע לסמכויות שיוקנו לנאמן לפי נוסח כתב נאמנות בלתי חוזר
שצורף למכתב .בנוסף ,כל עוד לא הושלמה העסקה למכירת מניות כלל החזקות ל ,JT-המציע הזוכה
יאשר כי הוא מסכים שיחולו באופן בלתי חוזר הוראות מסוימות שפורטו במכתב של המפקח ,לרבות:
)א( הנאמן ימשיך לכהן בתפקידו כל עוד המפקח לא העניק היתר שליטה לבעל שליטה בקבוצת כלל
החזקות ,או לחלופין ייושם מנגנון של מבטח ללא שולט )כאמור בהצעת חוק לקידום התחרות
ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ב) 2012-שבעקבותיה פורסם ביום  11בדצמבר  2013חוק לקידום
התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד) (2013-להלן" :הצעת חוק הריכוזיות"((;
)ב(

במהלך תקופת כהונת הנאמן המציע הזוכה יוותר על הפעלת זכויות ההצבעה הצמודות לאמצעי
השליטה בכלל החזקות ובגופים המוסדיים מקבוצת כלל החזקות ויסכים באופן בלתי חוזר
להימנע מכל פעולה שיש בה ,במישרין או בעקיפין ,משום הכוונת פעילותם ,לרבות בדרך של כהונה
כנושא משרה בהם )ואם כיהן המציע הזוכה כנושא משרה בהם ערב אישור הצעתו על-ידי בית
המשפט יתפטר המציע הזוכה מתפקידו לאלתר(;

)ג(

במהלך תקופת כהונת הנאמן מינוי דירקטורים בכלל החזקות ובגופים המוסדיים מקבוצת כלל
החזקות ייעשה לפי המנגנון הקבוע בהצעת חוק הריכוזיות )וככל שלא יהיה ניתן לעשות כן – בידי
ועדה שתמונה על-ידי שר האוצר או המפקח(;

)ד( תוך  30יום ממועד התקיימות "אירוע מפסיק" ,כהגדרתו להלן ,ביחס לעסקה למכירת מניות כלל
החזקות ל) JT Capital Management Limited-להלן ,("JT" :כמפורט בסעיף ב) (3להלן ,המציע
הזוכה יהיה רשאי להגיש בקשה לקבלת היתר שליטה בקבוצת כלל החזקות או להודיע על רצונו
לפעול למכירת אמצעי השליטה בקבוצת כלל החזקות לצדדים שלישיים .אפשרות לקבלת היתר
שליטה למציע הזוכה תינתן עד יום  31בדצמבר  2014ואם לא קיבל המציע הזוכה היתר שליטה עד
מועד זה יפעל הנאמן למימוש אמצעי השליטה בכלל החזקות לפי שיקול דעתו הבלעדי וכפוף
להוראות המפקח ,לרבות בדרך של מכירת המניות בבורסה ,כאשר התמורה בגין מכירה כאמור
תועבר לידי אי די בי פתוח )להלן" :מימוש באמצעות הנאמן"( .במידה והמציע הזוכה בחר בחלופה
של מכירת אמצעי השליטה בקבוצת כלל החזקות ,יידרש המציע הזוכה להמציא למפקח הסכם
למכירת אמצעי שליטה בקבוצת כלל החזקות עד ליום  31בדצמבר  2014ואם המציע הזוכה לא
ימציא הסכם מכירה כאמור עד למועד האמור יפעל הנאמן למימוש אמצעי השליטה בכלל החזקות
בדרך של מימוש באמצעות הנאמן ,וזאת לרבות בדרך של מכירת מניות בבורסה .במקרה בו המציע
הזוכה המציא הסכם מכירה.
כאמור עד ליום  31בדצמבר  2014תינתן בידי רוכש אמצעי השליטה אפשרות להשלים את התנאים
המתלים לקבלת היתר שליטה בקבוצת כלל החזקות עד ליום  30ביוני  2015ואם הרוכש האמור לא
יקבל היתר שליטה בקבוצת כלל החזקות עד למועד האמור יפעל הנאמן למימוש אמצעי השליטה
בכלל החזקות בדרך של מימוש באמצעות הנאמן.
)לעניין סעיף זה" ,אירוע מפסיק" הינו המוקדם מבין 30 (1) :ליוני  (2) ;2014הודעת מי מהצדדים
לעסקה לפיה לא התקיימו איזה מהתנאים המתלים הנדרשים לפי העסקה האמורה; ) (3המפקח
הודיע למבקשי היתר השליטה בעסקה האמורה כי הוא דוחה את בקשתם לקבלת היתר(.
)ה( כתנאי להסכמת המפקח כאמור לעיל ,המציע הזוכה יידרש לתת הסכמתו מראש לתנאים הנ"ל
ויידרש לפעול לשם קבלת החלטת בית המשפט לפיה תנאים אלו מהווים חלק מתנאי הצעתו
להסדר חוב באי די בי פתוח .במכתב המפקח הובהר עוד כי קבלת אישורו של בית המשפט לתנאים
המופיעים במכתב הנ"ל הינה תנאי מתלה להסכמתו לאמור לעיל.
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כללי )המשך(

ב .התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(
) (2מינוי נאמן להחזקות בעלי השליטה במניות כלל החזקות )המשך(
יצוין כי ביום  8במאי  2014התקבל מכתב הבהרה מהמפקח ,אשר מוען לב"כ המשקיעים בהסדר הנושים באי
די בי אחזקות ,בקשר עם השליטה בכלל החזקות ,בו צוין ,בין היתר ,כי למרות ההוראה כאמור בסעיף ב)(3
המפקח יהיה מוכן לשקול שלא להחיל את ההוראה האמורה במקרה של חידוש כהונה של דירקטור חיצוני
בכלל החזקות ובכלל ביטוח .כמו כן ,המפקח יהיה מוכן לשקול שלא להחיל את ההוראה האמורה ביחס
למינוי דירקטורים בגופים מוסדיים נוספים מקבוצת כלל החזקות ובכלל החזקות סוכנויות בע"מ ,וזאת
בתנאי שלא יכהנו בגופים אלו דירקטורים המועסקים או אשר הועסקו בחברות השולטות בכלל החזקות או
שהינם או היו קשורים לבעלי השליטה באידיבי פתוח ,והכל בתנאים כמפורט במכתב .אידיבי פתוח נדרשת
לחתום על כתב מינוי מתוקן לנאמן על החזקותיה בכלל החזקות.
ביום  28בנובמבר  2013מרכיבי קבוצת אלשטיין-אקסטרה ,הודיעו למפקח על הסכמתם ומתן התחייבותם
כנדרש על-ידי המפקח והמומחה.
בנוסף לאמור לעיל ,במהלך חודש ינואר  2014התפטרו מכהונתם כדירקטורים בכלל החזקות ה"ה נוחי דנקנר,
שוני אלבק ,ליאור חנס ואליהו כהן ,באופן שלאחר ההתפטרויות האמורות ,לא מכהן בכלל החזקות אף
דירקטור המכהן גם כנושא משרה בתאגידים אחרים בקבוצת אי די בי.
) (3הסכם למכירת מניות כלל החזקות המוחזקות על ידי אידיבי פתוח
ביום  20באוגוסט  2013נחתם הסכם בין אי די בי פתוח לבין  ,JTתאגיד שהתאגד בהונג קונג ומוחזק בבעלות
מלאה בעקיפין על-ידי מר  ,Li Haifengלפיו תמכור אי די בי פתוח ל 32% JT-מהון המניות של כלל החזקות,
)לפי שווי חברה בסך של  4.6מיליארד ש"ח( בתמורה לסך כולל של  1.472מיליארד ש"ח )צמוד למדד עד למועד
השלמת העסקה(.
אי די בי פתוח התחייבה כי במהלך תקופת הביניים שממועד חתימת ההסכם ועד להשלמת העסקה )להלן:
"תקופת הביניים"( היא תעשה כמיטב יכולתה ,כפוף להוראות הדין ,על מנת לגרום לכלל החזקות להימנע
מלבצע מספר פעולות ,ללא הסכמת הרוכשת ,כגון :עסקאות בעלי עניין מסויימות ,התקשרויות עם ארגוני
עובדים ,עסקאות מיזוגים ורכישות מסוימות עם צדדים שלישיים ,הקצאת מניות או ניירות ערך המירים
למניות על-ידי כלל החזקות או חברות בת מהותיות שלה )למעט חריגים מסוימים שנקבעו( ,וחלוקת
דיבידנדים על-ידי כלל החזקות ,למעט חלוקת "דיבידנדים מותרים" .במידה וכלל החזקות תחלק במהלך
תקופת הביניים דיבידנדים מותרים ,התמורה בעסקה תופחת )בהתאם לתנאים מסויימים שנקבעו בהסכם(.
לעניין זה" ,דיבידנדים מותרים"  -הרווחים השנתיים של כלל החזקות שיהיו ניתנים לחלוקה ,כפוף )א( לצרכי
המזומנים של כלל החזקות; וכן )ב( לשמירה על "הון עצמי" של החברה שיהיה בשיעור של  120%לפחות
מה"הון עצמי המינימאלי" הקבוע בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימאלי הנדרש
ממבטח( ,התשנ"ח) 1998-להלן בבאור זה" :תקנות הפיקוח"(; וכן )ג( לשמירה על יחס של לא יותר מ36% -
בין סכום ה"הון המישני" וה"הון השלישוני" של החברה )כפי שייקבעו בדוחות הכספיים של החברה בהתאם
לתקנות הפיקוח( ל"הון העצמי" ,וכן )ד( שהכרזה או חלוקת דיבידנדים כאמור לא תעלה באופן מהותי את
רמת החוב של כלל החזקות )שלא על בסיס מאוחד( ובכל מקרה לא תעלה על סכום של  200מיליוני ש"ח עד
לסוף שנת  .2013במהלך התקופה שממועד החתימה על ההסכם ועד למועד פרסום הדוח ,לא חילקה החברה
דיבידנדים.
בין אי די בי פתוח לבין  JTנחתם גם הסכם בעלי מניות ,בקשר עם החזקותיהן במניות כלל החזקות )להלן:
"הסכם בעלי המניות"( ,אשר ייכנס לתוקפו במועד השלמת העסקה ואשר כולל ,בין היתר ,הוראות לתיאום
הצבעה באסיפות כלליות ,ולכך שבמקרה של היעדר הסכמה יצביעו הצדדים בהתאם לעמדת הרוכשת .על אף
האמור ,נושאים מסוימים יהיו כפופים להסכמת אי די בי פתוח ,ובכללם :מיזוג של כלל החזקות )לרבות
עסקת מיזוג עם חברה קשורה של הרוכשת( ,מחיקה מהרישום למסחר של מניות כלל החזקות ועסקאות בעלי
עניין .כמו כן ,נקבע כי הצדדים יפעילו כוחם על מנת שכלל החזקות תחלק כדיבידנד לפחות  40%מהרווח
השנתי שלה ,כפוף להוראות הדין ולצרכי המזומנים שלה וכן בכפוף לשמירה על "הון עצמי" של החברה שיהיה
בשיעור של  125%לפחות מה"הון עצמי המינימאלי" הקבוע בתקנות הפיקוח וכן על יחס של עד  29%בין סכום
ה"הון המישני" וה"הון השלישוני" של החברה )כפי שייקבעו בדוחות הכספיים של החברה בהתאם לתקנות
הפיקוח( ל"הון העצמי" .לפי הסכם בעלי המניות ,הרוכשת תפעיל כוחה כך של-אי די בי פתוח יהיו שני נציגים
בדירקטוריון כלל החזקות ובכל אחת מחברות הבת המהותיות שלה )לרבות החברה( ,כל עוד אי די בי פתוח
מחזיקה לפחות  15%מהון המניות של כלל החזקות ,ונציג אחד כל עוד אי די בי פתוח מחזיקה פחות מ15%-
אך לפחות  8%מהון המניות כאמור )להלן" :הסדרי ההצבעה"(.
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ב.

כללי )המשך(

התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(
) (3הסכם למכירת מניות כלל החזקות המוחזקות על ידי אידיבי פתוח )המשך(
יצויין כי ,אם בנק הפועלים 1יבקש למנות נציג/ים מטעמו לדירקטוריון כלל החזקות לפי הוראות הסכם בעלי
מניות שבינו לבין אי די בי פתוח )אם יהיה זכאי לכך( ,עשוי לקטון מספר הנציגים של אי די בי פתוח.
כמו כן ,במסגרת הסכם בעלי המניות שבין הצדדים האמורים ,מוקנית לאי די בי פתוח אופציית  Putלמכירת
יתרת החזקותיה בכלל החזקות ,כולן או חלקן )לרבות מימוש בחלקים( ,בתוקף החל מתום שנה ממועד
חתימת ההסכם ועד תום  5שנים ממועד השלמת העסקה ,בתמורה השווה לגבוה מבין (1) :המחיר למניה
בעסקה מוכפל במספר מניות המימוש ,או ) 115% (2מההון המיוחס לבעלים של כלל החזקות במועד מימוש
האופציה מוכפל בשיעור מניות המימוש מתוך ההון המונפק של כלל החזקות )כפוף להתאמות מסוימות( .כן
מוקנית לרוכשת אופציית  Callלרכישת מלוא יתרת החזקות אי די בי פתוח במניות כלל החזקות ,בתוקף החל
מתום  3שנים ממועד חתימת ההסכם ועד תום  5שנים ממועד השלמת העסקה )למעט בנסיבות מיוחדות בהן
תוקנה לרוכשת זכות למימוש האופציה קודם למועד האמור ,לרבות מימוש חלקי( ,בתמורה השווה לגבוה
מבין (1) :המחיר למניה שישולם בעסקה מוכפל במספר מניות המימוש ,או ) 120% (2מההון המיוחס לבעלים
של כלל החזקותבמועד מימוש האופציה מוכפל בשיעור מניות המימוש מתוך ההון המונפק של כלל החזקות
)כפוף להתאמות מסוימות(.
עוד נקבעו בהסכם בעלי המניות מגבלות על עבירות מניות )למעט לנעברים מותרים( ,ובכללן :עד לתום תקופת
אופצית ה ,Call-איסור מכירת מניות על-ידי אי די בי פתוח ,למעט כמות מניות לא מהותית; זכות הצטרפות
) (Tag Alongשל אי די בי פתוח למכירת מניות על-ידי הרוכשת )למעט מכירת מניות בבורסה( פרו ראטה
להחזקות הצדדים בכלל החזקות; זכות הצטרפות לכל צד ברכישת מניות נוספות ,פרו ראטה; וזכות סירוב
ראשון )לאחר תקופת האופציות ,אם לא מומשו במלואן(  -לכל צד ביחס למכירת מניות של הצד האחר.
הסכם בעלי המניות יישאר בתוקפו עד למוקדם מבין חלוף  10שנים ממועד החתימה לבין המועד בו אחד
מהצדדים להסכם בעלי המניות יחזיק פחות מ 4.5%-מהון המניות של כלל החזקות .לאחר מועד סיום ההסכם
ימשיכו לעמוד בתוקפן אופציות ה Put-וה ,Call-ככל שלא מומשו במלואן ולתקופה שנקבעה בהסכם וכן
הסדרי ההצבעה )כמתואר לעיל(.
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כפי שנמסר לכלל החזקות ,עם ביצוע ההקצאה של  10,028,008מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א של כלל החזקות )אשר היוו במועד ההקצאה
כ 20%-מהון המניות המונפק והנפרע של כלל החזקות( במרס  1999להפועלים נכסים )מניות( בע"מ ,חברה בשליטת בנק הפועלים ,נכנס לתוקף
הסכם בעלי המניות בין אי די בי פתוח )אשר נכנסה לנעלי כלל )ישראל( בע"מ בעקבות מיזוג( ובין בנק הפועלים ,ובו נקבעו ההוראות העיקריות
הבאות (1) :כל עוד אי די בי פתוח הינה בעלת שליטה בכלל החזקות ,תפעל אי די בי פתוח כדי לגרום לבחירת דירקטורים וכן חברי ועדות
הדירקטוריון מטעם בנק הפועלים בכלל החזקות ,לפי יחסים הקבועים בהסכם והנגזרים משיעור ההחזקה של בנק הפועלים באותה העת (2) .אם
תחדל אי די בי פתוח להיות בעלת השליטה בכלל החזקות ,ובכפוף להוראות חוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א") 1981-חוק הבנקאות רישוי( ,יפעלו
הצדדים בכל הצבעה למינוי דירקטורים בכלל החזקות לכך שההצבעה תהיה נפרדת לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור .בהצבעה על זהות
דירקטורים שיציע בנק הפועלים ,תצביע אי די בי פתוח כאמור ,ובהצבעה על זהות שאר חברי הדירקטוריון בנק הפועלים ימנע מהצבעה (3) .לאי
די בי פתוח מוענקת זכות סירוב ראשון במקרה של מכירת מניות בנק הפועלים בכלל החזקות )כולן או חלקן( ,למעט בעת מכירה למשקיע
אסטרטגי מוסכם כאמור בסעיף  5להלן (4) .אם יבקש מי מהצדדים להציע לציבור את מניותיו או לצרף הצעת מכר של מניותיו בכלל החזקות
להנפקה לציבור של כלל החזקות הם יעשו ככל שלאל ידם ,בכפוף לכל דין ,לצרף אחד את רעהו להצעת המכר כאמור .זכויות כל צד תפקענה לפי
סעיף זה אם החזקותיו בכלל החזקות תפחתנה מתחת ל 6% -מהונה המונפק של כלל החזקות וחובותיו תפקענה אם יחדל להיות בעל ענין בכלל
החזקות (5) .הצדדים ישתפו פעולה כמיטב יכולתם לצרוף בעל מניות נוסף ,שאינו תושב ישראל ,לכלל החזקות ,שכישוריו ,נסיונו ויכולתו יש
בהם כדי לתרום תרומה אסטרטגית למעמד כלל החזקות כקבוצת ביטוח מובילה .לשם כך יסכים בנק הפועלים לדילול בשיעור אחזקות
הנוסטרו של הבנק ושל חברות בשליטתו בעד  20%מהחזקותיו בכלל החזקות עובר לדילול.
כן יצוין ,כי במסגרת ההסכם ,התחייבה כלל החזקות ,בין היתר ,כי ככל שהדברים תלויים בה ,היא תימנע מכל פעולה של הפחתת הון אשר
תעמיד את בנק הפועלים במצב המנוגד להוראות חוק הבנקאות רישוי ,כנוסחו במועד חתימת ההסכם .אם עקב שינוי עתידי של חוק הבנקאות
רישוי יימצא בנק הפועלים במצב של הפרת הוראות חוק הבנקאות רישוי בקשר עם אחזקותיו במניות כלל החזקות ,יפעלו הצדדים באורח סביר
ובתום לב למציאת פתרון לסיטואציית ההפרה אשר נוצרה .כן התחייבה כלל החזקות ,לעשות כמיטב יכולתה על-מנת שהיא לא תהא ל"תאגיד
החזקות ריאלי" )כהגדרתו בחוק הבנקאות רישוי( ,וזאת בכפוף לשיקולי טובתה ולכך שלבנק הפועלים תהיה עדיין אחזקה בשיעור מהותי מהון
המניות המונפק של כלל החזקות; כן ,בהסכם ניתנה לאי די בי פתוח ולבנק הפועלים זכות קדימה לרכישת מניות )וניירות ערך המירים למניות(,
בעת הקצאת ניירות ערך על-ידי כלל החזקות ,וזאת למעט מספר מקרים מוגדרים ,כגון :הקצאה על-פי תשקיף; הקצאה לעובדים; והקצאה
שלאחריה שיעור האחזקות של בנק הפועלים לא יפחת מ ,16%-ואם הבנק מכר ו/או העביר מניות ,או לא מימש זכות רכישה כאמור ,אזי שיעור
 16%האמור יקטן באותו שיעור שקטנו אחזקות בנק הפועלים כאמור .היה ואי מימוש הזכות הינו בשל מגבלה בחוק הבנקאות רישוי ,תינתן
לבנק הפועלים זכות מתקנת בהקצאה הראשונה לאחר מכן .זכות הקדימה של בנק הפועלים או של אי די בי פתוח תפקע במקרה בו יפחת שיעור
האחזקות של גורם כאמור מ 6.5%-מהונה המונפק של כלל החזקות ,לפי העניין.
יצוין כי למיטב ידיעתה של החברה ,בחודש מאי  2009הודיע בנק הפועלים לאי די בי פתוח )באמצעות באי כוחה( כי הוא איננו מבקש למנות
דירקטורים כלשהם מטעמו לדירקטוריון כלל החזקות ,וזאת כל עוד הוא לא יודיע לאי די בי פתוח אחרת .למיטב ידיעת החברה ,בעקבות
התקשרות אי די בי פתוח בהסכם למכירת מניות כלל החזקות ,כאמור לעיל ,פנה בנק הפועלים לאי די בי פתוח בעניין זה והציג עמדה ראשונית
לפיה ,בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות בקשר עם צירוף משקיע אסטרטגי לכלל החזקות ,דרושה הסכמתו של בנק הפועלים לזהות המשקיע
וכן לבנק הפועלים קיימת זכות הצטרפות פרו-ראטה למכירה בהתאם לשיעור החזקותיו בכלל החזקות .לעמדת אי די בי פתוח אשר נמסרה לבנק
הפועלים ,אין להוראות הסכם בעלי המניות הנוגעות לצירוף משקיע אסטרטגי תחולה במכלול נסיבות העניין והעסקה.
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באור -1
ב.

כללי )המשך(

התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(
) (3הסכם למכירת מניות כלל החזקות המוחזקות על ידי אידיבי פתוח )המשך(
השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים שעיקרם :קבלת אישור בית המשפט לעסקה ,לא יאוחר מיום 15
באוקטובר  ;2013קבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים ,לרבות אישור המפקח וכן האישורים הרגולטורים
הסיניים ,ככל שנדרשים ,ובלבד שאישורים כאמור לא יכללו תנאים מכבידים מהותית על הרוכשים או על
עסקי כלל החזקות; קבלת אישורי בנקים מממנים של כלל החזקות ושל אי די בי פתוח ואישורם של מבטחי
משנה עיקריים של כלל ביטוח )שקבלתם הושלמה ביום  13באפריל  .(2014כן כפופה התחייבות הרוכשת
להשלמת העסקה ,בין היתר ,להיעדר שינויים מהותיים לרעה בעסקי כלל החזקות ,היעדר צו של בית משפט
ישראלי העלול להגביל את בעלות הרוכשת במניות כלל החזקות או להשפיע משמעותית על עסקי כלל החזקות,
וכן היעדר הליך ,פעולה או איום להשגת צו כאמור.
בהחלטה מיום  26באוגוסט  ,2013אישר בית המשפט את הסכם מכירת המניות שמחזיקה אי די בי פתוח בכלל
החזקות ואת הסכם בעלי המניות .נכון למועד פרסום הדוח טרם נתקיימו כל התנאים המתלים.
ביום  1בספטמבר  2013הוגשה לבית המשפט הודעת עדכון מטעם אי די בי פתוח ,בה נמסר כי ביום 30
באוגוסט  2013הפקידה  JTבנאמנות ,לפי תנאי ההסכם ,סכום של  7.7מיליוני דולר )בנוסף לסכום של 20
מיליוני דולר שהופקד על-ידי  JTבנאמנות במועד חתימת ההסכם( וזאת להבטחת התחייבות הרוכשים לפי
ההסכם האמור לתשלום פיצויים לטובת אי די בי פתוח במקרים של ביטול ההסכם לפני מועד השלמת
העסקה.
ביום  6באוקטובר  2013אי די בי פתוח הודיעה כי ביום  3באוקטובר  2013מסרה  JTלאי די בי פתוח ולנאמן
)שבידיו הופקדו סכומים בנאמנות( את הפרטים של קבוצת המשקיעים שיצטרפו ל JT-ואת חלקם בעסקה
)כמו גם מסמכים המעידים כי למשקיעים ישנה יכולת כלכלית בהיקף כולל של לפחות  700מיליון דולר(,
ולפיהם הרוכשת בעסקה הינה ) JT Capital Fund Pte. Ltdלהלן" :הרוכשת"( ,תאגיד המאוגד בסינגפור
ומוחזק בבעלות מלאה בעקיפין )באמצעות  (JTעל-ידי מר  ,Li Haifengאיש עסקים מהונג קונג .על-פי
ההודעה ,קבוצת המשקיעים ברוכשת כוללת את ) Haifengכ ,(12.5%-את ) New Times Trust Co. Ltdכ-
 ,(71%שהינה חברה המאוגדת בסין ושהינה מוסד פיננסי המפוקח על-ידי הרשות הרגולטורית לבנקאות בסין,
וכן את ) Rongtong Fund Management Co. Ltdכ ,(16.5%-שהינה חברה המאוגדת בסין העוסקת
בהשקעות וניהול נכסים ומפוקחת על-ידי הרשות הרגולטורית לניירות ערך בסין.
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באור -1
ב.

כללי )המשך(

התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(
) (3הסכם למכירת מניות כלל החזקות המוחזקות על ידי אידיבי פתוח )המשך(
בימים  12בינואר  27 ,2014בפברואר  2014ו 27-במרס  2014מסרה הרוכשת לאי די בי פתוח שלוש הודעות על
מימוש זכותה להארכת התקופה הראשונית להשגת האישורים הרגולטוריים ואישורי צדדים שלישיים,
בהתאם לקבוע בהסכם ,ב 30-ימים כל אחת )קרי 90 ,ימים בסך הכל עד ליום  2במאי  ,(2014ובמסגרתן אישרה
הרוכשת כי השגת אישור המפקח מצויה בתהליך מתמשך .בימים  2במאי  2014ו 4 -במאי  2014הסכימו אי די
בי פתוח והרוכשת על הארכות קצרות של ההסכם על מנת לאפשר מו"מ בין הצדדים בקשר עם הארכה נוספת
של תקופת ההסכם ותנאיה של הארכה כאמור ,כפי שהתבקש על-ידי הרוכשת.
ביום  6במאי  2014התקשרו הצדדים בתיקון להסכם ,שתנאיו העיקריים מפורטים להלן:
המועד האחרון להתקיימות כל התנאים המתלים להסכם הוארך עד ליום  29במאי ) 2014להלן" :תקופת
הארכה הראשונה"( .כן הוסכם ,כי הרוכשת תהיה רשאית להאריך את המועד האמור בתקופה נוספת עד ליום
 20ביוני ) 2014להלן" :תקופת הארכה השנייה"( ,ובלבד שתודיע על הארכה נוספת כאמור עד ליום  29במאי
 2014ותפקיד ,בתוך יום עסקים אחד ,סכום של  150מיליוני ש"ח )להלן" :סכום הקנס"( בחשבון נאמנות אצל
הנאמנים.
התמורה בגין מכירת כ 32%-ממניות כלל החזקות במסגרת השלמת העסקה תעמוד על  1.536מיליארד ש"ח
)דהיינו ,לפי שווי חברה של  4.8מיליארד ש"ח במקום  4.6מיליארד ש"ח ,צמוד למדד ,לפי ההסכם המקורי(.
אולם ,ככל שהרוכשת תאריך את המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים לתקופת ההארכה השנייה,
תעמוד התמורה האמורה על  1.552מיליארד ש"ח )דהיינו ,לפי שווי חברה של  4.85מיליארד ש"ח( .המחיר
למניה ,הנגזר מהשוויים המעודכנים כמתואר לעיל ,ישמש גם לצורך חישוב התמורה המינימלית בגין מימוש
אופציות ה Put-וה Call-למכירת יתרת החזקות אידיבי פתוח בכלל החזקות.
על אף האמור לעיל ,אף אם התקבלה הודעת הארכה מהרוכשת ,ביחס לתקופת הארכה השנייה ,במקרה שבו
עד ליום  29במאי ) 2014בשעה  (18:00לא ארע אחד מהשניים:
) (1התקבלו ההסכמות הנדרשות מצדדים שלישיים )שהסכמתם נדרשת לדעת אי די בי פתוח ,ולמעט
הנאמנים( לשם קבלת הלוואת גישור לאי די בי פתוח בסכום של  480מיליוני ש"ח מכספי הנאמנות של
הסדר הנושים באי די בי אחזקות )להלן" :הלוואת הגישור"( ,או
) (2התקבל אישור בית המשפט המחוזי בתל-אביב )שאישר את הסדר הנושים( לקבלת הלוואת הגישור ,אזי
תהא אי די בי פתוח רשאית לסיים את ההסכם באופן מיידי )הסכמות הצדדים השלישיים או אישור בית
המשפט כאמור ,להלן" :תנאי הלוואת הגישור"( .נאמני הסדר הנושים מסרו לצדדים כי הם מסכימים
לנקוט במאמצים סבירים להשגת תנאי הלוואת הגישור.
על אף האמור לעיל ,ביום  8במאי  2014הסכימו הצדדים להסכם על הבהרה לתיקון להסכם ,לפיה במקרה בו
יתקבלו כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לעסקה עד לסוף יום  29במאי  ,2014אזי אי די בי פתוח לא תהא
רשאית לסיים את ההסכם באותו מועד ,ובמקרה כזה השלמת העסקה תתקיים כדלקמן) :א( ביום  2ביוני
 ,2014במקרה בו עד לסוף יום  29במאי  2014לא התקיים תנאי הלוואת הגישור; או )ב( ביום  8ביוני ,2014
במקרה בו עד לסוף יום  29במאי  2014התקיים תנאי הלוואת הגישור.
במקרה בו הרוכשת האריכה את ההסכם לתקופת ההארכה השנייה אך אישור המפקח לביצוע העסקה לא
התקבל עד ליום  20ביוני  2014מכל סיבה שהיא ,או השלמת העסקה לא בוצעה עד ליום  3ביולי ) 2014להלן:
"המועד הסופי"( מכל סיבה שהיא )למעט בשל הפרה על-ידי אי די בי פתוח של התחייבויותיה לפי ההסכם(,
יועבר סכום הקנס לאי די בי פתוח כסעד ממצה .על אף האמור לעיל ,במקרה בו ההסכם יפקע לפני השלמתו
בשל הפרה מהותית של ההסכם על-ידי הרוכשת תהא אי די בי פתוח זכאית לקבל מהרוכשת פיצוי מוסכם
בגובה  300מיליוני ש"ח )במקום סכום של  150מיליוני ש"ח לפי ההסכם המקורי( וסכום הקנס יועבר לאי די
בי פתוח וייחשב כחלק מהפיצוי המוסכם .במקרה של השלמת העסקה יועבר סכום הקנס לאי די בי פתוח על
חשבון התמורה .במקרה בו העסקה לא תושלם עד למועד הסופי בשל הפרה על-ידי אי די בי פתוח של
התחייבויותיה לפי ההסכם יוחזר סכום הקנס לרוכשת.
החל מיום  15במאי  2014תהא אי די בי פתוח רשאית לנהל מו"מ עם צדדים שלישיים למכירת החזקותיה
בכלל החזקות לצורך עסקה אלטרנטיבית במקרה בו העסקה לפי ההסכם לא תושלם.
אם השלמת העסקה לא תתבצע עד למועד הסופי ,יסתיים ההסכם באופן מיידי.
למועד הדוח ,אין ביכולתה של החברה להעריך את מלוא השפעת תוצאות האירועים כאמור ואת השפעת
הסדר החוב באי די בי אחזקות ושינוי השליטה באי די בי פתוח על החברה .אירועים ו/או שינוי שליטה כאמור
יכול וישליכו ,בין היתר ,על מוניטין ועל דירוג חברות הקבוצה.
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באור -1
ב.

כללי )המשך(

התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(
) (3הסכם למכירת מניות כלל החזקות המוחזקות על ידי אידיבי פתוח )המשך(
כמו כן ,העברת מניות השליטה בכלל החזקות מידי הנאמן ,יכול ותשפיע על עילות לפירעון מידי של מסגרות
אשראי שקיימות לכלל החזקות במערכת הבנקאית ,וכן על סעיפים בהסכמים מסוימים של חברות בקבוצת
כלל החזקות עם צדדים שלישיים )לרבות מבטחי משנה( ועלול להצריך ,בעקבות התקיימות נסיבות של שינוי
שליטה כאמור ,הידברות עם צדדים שלישיים אלה להמשכת תוקפם של ההסכמים .לעניין הסכמותיהם של
בנקים מממנים של כלל החזקות ושל מבטחי משנה ספציפיים לעסקת מכירת מניות השליטה לרוכשת ,ראה
לעיל.
יצוין כי תאגידים בנקאיים אשר העניקו אשראי לכלל החזקות ,אישרו כי לא ינקטו בהליכים כנגד כלל
החזקות בשל מינוי הנאמן ופעולתו בהתאם להוראות שניתנו על ידי המפקח וכן לאחר העברת המניות
לרוכשת .בנוסף ,החברה פנתה למבטחי משנה מסוימים וקיבלה אישורם להמשך תוקפם של הסכמי ביטוח
המשנה עימה ,על אף מינוי הנאמן כאמור וכן לאחר העברת המניות לרוכשת.
כן נמסר על-ידי המפקח כי כל עוד הליך המכירה של החברה על-ידי אי די בי פתוח נמשך ,המפקח לא תטפל
בהענקת היתר שליטה לשולט העתידי בקבוצת אי די בי ,יהא אשר יהא ,כמפורט בסעיף ב) (2לעיל.
עוד יצוין כי להוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד) 2013-להלן" :חוק הריכוזיות"(
שפורסם בדצמבר  ,2013להוראות מסמך מדיניות לשליטה בגוף מוסדי שפרסם המפקח בחודש פברואר ,2014
יכולות להיות השלכות על ההחזקה והשליטה בכלל החזקות ,ובכלל זה גם על הליך המכירה האמור והשגת
האישורים הרגולטוריים הדרושים להשלמתה של עסקה במסגרתו .בהקשר זה יצוין כי בעקבות הסדר הנושים
באי די בי אחזקות והשינויים בשליטה באי די בי פתוח ,למועד זה כלל החזקות הינה חברת "שכבה שנייה"
וכללביט מימון ,חברה בת של החברה ,הינה חברה "שכבה אחרת )שלישית(" כהגדרת המונחים בחוק
הריכוזיות .יובהר כי לפי הוראות חוק הריכוזיות החברה ,שאינה תאגיד מדווח ,אינה מהווה חברת שכבה.
לחוק הריכוזיות לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה.

ג.
ד.

לעניין היתר השליטה בגופים המוסדיים בקבוצה ,ראה באור )16ה().(5
מגזרי פעילות הקבוצה:
לקבוצה מגזרי הפעילות המדווחים הבאים :חיסכון ארוך טווח ,ביטוח כללי וביטוח בריאות .לפרטים נוספים
אודות מגזרי הפעילות ,ראה באור .5
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באור -1

כללי )המשך(

ה .הגדרות  -בדוחות כספיים אלה:
החברה

-

כלל חברה לביטוח בע"מ.

הקבוצה

-

החברה והחברות המאוחדות שלה.

קבוצת כלל החזקות

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ וחברות מאוחדות שלה

חברות מאוחדות /
חברות בנות

-

חברות שדוחותיהן מאוחדים ,במישרין או בעקיפין ,עם דוחות החברה.

חברות מוחזקות

-

חברות מאוחדות וחברות ,לרבות שותפות או עסקה משותפת ,שהשקעת החברה בהן
כלולה ,במישרין או בעקיפין ,בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.

כלל פיננסים

כלל פיננסים בע"מ

הסדרים משותפים

-

הסדרים בהם לקבוצה שליטה משותפת אשר הושגה על ידי הסכם חוזי הדורש
הסכמה פה אחד לגבי הפעילויות שמשפיעות באופן משמעותי על התשואות של
ההסדר.

בעלי עניין

-

כמשמעותם בפסקה ) (1להגדרת בעל עניין בתאגיד בסעיף  1לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח.1968-

צד קשור

-

כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי  (2009) 24בדבר צדדים קשורים.

חברות בקבוצת אי די בי

-

המונח "חברות בקבוצת אי די בי" בדוחות הכספיים מתייחס ל-אי די בי אחזקות
ולחברות המוחזקות שלה ,שאינן החברה האם והחברות המוחזקות שלה.

המפקח

-

המפקח על הביטוח ,כמשמעותו בחוק הפיקוח.

חוק הפיקוח

-

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

תקנות ההון

-

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

תקנות דרכי השקעה

-

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח() ,דרכי השקעת ההון והקרנות של
מבטח וניהול התחייבויותיו( ,התשס"א ,2001-על תיקונן.

תקנות פרטי דין וחשבון

-

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון( ,התשנ"ח ,1998-על תיקונן.

חוזי ביטוח

-

חוזים לפיהם צד אחד )המבטח( לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר )בעל
הפוליסה( ,על ידי הסכמה לפצות את בעל הפוליסה אם אירוע עתידי לא ודאי מוגדר
)מקרה הביטוח( ישפיע באופן שלילי על בעל הפוליסה.

חוזי השקעה

-

פוליסות ששיעור החיסכון בהן עומד על  ,100%החיסכון נמשך כסכום הוני ,ללא
אופציית קצבה ,והן אינן כוללות נספחים המהווים חוזי ביטוח ,וכן זכויות עמיתים
בתוכנית גמל מאוחדת ,ראה באור )3א() (2להלן.

חוזים תלויי תשואה/
פוליסות משתתפות
ברווחי השקעות

-

חוזי ביטוח וחוזי השקעה בביטוח חיים וסיעוד בהם התחייבויות המבטח ,בשל
מרכיב החיסכון או הסיכון שבהן ,צמודות ברובן לתשואת תיק ההשקעות )פוליסות
משתתפות ברווחי השקעה( ,בנכסים עבור חוזי ביטוח.

סך כל הנכסים עבור
חוזים תלויי תשואה

-

סך כל הנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות הנובעות מחוזים תלויי תשואה.

התחייבויות בגין חוזי
ביטוח

-

עתודות ביטוח ותביעות תלויות במגזרי הפעילות ביטוח חיים ,ביטוח כללי וביטוח
בריאות.

נכסי ביטוח משנה

-

חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח.

פרמיות

-

פרמיות לרבות דמים.

פרמיות שהורווחו

-

פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח.

מועד המעבר לIFRS -

-

מועד האימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים על ידי הקבוצה ,שהינו יום
 1בינואר .2007
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באור -2

בסיס עריכת הדוחות הכספיים

א .הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים
הדוחות הכספיים הוכנו על ידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן .("IFRS" :כמו כן דוחות
כספיים אלה נערכו בהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו על ידי המפקח בהתאם לחוק הפיקוח.
הדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  28במאי .2014
ב .מטבע פעילות ומטבע הצגה
הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח ,שהינו מטבע הפעילות של החברה ,ומעוגלים לאלף הקרוב ,למעט אם צוין אחרת.
ש"ח הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.
להלן פרטים על שיעורי השינוי שחלו במחירים לצרכן )להלן" :מדד"( ,בשערי החליפין היציגים של דולר ארה"ב
)להלן" :דולר"( והלירה שטרלינג:

לשנה שהסתיימה

ביום  31בדצמבר 2013
ביום  31בדצמבר 2012
ביום  31בדצמבר 2011

מדד בגין
%

מדד ידוע
%

שער החליפין היציג
של הדולר
%

שער החליפין היציג
של הלירה שטרלינג
%

1.7
1.6
2.1

2.0
1.4
2.5

)(7.0
)(2.3
7.7

)(5.5
2.5
7.3

ג .בסיס המדידה
הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים :התחייבויות ביטוחיות ,מכשירים
פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה ,נדל"ן להשקעה ,הפרשות ,נכסי
והתחייבויות מסים נדחים ,נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים והשקעות בחברות מוחזקות המטופלות
בשיטת השווי המאזני .למידע נוסף בדבר מדידת הנכסים וההתחייבויות הנ"ל ,ראה באור  3להלן.
כמו כן ,ערכם של נכסים לא כספיים ופריטי הון שנמדדו על בסיס העלות ההיסטורית ,הותאם לשינויים במדד עד
ליום  31בדצמבר  ,2003היות ועד למועד זה נחשבה כלכלת מדינת ישראל ככלכלה היפראינפלציונית.
ד .תקופת המחזור התפעולי ומבנה הדיווח
תקופת המחזור התפעולי הרגיל של הקבוצה ,הכוללת בעיקר מוסדות כספיים ,אינה ניתנת לקביעה בבירור ובעיקרה
עולה על שנה ,במיוחד בהתייחס לעסקי ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ,לעסקי סיעוד ובריאות לזמן ארוך ,ולעסקי
ביטוח כללי בעלי זנב ארוך.
הדוחות על המצב הכספי המאוחדים הוצגו לפי סדר נזילות ,ללא הבחנה בין שוטף ללא שוטף .הצגה זו הינה גם
בהתאם להנחיות המפקח ,ובאה על מנת לספק מידע שהוא מהימן ורלוונטי יותר.
מתכונת הניתוח של הוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד מבוססת על מאפיין הפעילות של ההוצאות .ניתוח לפי מהות
ההוצאות נכלל ,ככל שרלוונטי ,בבאורים לדוחות הכספיים.
ה .שימוש באומדנים ושיקול דעת
בהכנת הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS-ובהתאם לחוק הפיקוח והתקנות שהותקנו על פיו והנחיות המפקח,
נדרשת ההנהלה להשתמש בשיקול דעת בהערכות ,אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית
ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים
אלה.
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים ואקטואריים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להניח
הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת האומדנים ,מתבססת
ההנהלה על ניסיון העבר ,עובדות שונות ,גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות לרבות ציפיות לעתיד ,בהתאם
לנסיבות המתאימות לכל אומדן.
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באור -2

בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך(

ה .שימוש באומדנים ושיקול דעת )המשך(
שיקול דעת בעל השפעה מהותית
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית של הקבוצה הפעילה ההנהלה שיקול דעת בנושאים הבאים ,שלהם
השפעה מהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:
סיווג בין חוזי ביטוח לבין חוזי השקעה
חוזי ביטוח הינם חוזים בהם המבטח לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר .ההנהלה שוקלת לגבי מוצרי הביטוח
השונים ,האם הם כרוכים בנטילת סיכון ביטוחי משמעותי ועל כן יש לסווגם כחוזי ביטוח או לחלופין כחוזי
השקעה.
אומדנים קריטיים
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו
האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
להלן ההנחות העיקריות שנלקחו לצורך עריכת הדוחות הכספיים ,בהינתן אי הודאות למועד הדיווח ,והאומדנים
הקריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי בהם עשוי לשנות באופן מהותי את ערכם של נכסים ו/או
התחייבויות בדוחות הכספיים ,בתקופות הדיווח הבאות:
 .1התחייבויות בגין חוזי ביטוח  -ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח ובדיקת נאותות התחייבויות אלו ,מבוססות
בעיקרן על שיטות הערכה אקטוארית ועל הנחות המפורטות בבאור )37ה(.
ההערכות האקטואריות וההנחות נעשות על סמך ניסיון העבר ומבוססות ,בעיקר ,על כך שדפוס ההתנהגות
והתביעות בעבר מייצג את מה שיקרה בעתיד .ההערכות האקטואריות וההנחות נבדקות לפחות אחת לשנה.
שינוי בגורמי הסיכון ,בשכיחות האירועים או בחומרתם ,וכן שינוי במצב המשפטי עשויים להשפיע באופן מהותי
על גובה ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח .כמו כן ,לשינויים בקצב העלייה בתוחלת החיים ,כמו גם בשיעור
המבוטחים הבוחרים במימוש האפשרות למשיכת הכספים בדרך של גמלא ,וכן לבחירת מסלולי הקיצבה
השונים עשויה להיות השלכה מהותית על הדוחות הכספיים .לניתוחי רגישות של הסיכון הביטוחי ,ראה באור
)37ה()ה.(5)(.1
 .2תביעות משפטיות שאינן במהלך עסקים רגיל  -הערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו כנגד חברות
בקבוצה ,נסמכות על חוות דעת היועצים המשפטיים בהתייחס לתוצאה בסופם של ההליכים .חוות דעת אלה
מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי ,בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים ,וכן בהתחשב במידת הניסיון
המשפטי שנצבר ,ככל שנצבר ,בנושאים השונים .יודגש כי תוצאות התביעות ,אשר תקבענה בבתי המשפט,
עלולות להיות שונות מההערכות האמורות.
במידה ובירור תביעה משפטית בערכאה מסוימת מוכרע כנגד חברות הקבוצה ,תיצור החברה או תעדכן ,בדוחות
הכספיים המתפרסמים לראשונה לאחר מועד ההכרעה ,הפרשה בספריה ,אלא אם לדעתה ,בהסתמך על חוות
דעת יועציה המשפטיים ,התוצאה תהיה שונה בערעור לערכאה גבוהה יותר וכי בסופם של ההליכים הקבוצה לא
תחוב.
בנוסף לתביעות האמורות ,החברה חשופה לטענות/תביעות משפטיות שטרם נטענו/הוגשו ),(unasserted claims
וזאת ,בין היתר ,בהתקיים ספק בפרשנות הסכם ו/או הוראת דין ו/או אופן יישומם .חשיפה זו מובאת לידיעת
חברות הקבוצה במספר דרכים ,ובין היתר :באמצעות פניות של לקוחות אל גורמים בקבוצה ובמיוחד אל
הממונה על פניות הציבור בקבוצה ,באמצעות תלונות של לקוחות ליחידה לפניות הציבור במשרד המפקח,
ובאמצעות תביעות )שאינן ייצוגיות( המוגשות לבית המשפט .נושאים אלו מובאים לידיעת הנהלת הקבוצה אם
וככל שהגורמים המטפלים מזהים כי הטענות עשויות להיות בעלות השלכות רחבות .בהערכת הסיכון הנובע
מטענות/תביעות שטרם הוגשו מסתמכת הנהלת הקבוצה על הערכות פנימיות של הגורמים המטפלים ועל
הערכותיה ,המשקללות את הערכת הסיכוי להגשת תביעה ואת הסיכוי להצלחת התביעה ,אם וככל שתוגש.
ההערכה מבוססת על הניסיון שנצבר ביחס להגשת תביעות ועל הניתוח של הטענות לגופן .מטבע הדברים,
עשויה התוצאה בפועל להיות שונה מההערכה שנעשתה בשלב שבו טרם הוגשה התביעה לאור השלב הראשוני
שבו מצוי בירור הטענה המשפטית.
למידע נוסף ,ראה באור )40א()-ד(.
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באור -2

בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך(

ה .שימוש באומדנים ושיקול דעת )המשך(
 .3ירידת ערך נכסים לא פיננסיים ,לרבות מוניטין  -אמידת שווי השימוש של הנכס או של היחידה מניבת
המזומנים ,לפי העניין ,לצורך ביצוע בחינת ירידת ערך של נכסים לא פיננסיים או של מוניטין ,מתבססת על
ניסיון העבר ,ועל מיטב הערכת הנהלת הקבוצה לגבי התנאים הכלכליים שישררו במהלך יתרת אורך החיים
השימושיים של הנכס או של היחידה מניבת המזומנים.
ראה מידע נוסף בבאורים )3יא() (2ו)6-ב(.
 .4אומדני שווי הוגן – ראה באור .4
 .5קביעת ברות ההשבה של הוצאות רכישה נדחות  -הוצאות רכישה נדחות בגין פוליסות ביטוח וחוזים לניהול
נכסים מופחתות על פני תקופת הפוליסה או החוזה ,לפי העניין .ברות ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות
נבדקת אחת לשנה תוך שימוש בהנחות עבודה ,לדוגמא עבור פוליסות ביטוח חיים וסיעוד ,לגבי שיעורי ביטולים,
תמותה ותחלואה ומשתנים נוספים כאמור בבאור )37ה( .אם הנחות אלו לא תמומשנה יתכן ויהיה צורך בהאצת
ההפחתה או אף במחיקת הוצאות הרכישה הנדחות.
 .6הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה  -התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרת לאחר העסקה נקבעת תוך שימוש
בטכניקות הערכה אקטואריות .חישוב ההתחייבות כרוכה בקביעת הנחות ,כמפורט בבאור )24א() .(3קיימת אי
ודאות בגין אומדנים אלו בשל היות התוכניות לזמן ארוך .ראה גם באור )24ד( בדבר הסכם קיבוצי שנחתם
בינואר  2014מול ועד העובדים ,לרבות השלכותיו הצפויות לנושא תשלום פיצויי פיטורים לעובדים.
 .7נכסי מסים נדחים  -נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים ,שטרם
נוצלו ,במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם .נדרש שיקול דעת של ההנהלה על
מנת לקבוע האם ניתן להכיר בנכס מסים נדחים ואת סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו וזאת בהתבסס
על קיום ,עיתוי וסכום ההכנסה החייבת במס הצפויה ואסטרטגית תכנון המס .ראה מידע נוסף בבאור .23
 .8ירידת ערך נכסים פיננסיים
א .נכסים פיננסיים בעלות מופחתת  -הפרשה לחובות מסופקים ,בגין הלוואות וחייבים ,לרבות מבטחי משנה,
פרמיה לגבייה ,נכסי חוב שאינם סחירים וחובות אחרים ,נקבעת באופן ספציפי ,וכן על בסיס הערכה
קולקטיבית של קבוצות בעלות מאפייני סיכון אשראי דומים כגון בענף הנדל"ן וביתר הענפים ,חובות
שהועברו לטיפול משפטי וכדומה .ראה מידע נוסף בבאורים )3יא() (1ו)37-ו(.
ב .נכסים פיננסיים זמינים למכירה  -בכל מועד דיווח בוחנת הקבוצה האם קיימת ראיה אובייקטיבית לכך
שערכו של הנכס נפגם וקיימת ירידת ערך לגביו .לצורך בחינת ירידת ערך כאמור מפעילה הקבוצה שיקול
דעת לגבי סממנים המעידים על ראיה אובייקטיבית המתייחסים לשיעור הירידה בשווי ההוגן באחוזים וכן
להימשכות תקופת הירידה בשווי ההוגן .ראה גם באור )3יא().(1
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בעת מדידת השווי ההוגן של התחייבות יש להביא בחשבון את
ההשפעה של סיכון האשראי העצמי של הישות.
מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה תשקף התחשבות ביציאות
הוניות עתידיות שישפרו או שירחיבו את הנדל"ן ובהטבות הכלכליות
העתידיות שינבעו מיציאות אלה ,אם יציאות או הטבות כאמור
נלקחות בחשבון על ידי משתתפים בשוק במועד המדידה.
אם לנכס או להתחייבות שנמדדים בשווי הוגן יש מחיר רכישה מוצע
) (bid priceומחיר מכירה מוצע ) ,(ask priceהמחיר שבתוך הטווח
ביניהם שמייצג באופן הטוב ביותר שווי הוגן בנסיבות ישמש כדי
למדוד שווי הוגן.

השקעה בהסדרים משותפים )" ("Joint arrangementמסווגת
כפעילויות משותפות )" ("Joint operationsאו עסקאות משותפות
)" ("Joint ventureבהתבסס על הזכויות והמחויבויות של הצדדים
להסדר.
עסקאות משותפות ,אשר הינן כל ההסדרים המשותפים אשר
מאוגדים כישות נפרדת ואשר לצדדים בעלי השליטה המשותפת ישנן
זכויות בנכסים נטו של ההסדר המשותף ,יטופלו לפי שיטת השווי
המאזני )שיטת האיחוד היחסי בוטלה(.

באופן
יישום
פרוספקטיבי .כמו כן,
הגילוי
דרישות
החדשות לא חלות על
השוואתי
מידע
לתקופות הקודמות
היישום
למועד
לראשונה.

יישום למפרע ,למעט
מסוימות
הקלות
להוראות
בהתאם
המעבר.

בהערכת קיומה של שליטה ,יובאו בחשבון כל זכויות ההצבעה
הפוטנציאליות שהן ממשיות ,ולא רק זכויות הצבעה פוטנציאליות
הניתנות למימוש מיידי.

יישום למפרע ,למעט
מסוימות
הקלות
להוראות
בהתאם
המעבר.

ליישום התקן לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות
הכספיים.

לצורך הגילוי הנדרש עבור מכשירים פיננסיים אשר
מוכרים בשווי הוגן באופן עיתי ,הנהלת הקבוצה
מעריכה בסוף כל תקופת דיווח האם נעשו העברות בין
הרמות השונות של מדרג השווי ההוגן.

דרישות הגילוי החדשות לגבי שווי הוגן של מכשירים
פיננסיים בדוחות ביניים כלולות בבאורים  13 ,10ו.14-

ליישום התקן לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות
הכספיים.

מספרי ההשוואה הוצגו מחדש ,ללא השפעה על ההון
ו/או על הרווח וההפסד ו/או על הרווח הכולל .ראה
סעיף ו) (2להלן ,בדבר ההשפעות הכמותיות על הדוחות
הכספיים של הקבוצה בעקבות אימוץ התקן.

בעקבות אימוץ  ,IFRS 11השקעות בישויות ,שטופלו
בעבר על ידי החברה לפי שיטת האיחוד היחסי ,סווגו
כעסקאות משותפות ומטופלות החל ממועד אימוץ
התקן בהתאם לשיטת השווי המאזני.

בהתאם ל ,IFRS 11-הקבוצה סיווגה את השקעתה
בהסדרים משותפים כעסקאות משותפות ,לפי הזכויות
שלה בנכסים והמחויבויות שלה להתחייבויות
ההסדרים.

,IFRS 10 .1
דוחות כספיים
מאוחדים

תקן/תיקון

שינויים עיקריים

תחילה והוראות מעבר

השפעות עיקריות

 .1החל מיום  1בינואר  ,2013הקבוצה מיישמת את התקנים החדשים ואת התיקונים האמורים להלן:

ו .יישום למפרע של כללי חשבונאות חדשים

באור -2

בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך(

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

כלל חברה לביטוח בע"מ

התיקון מכיל דרישות גילוי חדשות עבור מצבים בהם מוכרת ירידת ערך
והסכום בר ההשבה נקבע כשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה .כמו כן,
התיקון מבטל את הדרישה לתת גילוי לסכום בר ההשבה של יחידות
מניבות מזומנים משמעותיות ,גם אם לא הוכרה לגביהן ירידת ערך.

ככלל ,התיקון ייושם הקבוצה בחרה ליישם את התיקון ביישום מוקדם.
של
בדרך
יישום ליישום התיקון לא היתה השפעה מהותית על הדוחות
למפרע .עם זאת ,הכספיים.
מאחר והקבוצה בחרה
ליישם את התיקון
ביישום מוקדם ,לא
נדרשים גילויים לפני
שנת היישום לראשונה
של  .IFRS 13מועד
התחילה המנדטורי של
התיקון הינו לתקופות
המתחילות
שנתיות
ביום  1בינואר .2014
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 .6תיקון לIAS -
 ,36ירידת ערך
נכסים :גילויים
בדבר סכום בר
השבה של
נכסים לא
פיננסיים

 .5תיקון ל,IAS 1-
הצגת דוחות
כספיים ,בדבר
הצגת פריטי
רווח כולל אחר

דרישות ההצגה יושמו בהתאם.

ראה סעיף ו) (2להלן ,בדבר ההשפעות הכמותיות על
הדוחות הכספיים של הקבוצה בעקבות אימוץ התקן.

התיקון שינה את אופן ההצגה של פריטי רווח כולל אחר בדוחות
הכספיים ,כך שפריטי רווח כולל אחר שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת
הרווח הכולל יועברו לרווח והפסד ,מוצגים בנפרד מפריטי רווח כולל
אחר שלעולם לא יועברו לרווח והפסד.

•

•

•

•

סיווג הטבות לעובדים כהטבות עובד לטווח קצר או כהטבות עובד
אחרות לטווח ארוך )לצרכי מדידה( נקבע בהתאם לצפי הקבוצה
לניצול ההטבות במלואן ולא בהתאם למועד בו העובד זכאי לנצל את
ההטבה.
רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים מיידית ,דרך הרווח הכולל
האחר ,ישירות לעודפים.
הריבית אשר תוכר ברווח והפסד מחושבת על יתרת ההתחייבות
)הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת ,לפי שיעור ההיוון המשמש לחישוב
ההתחייבות.
עלויות בגין שירותי עבר מוכרות מיידית וללא קשר למועד הבשלת
ההטבות.

יישום למפרע ,למעט בעקבות יישום התקן המתוקן ,הקבוצה זוקפת את
הקלות
מסוימות הרווחים/ההפסדים האקטואריים בגין תוכנית הטבה
בהתאם
להוראות מוגדרת ישירות לעודפים ,במקום לרווח והפסד.
המעבר.
מספרי השוואה הוצגו מחדש ללא השפעה על ההון
ו/או על הרווח הכולל.

השפעות עיקריות

יישום למפרע.

המתוקן ,הטבות
עובד

IAS 19 .4

תקן/תיקון

שינויים עיקריים

תחילה והוראות מעבר

 .1החל מיום  1בינואר  ,2013הקבוצה מיישמת את התקנים החדשים ואת התיקונים האמורים להלן) :המשך(

ו .יישום למפרע של כללי חשבונאות חדשים )המשך(
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בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך(
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באור -2

בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך(

ו .יישום למפרע של כללי חשבונאות חדשים )המשך(
 .2השפעות על הדוחות הכספיים
להלן פירוט השפעת ההצגה מחדש של מספרי ההשוואה לימים  31בדצמבר  2012ו 2011-ולשנים שהסתיימו
באותם תאריכים ,בגין יישום למפרע של כללי החשבונאות החדשים המפורטים בסעיף  1לעיל:
באלפי ש"ח
ליום  31בדצמבר 2012
השפעת
כמדווח
היישום
כפי
למפרע
בדוחות
שדווח
של
כספיים
בעבר
IFRS11
אלה
נכסים בלתי מוחשיים

1,206,133

)(43,234

1,162,899

נכסי מסים נדחים

24,466

)(34

24,432

רכוש קבוע

205,975

)(7

205,968

השקעות בחברות מוחזקות

73,025

101,190

174,215

נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

1,640,320

)(200,695

1,439,625

נדל"ן להשקעה אחר

849,347

)(145,634

703,713

נכסי מסים שוטפים

133,633

)(1

133,632

חייבים ויתרות חובה

350,027

)(9,409

340,618

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

35,819,300

206,633

36,025,933

נכסי חוב סחירים

8,950,000

)(5,585

8,944,415

נכסי חוב שאינם סחירים

18,304,787

96,832

18,401,619

מזומנים ושווי מזומנים אחרים

1,444,607

)(2,155

1,442,452

)(2,099

סך כל ההשפעה על נכסים
התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

38,755,405

42

38,755,447

התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו

196,950

)(91

196,859

זכאים ויתרות זכות

2,270,079

)(1,929

2,268,150

התחייבות מסים שוטפים

180

)(121

59

)(2,099

סך כל ההשפעה על התחייבויות
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באור -2

בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך(

ו .יישום למפרע של כללי חשבונאות חדשים )המשך(
 .2השפעות על הדוחות הכספיים )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012

אלפי ש"ח
רווחים מהשקעות ,נטו
והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
סך כל ההשפעה על
ההכנסות
עמלות ,הוצאות שיווק
והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות
הוצאות מימון
סך כל ההשפעה על
ההוצאות
חלק בתוצאות חברות
כלולות ,נטו
רווח )הפסד( לפני מסים על
הכנסה
מסים על הכנסה
רווח לתקופה
הפסד כולל אחר לתקופה
שלא יועבר לרווח והפסד,
נטו ממס

השפעת
היישום
למפרע
של
IFRS11

כפי
שדווח
בעבר
5,683,573
807,886

השפעת
היישום
למפרע
של
IAS19

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011

סה"כ

)(3,092
)(8,737

-

)(11,829

-

)(26
)(6,880
)(1,880
)(16

)(85
)(13,589
-

)(8,802

)(13,674

)(1,711

2,351

-

640

24,083
)(3,032

)(676
)(676

13,674
4,802

37,081
1,094

214,180
85,825

27,115

-

8,872

35,987

128,355

-

-

-

)(8,872

)(8,872

-

-

1,822,500
590,110
24,050
160,134

5,680,481
799,149

השפעת
היישום
למפרע
של
IFRS11

כפי
שדווח
בעבר
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1,822,389
569,641
22,170
160,118

312,412
731,562

השפעת
היישום
למפרע
של
IAS19

סה"כ

)(3,789
)(8,097

-

)(11,886

-

)(17
)(6,716
)(1,880
2

80
)(1,248
-

)(8,611

)(1,168

1,550

2,763

-

4,313

)(512
)(512

1,168
322

214,836
85,635

846

129,201

)(846

)(846

1,668,936
512,764
53,960
190,641

308,623
723,465

1,668,999
504,800
52,080
190,643
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות כספיים מאוחדים אלה על ידי
הקבוצה ,למעט כמתואר בבאור )2ו( לעיל.
א .בסיס האיחוד
 .1צירופי עסקים
הקבוצה מיישמת לגבי כל צירופי העסקים את שיטת הרכישה ).(Acquisition method
מועד הרכישה הינו המועד בו הרוכשת משיגה שליטה על הנרכשת .שליטה מתקיימת כאשר הקבוצה חשופה ,או
בעלת זכויות ,לתשואות משתנות ממעורבותה בנרכשת ויש לה את היכולת להשפיע על תשואות אלה באמצעות
כוח ההשפעה שלה בנרכשת .בבחינת שליטה נלקחות בחשבון זכויות ממשיות המוחזקות על ידי הקבוצה ועל ידי
אחרים.
הקבוצה מכירה במוניטין למועד הרכישה לפי השווי ההוגן של התמורה שהועברה לרבות סכומים שהוכרו בגין
זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכשת וכן השווי ההוגן למועד הרכישה של זכות הונית בנרכשת שהוחזקה
קודם לכן על ידי הקבוצה ,בניכוי הסכום נטו שיוחס ברכישה לנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ול התחייבויות
שניטלו.
הרוכשת מכירה במועד הרכישה בהתחייבות תלויה שניטלה בצירוף עסקים אם קיימת מחויבות בהווה שנובעת
מאירועי העבר ושוויה ההוגן ניתן למדידה באופן מהימן.
במידה והקבוצה מבצעת רכישה במחיר הזדמנותי )כזאת הכוללת מוניטין שלילי( ,היא מכירה ברווח שנוצר
כתוצאה מכך בדוח רווח והפסד במועד הרכישה.
כמו כן ,מוניטין לא מעודכן בגין ניצול הפסדים מועברים לצרכי מס שהיו קיימים במועד צירוף העסקים.
התמורה שהועברה כוללת את השווי ההוגן של הנכסים שהועברו לבעלים הקודמים של הנרכשת ,התחייבויות
שהתהוו לרוכש מול הבעלים הקודמים של הנרכשת וזכויות הוניות שהונפקו על ידי הקבוצה.
כמו כן ,התמורה שהועברה כוללת את השווי ההוגן של תמורה מותנית .לאחר מועד הרכישה ,הקבוצה מכירה
בשינויים בשווי ההוגן של התמורה המותנית המסווגת כהתחייבות פיננסית בדוח רווח והפסד ואילו תמורה
מותנית המסווגת כמכשיר הוני אינה נמדדת מחדש .שינויים בהתחייבות בגין תמורה מותנית בצירופי עסקים
שאירעו לפני ה 1-בינואר  ,2010המשיכו להיזקף למוניטין ולא הוכרו בדוח רווח והפסד.
עלויות הקשורות לרכישה שהתהוו לרוכשת בגין צירוף עסקים ,כגון :עמלות למתווכים ,עמלות ייעוץ ,עמלות
משפטיות ,הערכת שווי ועמלות אחרות בגין שירותים מקצועיים או שירותי ייעוץ ,למעט אלו הקשורות בהנפקת
מכשירי חוב או הון בקשר עם צירוף העסקים ,מוכרות כהוצאות בתקופה שבה השירותים מתקבלים.
 .2חברות בנות
חברות בנות הינן ישויות הנשלטות ,במישרין או בעקיפין ,על ידי החברה .הדוחות הכספיים של חברות בנות
נכללים בדוחות הכספיים המאוחדים מיום השגת השליטה ועד ליום אובדן השליטה.
הדוחות הכספיים של קרנות הפנסיה וקופות הגמל )למעט קופת גמל בר א' קרן גמולים ,שהחברה ערבה
לתשואה מינימלית לעמיתיה כמתואר בבאור )40ה() ,(2בניהולה של הקבוצה ,לא אוחדו ,מכיוון שהקבוצה אינה
חשופה במישרין לתשואות משתנות בגינן ולפיכך אינה שולטת בישויות אלו.
בבחינת השליטה נלקחו בחשבון גם מערכת היחסים הכוללת בין הקבוצה לבין ישויות אלו והחשיפה של
הקבוצה להשתנות של התשואות מזכויות אחרות שהיא מחזיקה .הערכה זו מתייחסת גם לחשיפה המירבית של
הקבוצה להשתנות של התשואות ,כגון בגין דמי הניהול וערבות הקבוצה להגנת תשואה של זכויות עמיתים
בתוכניות תגמול.
המדיניות החשבונאית של חברות בנות שונתה ככל שהיה צורך על מנת להתאימה למדיניות החשבונאית
שאומצה על ידי החברה.
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

א .בסיס האיחוד )המשך(
 .3זכויות שאינן מקנות שליטה
זכויות שאינן מקנות שליטה הן ההון העצמי בחברה בת שאינו ניתן לייחוס ,במישרין או בעקיפין ,לחברה האם
וכוללות בתוכן מרכיבים נוספים ,כגון :תשלום מבוסס מניות שיסולק במכשירים הוניים של חברות בנות
ואופציות הוניות למניות של חברות בנות.
מדידת זכויות שאינן מקנות שליטה במועד צירוף העסקים
זכויות שאינן מקנות שליטה ,שהינן מכשירים המקנים זכות בעלות בהווה והמעניקים למחזיק בהן חלק בנכסים
נטו במקרה של פירוק )לדוגמה :מניות רגילות( ,נמדדות במועד צירוף העסקים בשווי הוגן או לפי חלקן היחסי
בנכסים והתחייבויות המזוהים של הנרכשת ,על בסיס כל עסקה בנפרד .בחירה במדיניות חשבונאית זו אינה
מותרת עבור מכשירים אחרים העומדים בהגדרה של זכויות שאינן מקנות שליטה )לדוגמה :אופציות הוניות
למניות רגילות( .מכשירים אלו ימדדו בשווי הוגן או לפי הוראות תקני  IFRSרלוונטיים אחרים.
הקצאת הרווח הכולל בין בעלי המניות
רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לבעלים של החברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה .סך
הכל רווח כולל מיוחס לבעלים של החברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות
שאינן מקנות שליטה תהיה שלילית.
עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה ,תוך שימור שליטה
עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה תוך שימור שליטה ,מטופלות כעסקאות הוניות .החברה בחרה לזקוף
כל הפרש בין התמורה ששולמה או התקבלה לבין השינוי בזכויות שאינן מקנות שליטה לקרן הון מעסקאות עם
בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה.
כמו כן ,בעת שינויים בשיעור ההחזקה בחברה בת ,תוך שימור שליטה ,החברה מייחסת מחדש את הסכומים
המצטברים שהוכרו ברווח כולל אחר בין בעלי המניות של החברה לבין הזכויות שאינן מקנות שליטה.
 .4אובדן שליטה
בעת אובדן שליטה ,הקבוצה גורעת את הנכסים ואת ההתחייבויות של החברה הבת ,זכויות כלשהן שאינן
מקנות שליטה ורכיבים אחרים של הון המיוחסים לחברה הבת.
הסכומים שהוכרו בהון דרך רווח כולל אחר בהתייחס לאותה חברה בת מסווגים מחדש לרווח או הפסד או
לעודפים ,באותו אופן שהיה נדרש אילו החברה הבת הייתה מממשת בעצמה את הנכסים או ההתחייבויות
המתייחסים.
 .5השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות
חברות כלולות הינן ישויות בהן יש לקבוצה השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית ,אך לא הושגה
בהן שליטה .קיימת הנחה לפיה החזקה בשיעור של  20%עד  50%במוחזקת מקנה השפעה מהותית .בבחינת
קיומה של השפעה מהותית ,מובאות בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות ,הניתנות למימוש או להמרה באופן
מיידי למניות החברה המוחזקת.
השקעה בהסדרים משותפים מסווגת כפעילויות משותפות או עסקאות משותפות בהתבסס על הזכויות
והמחויבויות של הצדדים להסדר .עסקאות משותפות הינן כל ההסדרים המשותפים אשר מאוגדים כישות נפרדת
ואשר לקבוצה ישנן זכויות בנכסים נטו של ההסדר המשותף.
השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני ומוכרות לראשונה לפי
עלות .עלות ההשקעה כוללת עלויות עסקה .הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את חלקה של הקבוצה ברווח
או הפסד נטו ,ברווח כולל אחר ובנכסים נטו של החברה המוחזקת המטופלת בשיטת השווי המאזני ,לאחר
התיאומים הנדרשים כדי להתאים את המדיניות החשבונאית לזו של הקבוצה מהיום בו מתקיימת ההשפעה
המהותית או השליטה המשותפת ועד ליום שבו לא מתקיימת עוד ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת.
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

א .בסיס האיחוד )המשך(
 .5השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות )המשך(
כאשר חלקה של הקבוצה בהפסדים עולה על ערך הזכויות של הקבוצה בחברה מוחזקת המטופלת בהתאם
לשיטת השווי המאזני ,הערך בספרים של אותן זכויות ,כולל השקעה לזמן ארוך המהווה חלק מההשקעה
במוחזקת ,מופחת לאפס .במקרים בהם חלקה של הקבוצה בהשקעה לזמן ארוך המהווה חלק מההשקעה
במוחזקת שונה מחלקה בהון המוחזקת ,הקבוצה ממשיכה להכיר בחלקה בהפסדי המוחזקת ,לאחר איפוס
ההשקעה ההונית ,בהתאם לשיעור זכאותה הכלכלית בהשקעה לזמן ארוך ,לאחר איפוס הזכויות כאמור.
הקבוצה אינה מכירה בהפסדים נוספים של החברה המוחזקת ,אלא אם לקבוצה יש מחויבות לתמיכה בחברה
המוחזקת או אם שילמה סכומים בעבורה.
 .6אובדן השפעה מהותית או שליטה משותפת
הקבוצה מפסיקה ליישם את שיטת השווי המאזני החל מהמועד בו איבדה את ההשפעה המהותית בחברה
הכלולה או את השליטה המשותפת בעסקה המשותפת ומטפלת בהשקעה הנותרת כנכס פיננסי או חברה בת ,לפי
העניין.
הסכומים שהוכרו בקרנות הון דרך רווח כולל אחר בהתייחס לחברה המוחזקת המטופלת בשיטת השווי המאזני
מסווגים מחדש לרווח והפסד או לעודפים ,באותו אופן שהיה נדרש אילו החברה המוחזקת האמורה הייתה
מממשת בעצמה את הנכסים או ההתחייבויות המתייחסים.
 .7עסקאות שבוטלו באיחוד
יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו ,הנובעות מעסקאות הדדיות בין חברות הקבוצה,
בוטלו במסגרת הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים .הפסדים שטרם מומשו בוטלו באותו אופן לפיו בוטלו
רווחים שטרם מומשו ,כל עוד אין ראיה לירידת ערך.
ב .מטבע חוץ
 .1עסקאות במטבע חוץ
מטבע פעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת חברה ואת
עסקאותיה .עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבעות הפעילות הרלוונטיים של חברות הקבוצה לפי שערי
החליפין שבתוקף בתאריכי העסקאות .נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ ,מתורגמים למטבע
הפעילות לפי שערי החליפין שבתוקף למועד הדיווח .הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינו ההפרש שבין
העלות המופחתת במטבע הפעילות לתחילת השנה ,כשהיא מתואמת לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך
השנה לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שערי החליפין לסוף השנה.
נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן ,מתורגמים למטבע הפעילות
לפי שערי החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן .פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי
עלות היסטורית ,מתורגמים לפי שערי החליפין שבתוקף למועד העסקה.
הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים ,בדרך כלל ,ברווח והפסד ,פרט להפרשים הבאים אשר
מוכרים ברווח כולל אחר ,הנובעים מתרגום של נכסים פיננסיים הוניים לא כספיים המסווגים כזמינים למכירה
)למעט במקרה של ירידת ערך ואז הפרשי התרגום שהוכרו ברווח כולל אחר מסווגים מחדש לרווח והפסד(.
 .2פעילות חוץ
זיהוי מטבע הפעילות נעשה בנפרד עבור כל חברה בקבוצה ,לרבות חברה מוחזקת המטופלת בשיטת השווי
המאזני ,ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה .כאשר מטבע הפעילות של חברה בקבוצה שונה
ממטבע הפעילות של החברה )כאמור בבאור )2ב( לעיל( ,חברה זו מהווה פעילות חוץ שדוחותיה הכספיים
מתורגמים לצורך הכללתם בדוחות הכספיים כדלקמן:
הנכסים וההתחייבויות של פעילויות חוץ ,כולל מוניטין והתאמות לשווי הוגן שנוצרו ברכישה ,מתורגמים לש"ח
לפי שערי החליפין שבתוקף למועד הדיווח.
ההכנסות וההוצאות של פעילויות החוץ ,מתורגמים לש"ח לפי שערי החליפין במועדי העסקאות.
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

ב .מטבע חוץ )המשך(
 .2פעילות חוץ )המשך(
הפרשי השער בגין התרגום מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים בהון בקרן תרגום.
בעת מימוש של פעילות חוץ המביא לאובדן שליטה ,השפעה מהותית או שליטה משותפת ,הסכום המצטבר בקרן
התרגום שנובע מפעילות החוץ מסווג מחדש לרווח והפסד כחלק מהרווח או ההפסד מהמימוש.
ג .דיווח מגזרי
מגזר פעילות הינו רכיב של הקבוצה העונה על שלושת התנאים הבאים:
 .1עוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא עשוי להניב הכנסות ובגינן עשויות להתהוות לו הוצאות ,לרבות הכנסות
והוצאות המתייחסות לעסקאות בין חברות הקבוצה.
 .2תוצאותיו התפעוליות נסקרות באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה ,על מנת
לקבל החלטות לגבי משאבים שיוקצו לו ועל מנת להעריך את ביצועיו.
 .3קיים לגביו מידע כספי נפרד זמין.
לפירוט הדיווח הכספי לפי מגזרים ,ראה באור .5
ד .חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים
 IFRS 4הדן בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשיך במדיניות החשבונאית בה נקט טרם מועד המעבר ל IFRS-לגבי
חוזי ביטוח שהוא מנפיק )לרבות עלויות רכישה קשורות ונכסים בלתי מוחשיים קשורים( וכן חוזי ביטוח משנה
שהוא רוכש.
להלן עיקרי המדיניות החשבונאית של הקבוצה בקשר לחוזי ביטוח:
 .1ביטוח חיים וביטוח סיעוד
א .הכרה בהכנסות  -ראה באור )3יד(.
ב .התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים וביטוח סיעוד
ההתחייבויות מחושבות בהתאם להוראות המפקח )תקנות וחוזרים( ,כללים חשבונאיים ושיטות
אקטואריות מקובלות בישראל .ההתחייבויות נכללות על בסיס הערכה אקטוארית ומחושבות בהתאם
לנתוני הכיסויים הרלוונטיים ,כגון :גיל המבוטח ,ותק הכיסויים ,סוג הביטוח ,סכום הביטוח וכו'.
ההתחייבויות כוללות גם הפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום ותביעות תלויות ,ההוצאות הישירות
והעקיפות הנובעות מהן ,וכן הפרשות לתביעות שאירעו אך לא דווחו ) .(IBNRחלקם של מבטחי המשנה
בהתחייבויות נקבע על פי התנאים של החוזים הרלוונטיים.
ההתחייבויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נקבעות על-ידי האקטוארים הממונים בחברה המאוחדת ,מר
עופר ברנדט  ,MBA, F.I.A., F.IL.A.Aשהינו נושא משרה בחברה ,ומר מרק ראבייב .F.IL.A.A
ג .התחייבויות הצמודות למדד וההשקעות צמודות למדד המשמשות כיסוי להתחייבויות אלה ,נכללו בדוחות
הכספיים לפי המדד שפורסם לאחרונה לפני תום תקופת הדיווח לרבות התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים
בקשר לפוליסות שלפי תנאיהן ההצמדה הינה חצי שנתית.
ד .התחייבויות לתשלום קצבה
התחייבויות לתשלום עתידי של קצבה בפוליסות ביטוח חיים מחושבות בהתאם להנחיות המפקח ,תוך
התחשבות בשיפור בתוחלת החיים וכן בשינוי שיעור מימוש הקצבה בעת פרישה של בעלי הפוליסות,
המצריכים מעקב אחר הלימות ההתחייבויות בגין פוליסות ביטוח החיים ,המאפשרות קבלת קצבה
והשלמתן באופן ראוי .בהתאם לכך ,הקבוצה מבצעת השלמה מיידית של ההתחייבויות ,ככל שנדרש ,בגין
פוליסות ,לגביהן הקצבה בתשלום ,למבוטח שהגיע לגיל הפרישה ,וכן בגין קבוצת פוליסות שאינה ריווחית.
לגבי פוליסות אחרות ,מתבצעת השלמת ההתחייבות ,בגין הכספים שנצברו בפוליסות עד לתום תקופת
הדיווח ,תוך הקבלה להכנסות הצפויות ,לאורך חיי הפוליסה .בדבר הנחות החברה בחישוב ההתחייבות
לתשלום קצבה ראה באור )37ה()ה.(.1
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

ד .חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים )המשך(
 .1ביטוח חיים וביטוח סיעוד )המשך(
ה .הוצאות רכישה נדחות )(DAC
 DAC .1של פוליסות ביטוח חיים וביטוח סיעוד הנמכרות החל מיום  1בינואר  1999כוללות עמלות
לסוכנים ומפקחי רכישה והוצאות אחרות הקשורות לרכישת פוליסות חדשות ,לרבות חלק מהוצאות
הנהלה וכלליות .ה DAC-מופחת בשיעורים שנתיים שווים על פני תקופת הפוליסה ,אך לא יותר מ15-
שנה .ה DAC-המתייחס לפוליסות שבוטלו או סולקו ,נמחק במועד הביטול או הסילוק .הוצאות רכישה
נדחות בגין פוליסות שהופקו עד ליום  31בדצמבר  1998מחושבות על ידי אקטואר החברה ,על בסיס
שיטת "ניכוי הצילמר" לפי שיעורים מהפרמיה או מהסכום בסיכון בהתאם לתוכניות הביטוח השונות.
 .2בדיקה של ברות השבת ה - DAC-האקטוארים בקבוצה בודקים מידי שנה את ברות השבת הDAC-
בהתאם להוראות המפקח .הבדיקה נערכת על מנת לוודא שההתחייבויות בגין חוזי הביטוח ,בניכוי ה-
 DACבגין הפוליסות שנמכרו מאז שנת  ,1999מספיקות ,ושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות עתידיות
המכסות את הפחתת ה DAC-ואת ההתחייבויות הביטוחיות ,הוצאות התפעול והעמלות בגין אותן
פוליסות .הבדיקה נערכה במקובץ ברמת כל מוצרי הפרט לכל שנות החיתום ביחד .ההנחות ,המשמשות
לבדיקה זו ,כוללות הנחות בגין ביטולים ,הוצאות תפעול ,תשואה מנכסים ,תמותה ותחלואה ,אשר
נקבעות על ידי האקטוארים מידי שנה על פי בדיקות ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים עדכניים.
 .3עמלות לסוכנים ולמפקחי רכישה המשולמות עבור רכישת חוזים לניהול נכסים של קרנות פנסיה וקופות
גמל נרשמות כ DAC-אם ניתן לזהותן בנפרד ולמדוד אותן באופן מהימן ואם השבתן ,באמצעות דמי
ניהול ,צפויה .ה DAC-מופחת על פני התקופה המשוערת לקבלת הכנסות מדמי ניהול .האקטואר
הממונה של קרן הפנסיה ושל קופת הגמל בודק מידי שנה את ברות השבת ה ,DAC-וזאת על מנת לתקף
את התקופה המשוערת לקבלת הכנסות מדמי ניהול בגין חוזי השקעה של קרנות פנסיה לשם קביעת
תקופת הפחתת ה DAC-שנוצר בגינן .ההנחות המשמשות לבדיקה זו ,כוללות הנחות בגין ביטולים,
הוצאות תפעול ,תשואה מנכסים ,תמותה ותחלואה ,הנקבעות על-ידי האקטואר מדי שנה על-פי בדיקות
ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים עדכניים.
ו .בדיקת נאותות ההתחייבויות Liability Adequacy Test -
האקטוארים הממונים בקבוצה עורכים מידי שנה בדיקה לגבי הלימות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים
וסיעוד )להלן .("LAT" :ה LAT-נועד לבדוק שסך סכום ההתחייבויות מספיק לכסות את התזרים העתידי
הצפוי :תביעות ,עמלות והוצאות בניכוי פרמיות ותשואה מהנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות .התזרים
נבדק לאחר ניכוי ביטולים צפויים תחת הנחות סבירות ומהוון בעקום ריבית חסרת סיכון בתוספת פרמיית
אי נזילות .פרמיית אי הנזילות ליום  31בדצמבר  2013הנה בשיעור של  ) 0.34%ליום  31בדצמבר 2012
 (0.42%וחושבה בהתאם למתודולוגיה בחוזר ביטוח  2013-1-8בדבר "הנחייה לביצוע  IQISלשנת 2012
) ."(IQIS 2במידה והבדיקה מעלה כי הפרמיות המתקבלות אינן מספיקות לכיסוי התביעות הצפויות,
נרשמת הפרשה מיוחדת בגין החוסר .הבדיקה נעשית בנפרד עבור פוליסות פרט ובנפרד עבור פוליסות
קולקטיב .בפוליסות פרט ,הבדיקה נעשית ביחס לקבוצות של פוליסות )לרבות הכיסויים שלהן( שהונפקו
בתקופות שונות ,לפי סוגי השתתפות ובנפרד ביחס לפוליסות ריסק יסודיות .בפוליסות קולקטיב ,הבדיקה
מתבצעת ברמת הקולקטיב הבודד .ההנחות המשמשות לבדיקות הנ"ל ,הכוללות הנחות בגין ביטולים,
הוצאות תפעול ,תשואה מנכסים ,תמותה ותחלואה ,נקבעות על ידי האקטואר על-פי בדיקות ,ניסיון העבר
ומחקרים רלוונטיים אחרים לרבות מרווח עבור סטיות שליליות אפשריות ) Margin for Adverse
 .(Deviationsעבור פוליסות קולקטיב הבדיקה נעשית בהתאם לניסיון התביעות של הקולקטיב הבודד בפועל
ובכפוף למהימנות הסטטיסטית של ניסיון זה.
ז .תביעות תלויות
תביעות תלויות ,בניכוי חלק מבטחי המשנה בהן ,בעיקר עבור מקרי מוות ,מחושבות באופן פרטני ,בהתאם
להערכה של מומחים בחברה המאוחדת על בסיס ההודעות בגין אירועי הביטוח וסכומי הביטוח ,ונכללות
במסגרת התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה.
ח .עתודות לתביעות מתמשכות
ההפרשות לתשלומי גמלאות ולתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח אובדן כושר עבודה ובביטוח סיעודי,
ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהן ,וכן הפרשות לתביעות שאירעו אך לא דווחו ) ,(IBNRמחושבות
על ידי האקטואר הממונה ונכללות במסגרת התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה.
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

ד .חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים )המשך(
 .1ביטוח חיים וביטוח סיעוד )המשך(
ט .חוזי השקעה
תקבולים בגין חוזי השקעה נזקפים ישירות להתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ולא נכללים
בסעיף פרמיות שהורווחו בדוח רווח והפסד .פדיונות ותום תקופה בגין חוזים אלה נגרעים ישירות
מההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ולא נזקפים לרווח והפסד .ברווח והפסד נזקפים בגין חוזים
אלה ההכנסות מההשקעות ,דמי הניהול הנגבים מהמבוטחים ,שינויים בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה בגובה חלקם של המבוטחים בהכנסות מהשקעות )השתתפות ברווחים( ,הוצאות עמלות לסוכנים
והוצאות הנהלה וכלליות.
י.

הפרשה בגין השתתפות ברווחים של המבוטחים בביטוח קולקטיבי
ההפרשה נכללת בסעיף זכאים ויתרות זכות בדוח על המצב הכספי והשינוי בהפרשה נזקף לסעיף פרמיות
שהורווחו.

 .2ביטוח כללי וביטוח בריאות למעט ביטוח סיעוד
א .הכרה בהכנסה  -ראה באור )3יד(.
ב .סעיפי תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ,ברוטו ושייר ,כוללים ,בין היתר ,סילוק ועלויות
טיפול ישירות בגין תביעות ששולמו ,הוצאות עקיפות ליישוב תביעות ,וכן עדכון ההפרשה לתביעות
התלויות ,לעלויות הטיפול הישירות ולהוצאות העקיפות לישוב התביעות ,שנרשמה בשנים קודמות.
ג.

התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי וביטוח בריאות
עתודות הביטוח והתביעות התלויות הכלולות בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,וחלקם של מבטחי
משנה בעתודה ובתביעות התלויות ,הכלול בסעיף נכסי ביטוח משנה ,חושבו בהתאם לתקנות הפיקוח על
שירותים פיננסיים )ביטוח( )חישוב עתודות בביטוח כללי( ,התשע"ג) 2013-להלן" :תקנות חישוב עתודות"(,
הנחיות המפקח ושיטות אקטואריות מקובלות לחישוב תביעות תלויות ,המיושמות בהתאם לשיקול דעתם
של האקטוארים .ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חושבו על ידי האקטוארים הממונים.

ד .סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח  -מורכב כלהלן:
 .1הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה ) .(Unearned Premium Reserveהפרשה זו משקפת את דמי
הביטוח המתייחסים לתקופת ביטוח שלאחר תאריך הדיווח.
 .2הפרשה לפרמיה בחסר ) .(Premium Deficiencyהפרשה זו נרשמת ,ככל שנדרשת ,במידה והפרמיה
שטרם הורווחה )בניכוי הוצאות הרכישה הנדחות ,ראה סעיף ה' להלן( אינה מכסה את העלות הצפויה
בגין פוליסות הביטוח הכללי .בענפי רכב חובה ,רכב רכוש ,ומקיף דירות בישראל ,הבדיקה נעשית על
פי הערכה אקטוארית.
 .3עתודות ביטוח בענפי ביטוח בריאות לזמן ארוך .הפרשה זו מחושבת על פי הערכות אקטואריות ,כוללת
במידת הצורך ,הפרשה בגין הפסד צפוי בשייר )פרמיה בחסר( המחושבת על בסיס אומדן תזרים
המזומנים הצפוי בגין החוזים.
 .4תביעות תלויות ,המחושבות לפי השיטות המפורטות להלן:
 .4.1תביעות תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נכללו לפי הערכה אקטוארית ,למעט לגבי הענפים
המפורטים בסעיף  4.2להלן .הפרשה להוצאות עקיפות ליישוב תביעות נכללת לפי הערכה
אקטוארית .שיבובים ושרידים נלקחים בחשבון בבסיס הנתונים לפיו מחושבות ההערכות
האקטואריות של התביעות התלויות .התחשיב האקטוארי בוצע על-ידי האקטואריים הממונים
בחברה מאוחדת ,מר יעקב מאוזר  ,M.A., F.I.A., F.IL.A.A.ומר מרק ראבייב .F.IL.A.A
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

ד .חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים )המשך(
 .2ביטוח כללי וביטוח בריאות למעט ביטוח סיעוד )המשך(
ד .סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח  -מורכב כלהלן) :המשך(
 .4תביעות תלויות ,המחושבות לפי השיטות המפורטות להלן) :המשך(
 .4.2בענפי ביטוח מטענים בהובלה ,כלי שייט וכלי טייס ,ערבות חוק מכר ,ערבויות פיננסיות ,בהם
קבע האקטואר כי לא ניתן ליישם מודל אקטוארי עקב העדר מובהקות סטטיסטית ,וכן בענפי
סיכוני אשראי ועסקים נכנסים ,נכללו התביעות התלויות בהתבסס על הערכות מומחים חיצוניים
ועובדי החברה שמטפלים בתביעות ,דיווח חברות מוסרות בעסקים נכנסים ,וכן בתוספת IBNR
ככל שנדרש.
 .4.3בענפי הביטוח בעלי זנב תביעות ארוך ,כגון ענפי חבויות ורכב חובה ,מחושב עודף הכנסות על
הוצאות על בסיס תלת שנתי מצטבר ,בענף ערבויות חוק מכר על בסיס חמש שנים מצטבר ובענף
ערבויות פיננסיות לפי מועד תום הפוליסה )להלן" :העודף"( .העודף מחושב ,בהתאם לתקנות
חישוב עתודות ולהנחיית המפקח ,על בסיס ההכנסות מפרמיות בניכוי הוצאות רכישה ותביעות,
בתוספת תשואה ריאלית בשיעור  3%לשנה )ללא תלות בתשואה בפועל על ההשקעות( ,בניכוי
חלקם של מבטחי המשנה ,לפי ענפי הביטוח ושנת החיתום המתייחסת .העודף המצטבר עד למועד
שחרורו משנת תחילת הביטוח בניכוי הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה
נדחות )ראה סעיף ה' להלן( ,ובניכוי התביעות התלויות כפי שחושבו כמפורט לעיל )להלן:
"הצבירה"( ,נכלל בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח .גירעון נזקף מיידית לדוח רווח והפסד
כהוצאה .ראה גם סעיף  4.5להלן.
 .4.4להערכת הנהלת הקבוצה התביעות התלויות הינן נאותות ,וזאת בהתחשב בכך שהתביעות
התלויות מחושבות בעיקרן על בסיס אקטוארי ויתרתן כוללת הפרשות מתאימות ככל שנדרש ל-
.IBNR
 .4.5שינויים עתידיים בחישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי ,שטרם נכנסו לתוקף:
בחודש ינואר  2013פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח()חישוב עתודות ביטוח
בביטוח כללי( ,התשע"ג) 2013-להלן" :התקנות החדשות"( וחוזר חישוב עתודות בביטוח כללי,
אשר עודכן בינואר ) 2014להלן ביחד" :התיקון"( ,שעניינם עדכון הוראות הדין הקיימות בנושא
חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי.
התיקון ביטל את תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות
בביטוח כללי( ,התשמ"ה ,1984-כאשר במקומן תבואנה התקנות החדשות .השינוי המרכזי
שיחול עם כניסת התיקון לתוקף הינו ביטול ,החל מהדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ,2014
של עתודת עודף הכנסות על הוצאות )להלן" :העתודה"( )ראה סעיף  4.3לעיל(.
בנוסף ,בחודש יולי  ,2012פורסמה טיוטת עמדת המפקח )להלן" :עמדת המפקח"( לעניין נוהג
מיטבי לאקטוארים בבואם לחשב עתודות ביטוח בביטוח כללי לצורך הדוחות הכספיים כך
שישקפו באופן נאות והולם את ההתחייבויות הביטוחיות .עמדת המפקח כוללת ,בין היתר ,את
הקביעות הבאות:
" .1רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח" פרושה כי קיים סיכוי סביר למדי )" fairly
 - ("likelyקרי ,הסתברות של  75%לפחות  -כי ההתחייבות הביטוחית שנקבעה תספיק
לכיסוי התחייבויות המבטח.

 .2ככל שקיימת וודאות רבה יותר בהתאמת הנחות ומודלים ,על האקטואר לבחור את ההנחות
והמודלים המתארים באופן הטוב ביותר )" ("Best Estimateאת צפי ההתחייבויות
הביטוחיות .לכך יש להוסיף ,באופן נפרד ,מרווח בגין חוסר וודאות.
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

ד .חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים )המשך(
 .2ביטוח כללי וביטוח בריאות למעט ביטוח סיעוד )המשך(
ד .סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח  -מורכב כלהלן) :המשך(
 .4תביעות תלויות ,המחושבות לפי השיטות המפורטות להלן) :המשך(
 .4.5שינויים עתידיים בחישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי ,שטרם נכנסו לתוקף:
 .3שיעור היוון תזרים התחייבויות )מוצרים עם זנב התחייבויות ארוך(.
 .4קיבוץ  -לצורך חישוב מרווחים בגין חוסר הוודאות בענפים סטטיסטיים )כהגדרתם בחוזר(,
יש להתייחס לכל ענף בנפרד ,אך ניתן לקבץ את הסיכונים מכל שנות החיתום )או נזק( בענף.
בענפים שאינם סטטיסטיים ,ניתן להתייחס לכולם כמקשה אחת.
 .5קביעת גובה התחייבויות ביטוחיות בגין פוליסות שנמכרו בפרקי זמן הסמוכים ליום
הדיווח ולסיכונים לאחר יום הדיווח.
הקבוצה בוחנת את ההשפעה הכוללת על הדוחות הכספיים של התיקון ,יחד עם עמדת המפקח.
בשלב זה לא ניתן להעריך את ההשפעה ,שכן עמדת המפקח נמצאת בדיונים והבהרות בין חברות
הביטוח לבין המפקח.
ה .הוצאות רכישה נדחות )(DAC
הוצאות הרכישה הנדחות ברוטו ומשנה ,חושבו בהתאם לתקנות חישוב עתודות והנחיות המפקח.
 DAC .1בביטוח כללי ובענפי ביטוח בריאות לזמן קצר ,כוללות עמלות לסוכנים וחלק מהוצאות הנהלה
וכלליות בקשר עם רכישת פוליסות ,המתייחסות לפרמיות שטרם הורווחו ,בשייר עצמי .הוצאות
הרכישה מחושבות לפי שיעורי ההוצאות בפועל או לפי שיעורים תקניים ,שנקבעו בתקנות הפיקוח,
כאחוז מהפרמיה שטרם הורווחה ,לכל ענף בנפרד ,לפי הנמוך שבהם .חלק מבטחי המשנה בDAC -
מסווג לסעיף זכאים ויתרות זכות.
 .2הוצאות רכישה נדחות בענפי ביטוח בריאות לזמן ארוך כוללות עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה וחלק
הנדחות
הרכישה
הוצאות
מהוצאות הנהלה וכלליות הקשורות לרכישת פוליסות חדשות.
מופחתות בשיעורים שווים על פני תקופת הפוליסה ,אך לא יותר משש שנים .הוצאות הרכישה הנדחות
המתייחסות לפוליסות שבוטלו נמחקות במועד הביטול.
 .3בהתאם להוראות המפקח ,האקטואר הממונה בודק מידי שנה את ברות השבת הוצאות הרכישה
הנדחות בענפי ביטוח בריאות לזמן ארוך .בחישוב זה נערכת בדיקה שהעתודה בניכוי ה DAC-בגין
הפוליסות שנמכרו מאז שנת  ,2005אשר בגינן מחושב ה ,DAC-מספיקה ,ושהפוליסות צפויות ליצור
הכנסות עתידיות המכסות את הפחתת ה DAC-ואת ההתחייבויות הביטוחיות ,הוצאות התפעול
ההנחות המשמשות
ועמלות בגין אותן פוליסות .הבדיקה נערכת במקובץ לכל שנות החיתום ביחד.
לבדיקה זו ,הכוללות הנחות בגין ביטולים ,הוצאות תפעול ,תשואה מנכסים ,תמותה ותחלואה ,נקבעות
על ידי האקטוארי מידי שנה על פי בדיקות ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים עדכניים.
ו.

המאגר הישראלי לביטוח רכב שליד איגוד חברות הביטוח בישראל
פוליסות ביטוח ,המתקבלות מהמאגר הישראלי לביטוח רכב שליד איגוד חברות הביטוח בישראל )להלן:
"הפול"( ,מחברות ביטוח אחרות )לרבות ביטוח משותף( וסוכנויות חיתום ,נכללות לפי חשבונות
המתקבלים עד לתאריך הדיווח בתוספת הפרשות לפי העניין ,והכל בהתאם לשיעור ההשתתפות של חברת
הביטוח המאוחדת.

ז .הפרשה בגין השתתפות ברווחים של המבוטחים בביטוח קולקטיב בענפי בריאות לזמן ארוך
ההפרשה נכללת בסעיף זכאים ויתרות זכות בדוח על המצב הכספי ,והשינוי בהפרשה נזקף לסעיף פרמיות
שהורווחו.
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

ה .הפרשה לחובות מסופקים בגין פרמיות לגביה וחובות מבטחי משנה
 .1בגין פרמיות לגביה ,ההפרשה נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלדעת ההנהלה גבייתם מוטלת בספק ,על בסיס
הערכות סיכון פרטניות ,ובאופן קולקטיבי בהתבסס על ניסיון הגבייה בעבר באוכלוסיות בעלות מאפייני סיכוני
אשראי דומים.
 .2הפרשות לחובות מסופקים בגין חובות מבטחי משנה שגבייתם מוטלת בספק מבוצעות על בסיס הערכות סיכון
פרטניות.
בנוסף ,בקביעת חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות ובעתודות הביטוח מתחשבות החברות המאוחדות,
בין היתר ,בהערכת אפשרות הגביה ממבטחי המשנה .כאשר חלקם של מבטחי המשנה כאמור מחושב על בסיס
אקטוארי ,חלקם של אותם מבטחי משנה שבקשיים מחושב על ידי האקטואר בהתחשב בכלל גורמי הסיכון .כמו
כן ,מתחשבות החברות המאוחדות בעת עריכת ההפרשות ,בין היתר ,בנכונות מבטחי המשנה להגיע להסכמי
"חתך" ) Cut offניתוק התקשרויות בדרך של פירעון סופי של החובות(.
ו .מכשירים פיננסיים
 .1נכסים פיננסיים שאינם נגזרים
הכרה לראשונה
הקבוצה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים ובפיקדונות במועד היווצרותם .יתר הנכסים הפיננסיים הנרכשים
בדרך הרגילה ) ,(regular way purchaseלרבות נכסים אשר יועדו לשווי הוגן דדרך רווח והפסד ,מוכרים לראשונה
במועד קשירת העסקה ) (trade dateבו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר ,משמע ,במועד בו
התחייבה הקבוצה לקנות או למכור את הנכס.
נכסים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים השקעות במניות ובמכשירי חוב ,ומזומנים ושווי מזומנים.
גריעה
נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי
פוקעות ,או כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה
בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה.
מכירות נכסים פיננסיים הנעשות בדרך הרגילה ) ,(regular way saleמוכרות במועד קשירת העסקה ) trade
 ,(dateמשמע ,במועד בו התחייבה הקבוצה למכור את הנכס.
העברת חייבים ושוברי אשראי מטופלת כגריעה כאשר מתקיימים התנאים כאמור לעיל.
לעניין קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות ,ראה סעיף  5להלן.
סיווג נכסים פיננסים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה
הקבוצה מסווגת נכסים פיננסיים בקבוצות כלהלן:
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
נכס פיננסי מסווג כנמדד בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,אם הוא מסווג כמוחזק למסחר או אם יועד ככזה בעת
ההכרה לראשונה .נכסים פיננסיים מיועדים לשווי הוגן דרך רווח והפסד ,אם הקבוצה מנהלת השקעות מסוג זה
ומקבלת החלטות קניה ומכירה בגינן בהתבסס על השווי ההוגן וזאת בהתאם לאופן שבו תיעדה הקבוצה את
ניהול הסיכונים או אסטרטגיית ההשקעה ,אם הייעוד נועד למנוע חוסר עקביות חשבונאית ) an accounting
 ,(mismatchאו אם מדובר במכשיר משולב הכולל נגזר משובץ )ראה סעיף  3להלן( .עלויות העסקה הניתנות
לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן .נכסים פיננסיים אלה נמדדים בשווי הוגן והשינויים בהם נזקפים
לסעיף רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות מימון ברווח והפסד.
הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם
נסחרים בשוק פעיל .נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס .לאחר
ההכרה לראשונה ,הלוואות וחייבים נמדדים בעלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית ,בניכוי הפסדים
מירידת ערך )ראה באור )3יא() .((1הכנסות ריבית והפחתות פרמיה או ניכיון מוכרות עם צבירתן ,באמצעות
שיטת הריבית האפקטיבית .רווחים והפסדים ממימוש השקעות מחושבים כהפרש בין תמורת המימוש נטו לבין
העלות המופחתת ומוכרים בעת קרות אירוע המכירה.
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

ו .מכשירים פיננסיים )המשך(
 .1נכסים פיננסיים שאינם נגזרים )המשך(
סיווג נכסים פיננסים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה )המשך(
הקבוצה מסווגת נכסים פיננסיים בקבוצות כלהלן) :המשך(
הלוואות וחייבים )המשך(
הלוואות וחייבים כוללים מזומנים ושווי מזומנים והשקעות במכשירי חוב שאינם סחירים ושאינם נכללים
בתיקי השקעות כנגד פוליסות משתתפות ברווחי השקעה )נוסטרו( לרבות אג"ח מיועדות )הסכמי ח"צ(,
פיקדונות בבנקים והלוואות ויתרות חובה לקבל.
מזומנים כוללים יתרות מזומנים ,הניתנים לשימוש מיידי .שווי מזומנים כוללים השקעות לזמן קצר ,אשר משך
הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד  3חודשים ,ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה
בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ,אשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי ואשר אינם
מוגבלים בשעבוד.
נכסים פיננסיים זמינים למכירה
נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים שיועדו כזמינים למכירה או שלא סווגו
לאף אחת מהקבוצות האחרות .במועד ההכרה לראשונה ,נכסים פיננסיים זמינים למכירה מוכרים בשווי הוגן
בתוספת כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס .לאחר ההכרה לראשונה ,נמדדים נכסים פיננסיים זמינים למכירה
לפי שווי הוגן .השינויים בשווי ההוגן ,פרט להפסדים מירידת ערך )ראה באור )3יא() ,((1לרווחים או הפסדים
משינויים במדד ובשער החליפין ולצבירת הריבית האפקטיבית במכשירי חוב ,נזקפים ישירות לרווח כולל אחר
ומוצגים בקרן הון בגין נכסים זמינים למכירה .כל השינויים האחרים בשוויים ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים
למכירה נזקפים לרווח והפסד לסעיף רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות מימון .הכנסות מדיבידנד
המתקבל בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה נזקף לדוח רווח והפסד לסעיף רווחים והפסדים מהשקעות ,נטו
והכנסות מימון במועד הזכאות לתשלום .באם מתקבל הדיבידנד בגין מניות סחירות ,מכירה הקבוצה בהכנסות
מדיבידנד ביום האקס .כאשר נכס פיננסי זמין למכירה נגרע ,הרווחים או ההפסדים שנצברו בקרן ההון
מועברים לרווח והפסד לסעיף רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות מימון.
נכסים פיננסיים זמינים למכירה כוללים מכשירי חוב סחירים שאינם כוללים נגזרים שנדרש להפרידם והשקעות
במניות שאינם מסווגים למסחר ושאינם נכללים בתיקי השקעות כנגד פוליסות משתתפות ברווחי השקעה
)נוסטרו(.
 .2התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות :התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים ,אגרות חוב וכתבי
התחייבות נדחים וזכאים אחרים.
הכרה לראשונה
הקבוצה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם .יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות
לראשונה במועד קשירת העסקה ) (trade dateבו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.
התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס .עלויות עסקה
המיוחסות באופן ישיר להנפקה צפויה של מכשיר אשר יסווג כהתחייבות פיננסית ,מוכרות כנכס במסגרת סעיף
הוצאות נדחות בדוח על המצב הכספי .עלויות עסקה אלו מנוכות מההתחייבות הפיננסית בעת ההכרה לראשונה
בה ,או מופחתות כהוצאות מימון בדוח רווח והפסד כאשר ההנפקה אינה צפויה עוד להתקיים.
לאחר ההכרה לראשונה ,התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
הוצאות מימון נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.
גריעה
התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות הקבוצה ,כמפורט בהסכם ,פוקעת או כאשר היא סולקה או
בוטלה.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

ו .מכשירים פיננסיים )המשך(
 .2התחייבויות פיננסיות )המשך(
שינוי תנאים של מכשירי חוב
החלפת מכשירי חוב ,בעלי תנאים שונים באופן מהותי ,בין לווה לבין מלווה קיימים מטופלת כסילוק
ההתחייבות הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה בשווי הוגן .כמו כן ,שינוי משמעותי בתנאים
של התחייבות פיננסית קיימת או של חלק ממנה ,מטופל כסילוק ההתחייבות הפיננסית המקורית והכרה
בהתחייבות פיננסית חדשה .במידה וההחלפה או השינוי אינם מהותיים ,הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות
המקורית ולא מוכר רווח או הפסד מההחלפה .עלויות או עמלות כלשהן שהתהוו מתאימות את הערך בספרים
של ההתחייבות ומופחתות במשך התקופה שנותרה של ההתחייבות המתוקנת.
התנאים שונים באופן מהותי אם הערך הנוכחי המהוון של תזרימי המזומנים לפי התנאים החדשים ,כולל
עמלות כלשהן ששולמו ,בניכוי עמלות כלשהן שהתקבלו ומהוון באמצעות שיעור הריבית האפקטיבי המקורי,
הינו שונה לפחות בעשרה אחוזים מהערך הנוכחי המהוון של תזרימי המזומנים הנותרים של ההתחייבות
הפיננסית המקורית .בנוסף למבחן הכמותי כאמור ,הקבוצה בחרה לבחון האם חלו שינויים גם בפרמטרים
איכותיים שונים הגלומים במכשירי החוב המוחלפים .ככלל ,החלפות של מכשירי חוב המביאות לשינוי מהותי
בפרמטרים איכותיים נחשבות כהחלפות בעלות תנאים שונים באופן מהותי גם אם אינן מקיימות את המבחן
הכמותי שבוצע לעיל.
שווי הוגן
השווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות נקבע תוך התייחסות למחיר הרכישה המצוטט שלהן ) Quoted closing
 (asking priceבסגירת המסחר ,למועד הדיווח .במידה ולא קיים מחיר מצוטט ,השווי ההוגן נמדד באמצעות
טכניקת הערכה הכוללת את שיטת היוון תזרימי המזומנים העתידיים בגין מרכיב הקרן והריבית ,המהוונים על
פי שיעורי ריבית שוק של התחייבויות דומות למועד החישוב ,אשר נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוטים של
שיעורי ריבית )לפרטים נוספים ,ראה באור )14ה())(4א((.
 .3מכשירים פיננסיים נגזרים
הקבוצה מחזיקה מכשירים פיננסיים נגזרים כגון אופציות ,חוזי אקדמה ) (Forwardבגין מטבע חוץ ועסקאות
החלפה של שיעורי ריבית ).(IRS
נגזרים משובצים במכשיר משולב נדרשים להימדד בשווי הוגן דרך רווח והפסד בנפרד מהחוזה המארח אם) :א(
אין קשר הדוק בין המאפיינים הכלכליים והסיכונים של החוזה המארח ושל הנגזר המשובץ) ,ב( מכשיר נפרד
בעל אותם תנאים כשל הנגזר המשובץ היה עומד בהגדרת נגזר ו)-ג( המכשיר המשולב אינו נמדד בשווי הוגן דרך
רווח והפסד.
נגזרים המשובצים בחוזה ביטוח אינם מופרדים כאשר הנגזר המשובץ הוא בעצמו חוזה ביטוח.
מכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים לראשונה לפי השווי ההוגן ועלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח
והפסד בעת התהוותן .לאחר ההכרה לראשונה ,המכשירים הפיננסיים הנגזרים נמדדים לפי השווי ההוגן .רווחים
או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים נזקפים מיידית לדוח רווח והפסד
לסעיף רווחים )הפסדים( מהשקעות נטו והכנסות מימון .מכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים בדוח על המצב
הכספי כנכסים כשהשווי ההוגן שלהם חיובי וכהתחייבויות כשהשווי ההוגן שלהם שלילי.
גידור כלכלי
חשבונאות גידור אינה מיושמת לגבי מכשירים נגזרים המשמשים לגידור כלכלי של נכסים והתחייבויות
פיננסיים הנקובים במטבע חוץ .השינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלה נזקפים לרווח והפסד ,כחלק מרווחים או
הפסדים ממטבע חוץ.
 .4נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודי מדד שאינם נמדדים בשווי הוגן
החברה בחרה לשערך נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודי מדד ,שאינם נמדדים בשווי הוגן ,בכל תקופה בהתאם
לשיעור השינוי במדד הידוע בפועל.
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ו .מכשירים פיננסיים )המשך(
 .5קיזוז מכשירים פיננסיים
נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי ,כאשר לקבוצה קיימת
באופן מיידי ) (currentlyזכות משפטית שניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס
וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.
 .6הקבוצה קיבלה החלטות לייעוד מכשירים פיננסיים כדלקמן:
נכסים הכלולים בתיקי השקעה של פוליסות משתתפות ברווחי השקעות
נכסים אלו ,הכוללים מכשירים פיננסיים סחירים ומכשירים פיננסיים לא סחירים )לרבות השקעות בחברות
מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני( ,יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד ,וזאת מהנימוקים
הבאים :מדובר בתיקים מנוהלים ,נפרדים ומזוהים ,אשר הצגתם לפי שווי הוגן מקטינה באופן משמעותי חוסר
עקביות חשבונאית של הצגת נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות לפי בסיסי מדידה שונים ,כמו כן הניהול
מתבצע לפי שווי הוגן וביצועי התיק נמדדים לפי שווי הוגן בהתאם לאסטרטגיית ניהול סיכונים מתועדת,
והמידע לגבי המכשירים הפיננסיים מדווח להנהלה )ועדת ההשקעות הרלוונטית( באופן פנימי על בסיס שווי
הוגן.
נכסים פיננסיים הכוללים נגזרים משובצים שנדרש להפרידם
נכסים פיננסיים הכוללים נגזרים משובצים שנדרש להפרידם ,יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח או הפסד ,כאשר
הם נבחנים לפי שווי הוגן.
 .7מכשירים הוניים
מניות רגילות מסווגות כמכשיר הוני .עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות ואופציות
למניות בניכוי השפעת המס ,מוצגות כהפחתה מהמכשיר ההוני המתייחס.
ז .רכוש קבוע
.1

הכרה ומדידה
החברה בחרה למדוד פריטי רכוש קבוע לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך
)ראה באור )3יא().((2
העלות כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס .עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את
עלות החומרים ושכר עבודה ישיר ,וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב
הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה .עלות תוכנה שנרכשה ,המהווה חלק בלתי נפרד
מתפעול הציוד הקשור ,מוכרת כחלק מעלות ציוד זה.
כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים יש אורך חיים שונה ,הם מטופלים כפריטים נפרדים )רכיבים
משמעותיים( של הרכוש הקבוע.
רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבע לפי השוואת התמורה נטו מגריעת הנכס לערך בספרים ,ומוכר
נטו בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות ,לפי העניין ,בדוח רווח והפסד.

 .2עלויות עוקבות
עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע אם
צפוי כי ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל הקבוצה ואם העלות ניתנת למדידה באופן מהימן.
הערך בספרים של חלק מפריט רכוש קבוע שהוחלף ,נגרע .עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות לרווח והפסד עם
התהוותן.

3 - 42

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

ז .רכוש קבוע )המשך(
 .3פחת
פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים .סכום בר פחת הוא העלות
של הנכס ,בניכוי ערך השייר שלו.
נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש ,דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל
לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.
פחת נזקף לדוח רווח והפסד )אלא אם נכלל בערך בספרים של נכס אחר( לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן
אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש הקבוע ,מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה
של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בצורה הטובה ביותר .נכסים חכורים בחכירות מימוניות,
לרבות קרקעות ,מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה ואורך החיים השימושיים של הנכסים,
אלא אם צפוי באופן סביר שהקבוצה תקבל בעלות על הנכס בתום תקופת החכירה .קרקעות בבעלות אינן
מופחתות .שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות )לרבות תקופת האופציה
להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של הנכסים ,לפי הקצר
שבהם.
האומדנים בדבר שיטת הפחת ,אורך החיים השימושי וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח
ומותאמים בעת הצורך ומטופלים כשינוי אומדן מכאן ולהבא.
אומדן אורך החיים השימושי לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן )באחוזים(:
קרקעות בחכירה מימונית 2
4
בניינים
6-20
רהוט וציוד משרדי
15
כלי רכב
20-33
מחשבים וציוד היקפי
10-20
שיפורים במושכר
יחד עם זאת ,יצוין כי נכסים מסוימים בהיקף לא מהותי ,הכלולים בקבוצות ריהוט וציוד משרדי ושיפורים
במושכר ,הופחתו על פני יתרת תקופת השימוש הצפויה בהם עד למועד המעבר למגדל עתידים ,כמתואר בבאור
)41ב().(1
 .4סיווג מחדש לסעיף נדל"ן להשקעה
כאשר השימוש בנדל"ן הופך משימוש על ידי הבעלים לנדל"ן להשקעה ,אשר נמדד לפי שווי הוגן ,הנכס נמדד
מחדש לפי שווי הוגן ומסווג כנדל"ן להשקעה .כל רווח שנוצר מהמדידה מחדש נזקף לרווח כולל אחר ומוצג
בקרן שערוך בהון ,אלא אם הרווח מבטל הפסד קודם מירידת ערך של הנדל"ן ,ובמקרה זה הרווח נזקף תחילה
לדוח רווח והפסד .כל הפסד נזקף ישירות לרווח והפסד.
ח .נכסים בלתי מוחשיים
 .1מוניטין
מוניטין שנוצר כתוצאה מרכישה של חברות מאוחדות מוצג במסגרת נכסים בלתי מוחשיים .למידע בדבר מדידת
המוניטין בעת ההכרה לראשונה ראה באור )3א() .(1בתקופות עוקבות מוניטין נמדד לפי עלות בניכוי הפסדים
מירידת ערך שנצברו )ראה באור )3יא().((2
 .2נכסים בלתי מוחשיים אחרים
נכסים בלתי מוחשיים ,הנרכשים בנפרד ,נמדדים עם ההכרה לראשונה לפי העלות בתוספת עלויות רכישה
ישירות .נכסים בלתי מוחשיים ,הנרכשים בצירופי עסקים ,נמדדים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה .לאחר
ההכרה לראשונה ,נכסים בלתי מוחשיים נמדדים על-פי עלותם בניכוי הפחתה מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת
ערך שנצברו )ראה באור )3יא().((2
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

ח .נכסים בלתי מוחשיים )המשך(
 .2נכסים בלתי מוחשיים אחרים )המשך(
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי וכפופים לבחינת
ירידת ערך מידי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך )ראה גם באור )3יא() .((2אורך
החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מידי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך החיים כבלתי מוגדר עדיין
תקפה .אם האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה כאמור ,השינוי באורך החיים השימושיים מבלתי
מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי מכאן ולהבא .באותו מועד נבחנת גם ירידת ערך והנכס מופחת
באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים השימושיים שלו.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים על פני אורך החיים השימושיים שלהם על
בסיס שיטת הקו הישר או על בסיס תזרים המזומנים הצפוי אשר שימש בסיס להערכה מהמועד שבו הנכסים
זמינים לשימוש ,מאחר ושיטות אלו משקפות את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות
הגלומות בכל נכס בצורה הטובה ביותר .ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים נבחנת כאשר קיימים סימנים
המצביעים על ירידת ערך )ראה גם באור )3יא() .((2תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי בעל
אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה .שינויים באורך החיים השימושיים או בדפוס הצריכה
הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא.
הוצאות ההפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר נזקפות לדוח רווח והפסד )אלא
אם נכלל בערך בספרים של נכס אחר(.
תוכנה לרבות עלויות פיתוח תוכנה
נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות .תוכנות המהוות חלק אינטגרלי מחומרה,
אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה ,מסווגות כרכוש קבוע .לעומת זאת ,רישיונות לתוכנות
העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה ,מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.
יציאות בגין פעילויות פיתוח תוכנה מוכרות כנכס בלתי מוחשי אך ורק אם :ניתן למדוד באופן מהימן את עלויות
הפיתוח; המוצר או התהליך ישימים מבחינה טכנית ומסחרית; צפויה הטבה כלכלית עתידית מהמוצר; ולקבוצה
כוונה ומקורות מספיקים על מנת להשלים את הפיתוח ולהשתמש בנכס .העלויות שהוכרו כנכס בלתי מוחשי
כוללות את עלות החומרים ,שכר עבודה ישיר והוצאות תקורה שניתן ליחסן ישירות להכנת הנכס לשימושו
המיועד .עלויות פיתוח תוכנה שהוכרו כנכס בלתי מוחשי נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך
שנצברו )ראה באור )3יא().((2
עלויות אחרות בגין פעילויות פיתוח תוכנה נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
עלויות עוקבות
עלויות עוקבות מוכרות כנכס בלתי מוחשי אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה
בנכס בגינו הן הוצאו .יתר העלויות ,לרבות עלויות הקשורות למוניטין או למותגים שפותחו באופן עצמי ,נזקפות
לדוח רווח והפסד עם התהוותן.
אומדן אורך החיים השימושי לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינו )בשנים(:
30
7-18
15
10
3-10

דמי ניהול עתידיים מפעילות פנסיה
דמי ניהול עתידיים מפעילות גמל
הוצאות רכישת תיקי ביטוח
מותג
תוכנות מחשב
סיווג הפחתות והפסדים מירידות ערך

ההפחתה השוטפת בגין הנכסים הבלתי מוחשיים ,לרבות הוצאות רכישת תיקי ביטוח חיים וכללי ולמעט תוכנות
מחשב ,נזקפת לדוח רווח והפסד לסעיף הוצאות אחרות.
הפחתת תוכנות מחשב נזקפת להוצאות רכישה ושיווק ואחרות ,הוצאות עקיפות ליישוב תביעות או הוצאות
הנהלה וכלליות ,בהתאם ליעוד תוכנות המחשב הרלוונטיות.
הפסדים מירידת ערך נזקפים לסעיף ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

ט .נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה הוא נדל"ן )קרקע או מבנה  -או חלק ממבנה  -או שניהם( המוחזק )על ידי הקבוצה כבעלים או
בחכירה מימונית( לצורך הפקת הכנסות שכירות או לשם עליית ערך הונית או שניהם ,ושלא לצורך שימוש בהספקת
שירותים או למטרות מנהלתיות.
נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי עלות ,בתוספת יציאות שניתן לייחס במישרין לרכישת הנדל"ן להשקעה .עלות
נדל"ן להשקעה בהקמה עצמית כוללת עלות חומרים ועבודה ישירה ועלויות אחרות שניתן לייחס במישרין להבאת
הנכס למצב הדרוש לכך שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.
בתקופות עוקבות ,החברה בחרה למדוד את הנדל"ן להשקעה לפי שווי הוגן )לפרטים נוספים בדבר אופן מדידת
השווי ההוגן ,ראה באור  ,(10כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד ,בסעיף רווחים )הפסדים(
מהשקעות ,נטו והכנסות מימון .נדל"ן להשקעה בהקמה המיועד לשימוש עתידי כנדל"ן להשקעה נמדד אף הוא
בשווי הוגן כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה .עם זאת ,כשהשווי ההוגן אינו ניתן למדידה
מהימנה ,בשל אופי והיקף סיכוני הפרויקט ,נמדד הנדל"ן על פי עלותו ,בניכוי הפסדים מירידת ערך ,במידה
שקיימים ,עד לסיום ההקמה או עד למועד שבו השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה ,כמוקדם מביניהם.
העברת נכס מנדל"ן להשקעה לרכוש קבוע מתבצעת כאשר יש שינוי בשימוש ,כגון התחלת שימוש בנכס על ידי
הבעלים .העלות של הנכס המועבר מנדל"ן להשקעה לרכוש קבוע הוא השווי ההוגן במועד השינוי.
הכנסות שכירות מנדל"ן להשקעה מוכרות ברווח והפסד לפי שיטת הקו הישר ,על פני תקופת השכירות .תמריצי
חכירה שהוענקו מוכרים כחלק בלתי נפרד מסך ההכנסה מדמי שכירות ,על פני תקופת החכירה.
רווח או הפסד מגריעת נדל"ן להשקעה נקבע לפי השוואת התמורה מגריעת הנכס לערכו בספרים ומוכר בסעיף
רווחים )הפסדים( מהשקעות נטו ,והכנסות מימון ,בדוח רווח והפסד .כאשר נדל"ן להשקעה שסווג בעבר כפריט
רכוש קבוע נמכר ,קרן ההערכה מחדש ,הנכללת בהון בהתייחס לנדל"ן להשקעה ,מועברת ישירות לעודפים.
י .חכירות
חכירות ,לרבות חכירות של קרקעות ,בהן נושאת הקבוצה באופן מהותי בכל הסיכונים והתשואות מהנכס ,מסווגות
כחכירות מימוניות.
בעת ההכרה לראשונה נמדדים הנכסים החכורים ומוכרת התחייבות בסכום השווה לנמוך מבין השווי ההוגן והערך
הנוכחי של דמי החכירה המינימאליים העתידיים .תשלומים עתידים למימוש אופציה להארכת תקופת החכירה מול
מנהל מקרקעי ישראל אינם מוכרים כחלק מהנכס וההתחייבות המתייחסת מאחר והם מהווים דמי חכירה מותנים,
הנגזרים משוויה ההוגן של הקרקע במועדי החידוש העתידיים של הסכם החכירה .לאחר ההכרה לראשונה ,מטופל
הנכס בהתאם למדיניות החשבונאית הנהוגה לגבי נכס זה .ההתחייבות בגין תשלומי החכירה מוצגת בערך נוכחי
כאשר תשלומי החכירה מוקצים להוצאות מימון ופירעון של ההתחייבות בגין החכירה לפי שיטת הריבית
האפקטיבית.
יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות ,כאשר הנכסים החכורים אינם מוכרים בדוח על המצב הכספי של
הקבוצה .תשלומים במסגרת חכירה תפעולית נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר ,לאורך תקופת החכירה.
בחכירה של קרקע ומבנים ,מרכיבי הקרקע והמבנים נבחנים בנפרד לצרכי סיווג החכירות ,כאשר שיקול משמעותי
בסיווג מרכיב הקרקע הינו העובדה כי קרקע בדרך כלל בעלת אורך חיים בלתי מוגדר.
תשלומים במסגרת חכירה תפעולית ,למעט דמי חכירה מותנים ,נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר ,לאורך
תקופת החכירה.
קביעה האם הסדר מכיל חכירה
בתחילת ההסדר או בעת בחינתו מחדש ,הקבוצה קובעת אם הסדר הוא חכירה או אם הוא מכיל חכירה .הסדר הוא
חכירה או מכיל חכירה אם מתקיימים שני התנאים הבאים :קיום ההסדר תלוי בשימוש בנכס או בנכסים
ספציפיים; וכן ההסדר מכיל זכות לשימוש בנכס.
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

יא .ירידת ערך
 .1נכסים פיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
הקבוצה בוחנת בכל מועד דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס פיננסי או קבוצה של
הנכסים הפיננסיים הבאים:
נכסים פיננסיים בעלות מופחתת
כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך ,מבוצעת בחינת הצורך בהכרה בהפסד מירידת ערך .עבור נכסים
פיננסיים מהותיים ,נבחן הצורך בירידת ערך על בסיס כל נכס בנפרד .עבור יתר הנכסים הפיננסיים נבחן הצורך
בירידת ערך באופן קולקטיבי ,לפי קבוצות בעלות מאפייני סיכוני אשראי דומים .ראיה אובייקטיבית לירידת
ערך ,לגבי נכסים הנכללים בקבוצות הלוואות וחייבים ,קיימת ,כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי
על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס או קבוצת נכסים בעלי מאפייני סיכוני אשראי דומים )להלן:
"הנכס"( לאחר מועד ההכרה .ראיות לירידת ערך כוללות סימנים לכך שלחייב קשיים פיננסיים ,לרבות קשיי
נזילות ואי יכולת לעמוד בתשלומי קרן או ריבית .סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח והפסד נמדד כהפרש בין
היתרה בדוחות הכספיים של הנכס לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם כוללים
הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו( ,המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס
הפיננסי )שיעור הריבית האפקטיבית שחושב בעת ההכרה לראשונה( .אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה,
ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית .היתרה בדוחות הכספיים של הנכס מוקטנת
באמצעות רישום הפרשה .בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את
השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד .ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד לגובה העלות
המופחתת שהייתה צריכה להיות במועד ביטול ירידת הערך אילו לא הייתה מוכרת ירידת הערך.
נכסים פיננסיים זמינים למכירה
לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים ,הראיה האובייקטיבית לירידת ערך כוללת ירידה
משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת שינויים בסביבה הטכנולוגית ,הכלכלית
או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה את המכשיר .הבחינה של ירידה משמעותית או
מתמשכת ,תלויה בנסיבות בכל תאריך דיווח כספי ,כאשר במסגרת הבחינה מובאות בחשבון התנודתיות
ההיסטורית בשווי ההוגן וכן משך הזמן בו השווי ההוגן של הנכס נמוך מעלותו המקורית .כמו כן ,בהתאם
למדיניות הקבוצה ,ירידה בשווי ההוגן בשיעור של  20%ומעלה ביחס לעלות ,נכון למועד הדוח הכספי ,או כזו
המתמשכת מעל  9חודשים )גם אם בשיעור נמוך יותר( מהווה ראייה אובייקטיבית לירידת ערך .כאשר קיימת
ראיה אובייקטיבית לירידת ערך ,ההפסד המצטבר שנזקף לקרן הון ,הנמדד כהפרש בין עלות הרכישה )בניכוי
הפסדים קודמים מירידת ערך( לבין השווי ההוגן ,מועבר מקרן ההון ומוכר כהפסד מירידת ערך בדוח רווח
והפסד .בתקופות עוקבות :כל ירידה נוספת בשווי ההוגן מוכרת כהפסד מירידת ערך; ביטול הפסד מירידת ערך
אינו נזקף לרווח והפסד אלא נזקף לקרן הון כרווח כולל אחר.
לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירי חוב ,הראיה האובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע
אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההשקעה וניתן
לאמוד את ההשפעה באופן מהימן .ראיות לירידת ערך כוללות סימנים לכך שלחייב קשיים פיננסיים ,לרבות
קשיי נזילות ואי יכולת לעמוד בתשלומי קרן או ריבית .כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך ,ההפסד
המצטבר שנזקף לקרן הון ,הנמדד כהפרש בין עלות הרכישה )בניכוי תשלומי קרן ,הפחתות לפי שיטת הריבית
האפקטיבית והפסדים קודמים מירידת ערך( לבין השווי ההוגן ,מועבר מקרן ההון ומוכר כהפסד מירידת ערך
בדוח רווח והפסד .בתקופות עוקבות :כל ירידה נוספת בשווי ההוגן מוכרת כהפסד מירידת ערך; הפסד מירידת
ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את העלייה בשווי ההוגן לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה
בהפסד מירידת הערך ושנכלל בחישוב המקורי של ירידת ערך .ביטול ,עקב עלייה בשווי ההוגן כאמור ,נזקף
לרווח והפסד עד לגובה העלות המופחתת שהייתה צריכה להיות במועד ביטול ירידת הערך אילו לא הייתה
מוכרת ירידת הערך.
 .2נכסים שאינם פיננסיים
עיתוי בחינת ירידת ערך
הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הקבוצה ,שאינם הוצאות רכישה נדחות ,נדל"ן להשקעה ,ונכסי
מסים נדחים ,נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך .באם קיימים
סימנים ,כאמור ,מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס .אחת לשנה בתאריך קבוע ,עבור כל יחידה מניבת
מזומנים הכוללת מוניטין ,או נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים בלתי מוגדר או שאינם זמינים לשימוש,
מבצעת הקבוצה הערכה של הסכום בר ההשבה ,או באופן תכוף יותר אם קיימים סימנים לירידת ערך.
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

יא .ירידת ערך )המשך(
 .2נכסים שאינם פיננסיים )המשך(
קביעת יחידות מניבות מזומנים
למטרת בחינת ירידת ערך ,הנכסים מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים
משימוש מתמשך ,אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים ובקבוצות אחרות )להלן" :יחידה מניבת מזומנים"(.
מדידת סכום בר השבה
הסכום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן ,בניכוי
עלויות מימוש .בקביעת שווי השימוש ,מהוונת הקבוצה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור
היוון לפני מסים ,המשקף את הערכות משתתפי השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים
המתייחסים לנכס או ליחידה מניבת המזומנים ,בגינם לא הותאמו תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע
מהנכס או מהיחידה מניבת המזומנים.
הקצאת מוניטין ליחידות מניבות מזומנים
יחידות מניבות מזומנים אליהן הוקצה מוניטין מקובצות כך שהרמה בה נבחנת ירידת ערך של מוניטין משקפת
את הרמה הנמוכה ביותר בה המוניטין נתון למעקב למטרת דיווח פנימי ,אך בכל מקרה אינה גדולה ממגזר
פעילות )לפני קיבוץ מגזרים דומים ,ראה באור )3ג( ,לעניין הגדרת מגזר פעילות( .במקרים בהם לא קיים מעקב
על המוניטין לצרכי הנהלה פנימיים ,המוניטין מוקצה למגזרי פעילות )לפני קיבוץ מגזרים דומים( .מוניטין
שנרכש במסגרת צירוף עסקים מוקצה ליחידות מניבות מזומנים ,לרבות אלו הקיימות בקבוצה גם טרם צירוף
העסקים ,אשר צפויות להניב הטבות מהסינרגיה של הצירוף.
לצרכי בחינת ירידת ערך מוניטין ,כאשר הזכויות שאינן מקנות שליטה נמדדו לראשונה לפי חלקן היחסי בנכסים
נטו של הנרכשת ,הקבוצה בחרה לגלם את ערכו בספרים של המוניטין בהתאם לשיעור שבו מחזיקה הקבוצה
ביחידה מניבת מזומנים שאליה מוקצה המוניטין.
נכסי מטה החברה
נכסי מטה החברה אינם מפיקים תזרימי מזומנים נפרדים ומשרתים יותר מיחידה מניבת מזומנים אחת .חלק
מנכסי המטה מוקצים ליחידות מניבות מזומנים על בסיס סביר ועקבי ונבחנים לירידת ערך כחלק מבחינת ירידת
ערך בגין יחידות מניבות המזומנים להן הם מוקצים .נכסי מטה אחרים ,אותם לא ניתן להקצות באופן סביר
ועקבי ליחידות מניבות מזומנים מוקצים לקבוצת יחידות מניבות מזומנים במידה וקיימים סממנים לכך שחלה
ירידת ערך בנכס השייך למטה החברה או כאשר קיימים סממנים לירידת ערך בקבוצת היחידות מניבות
המזומנים .במקרה זה ,נקבע סכום בר השבה של קבוצת היחידות מניבות המזומנים שאותן משרת המטה.
הכרה בהפסד מירידת ערך
הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים עולה על הסכום בר
ההשבה ,ונזקפים לרווח והפסד .לגבי יחידות מניבות מזומנים הכוללות מוניטין ,הפסד מירידת ערך מוכר כאשר
הערך בספרים של היחידה מניבה מזומנים ,לאחר גילום המוניטין ,עולה על הסכום בר ההשבה שלה .הפסדים
מירידת ערך שהוכרו לגבי יחידות מניבות מזומנים ,מוקצים תחילה להפחתת הערך בספרים של מוניטין שיוחס
ליחידות אלה ולאחר מכן להפחתת הערך בספרים של הנכסים האחרים ביחידה מניבת המזומנים ,באופן יחסי.
הקצאת הפסד מירידת ערך לזכויות שאינן מקנות שליטה
הפסד מירידת ערך מוקצה בין הבעלים של החברה לזכויות שאינן מקנות שליטה לפי אותו בסיס שהרווח או
ההפסד מוקצה.
ביטול הפסד מירידת ערך
הפסד מירידת ערך מוניטין אינו מבוטל .באשר לנכסים אחרים ,לגביהם הוכרו הפסדים מירידת ערך בתקופות
קודמות ,בכל מועד דיווח נבדק האם קיימים סימנים לכך שהפסדים אלו קטנו או לא קיימים עוד .הפסד מירידת
ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר ההשבה ,אך ורק במידה שהערך בספרים של
הנכס ,אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך ,אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות ,שהיה נקבע
אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך.
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

יא .ירידת ערך )המשך(
 .3חברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני
החברה קובעת ,לאחר יישום שיטת השווי המאזני ,באם יש צורך להכיר בהפסד בגין ירידת ערך של ההשקעה
בחברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני .החברה קובעת בכל מועד דיווח אם קיימת ראייה
אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה מוחזקת המטופלת בשיטת השווי המאזני.
בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה ,כולל המוניטין המיוחס לחברה המוחזקת המטופלת
בשיטת השווי המאזני .במידה שקיימת ראיה אובייקטיבית כאמור ,מוכר הפסד מירידת ערך ,בסכום ההפרש בין
הסכום בר ההשבה של ההשקעה בחברה המוחזקת המטופלת בשיטת השווי המאזני לבין ערכה בדוחות
הכספיים .סכום בר ההשבה הינו הגבוה מבין מחיר המכירה נטו ושווי שימוש המחושב בהתבסס על הערכת שווי
של תזרימי המזומנים נטו שצפוי כי ינבעו מהחברה המוחזקת המטופלת בשיטת השווי המאזני ,כולל תזרימי
המזומנים מהפעילויות של החברה המוחזקת המטופלת בשיטת השווי המאזני והתמורה ממימושה הסופי של
ההשקעה ,או אומדת את הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים אשר חזוי כי ינבעו מדיבידנדים
שיתקבלו ומהמימוש הסופי .הפסד כאמור מירידת ערך אינו מוקצה באופן ספציפי למוניטין הכלול בהשקעה
ולפיכך בתקופות עוקבות הפסד ניתן לביטול עד מלוא סכומו אם ורק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו
בקביעת הסכום בר ההשבה של ההשקעה מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת ערך .הערך בספרים של
ההשקעה ,לאחר ביטול ההפסד מירידת ערך ,לא יעלה על הערך בספרים של ההשקעה שהיה נקבע לפי שיטת
השווי המאזני אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך.
יב .הטבות לעובדים
 .1הטבות לאחר סיום העסקה
בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה .התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות
לחברות ביטוח ולקרנות פנסיה ,והן מסווגות כתוכניות הפקדה מוגדרת וכן כתוכניות הטבה מוגדרת.
א .תוכניות להפקדה מוגדרת
תוכנית להפקדה מוגדרת הינה תוכנית לאחר סיום העסקה שלפיה הקבוצה משלמת תשלומים קבועים לישות
נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים .מחויבויות הקבוצה
להפקיד בתוכנית הפקדה מוגדרת נזקפות כהוצאה לרווח והפסד בתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים
שירותים קשורים.
ב .תוכניות להטבה מוגדרת
תוכנית להטבה מוגדרת הינה תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה שאינה תוכנית להפקדה מוגדרת .מחויבות
נטו של הקבוצה ,המתייחסת לתוכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר פרישה ,מחושבת לגבי כל תוכנית
בנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שיגיע לעובד בתמורה לשירותיו ,בתקופה השוטפת
ובתקופות קודמות .הטבה זו מוצגת לפי ערך נוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית .הקבוצה קובעת
את הריבית נטו על ההתחייבות )הנכס( ,נטו בגין הטבה מוגדרת על ידי הכפלת ההתחייבות )הנכס( ,נטו בגין
הטבה מוגדרת בשיעור ההיוון ששימש למדידת המחויבות בגין הטבה מוגדרת ,כפי ששניהם נקבעו בתחילת
תקופת הדיווח השנתית .שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות,
שהמטבע שלהן ומועד פירעונן דומים לתנאי המחויבות של הקבוצה .החישובים נערכים על ידי אקטואר
מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה.
כאשר לפי תוצאות החישובים נוצר נכס לקבוצה ,מוכר נכס עד לסכום נטו של הערך הנוכחי של הטבות
כלכליות הזמינות בצורה של החזר מהתוכנית או הקטנה בהפקדות עתידיות לתוכנית .הטבה כלכלית בצורת
החזרים או הקטנת הפקדות עתידיות תחשב זמינה כאשר ניתן לממשה במהלך חיי התוכנית או לאחר סילוק
המחויבות .בחישוב זה יובאו בחשבון דרישות הפקדה מזערית ,באם רלוונטיות לתוכנית.
מדידה מחדש של ההתחייבות )הנכס( ,נטו בגין הטבה מוגדרת כוללת רווחים והפסדים אקטואריים ,תשואה
על נכסי תוכנית )למעט ריבית( ,וכן שינוי כלשהו בהשפעה על תקרת הנכסים )ככל שרלוונטי ,למעט ריבית(.
בהתאם לבחירת הקבוצה ,מדידות מחדש נזקפות מיידית ,דרך רווח כולל אחר ישירות לעודפים .עלויות
ריבית בגין מחויבות להטבה מוגדרת ,הכנסות ריבית בגין נכסי התוכנית וריבית בגין ההשפעה של תקרת
הנכסים שנזקפו לרווח והפסד ,מוצגות בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות.
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

יב .הטבות לעובדים )המשך(
 .1הטבות לאחר סיום העסקה )המשך(
ב .תוכניות להטבה מוגדרת )המשך(
פוליסות ביטוח בגין סיום יחסי עובד-מעביד ,שהונפקו על ידי החברה ,אינן מהוות נכסי תוכנית ומוצגות
כהקטנה של ההתחייבות בגין חוזי הביטוח.
הקבוצה מקזזת נכס המתייחס לתוכנית הטבה אחת מול התחייבות המתייחסת לתוכנית אחרת רק כאשר יש
זכות הניתנת לאכיפה משפטית להשתמש בעודף בתוכנית אחת כדי לסלק מחויבות בגין התוכנית האחרת ,וכן
יש כוונה לסלק את המחויבות על בסיס נטו או לממש את העודף בתוכנית אחת ולסלק את המחויבות שלה
בגין התוכנית האחרת בו זמנית.
 .2הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך
המחויבות נטו של הקבוצה בגין הטבות לעובדים לטווח ארוך ,שאינן מתייחסות לתוכניות הטבה לאחר סיום
העסקה ,היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות
קודמות .סכום הטבות אלו מהוון לערכו הנוכחי ומנוכה ממנו השווי ההוגן של נכסים המתייחסים למחויבות זו.
שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות שהמטבע שלהן ומועד הפירעון
שלהן דומים לתנאי המחויבויות של הקבוצה .החישוב נעשה לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה.
רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופה בה הם נוצרו.
 .3הטבות בגין פיטורין
הטבות בגין פיטורין מוכרות כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה באופן מובהק ,ללא אפשרות ממשית לביטול,
לפיטורי עובדים לפני הגיעם למועד הפרישה המקובל על פי תוכנית פורמאלית מפורטת ,או לספק הטבות בגין
פיטורין כתוצאה מהצעה שנעשתה בכדי לעודד פרישה מרצון .הטבות הניתנות לעובדים בפרישה מרצון נזקפות
כאשר הקבוצה הציעה לעובדים תוכנית המעודדת פרישה מרצון ,צפוי שההצעה תתקבל וניתן לאמוד באופן
מהימן את מספר הנענים להצעה.
 .4הטבות לטווח קצר
הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  12חודש לאחר תום תקופת
הדוח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים .מחויבויות בגין הטבות לעובדים לטווח קצר
נמדדות על בסיס לא מהוון ,וההוצאה נזקפת בעת שניתן השירות המתייחס ,או במקרה של היעדרויות שאינן
נצברות )כמו חופשת לידה(  -בעת ההיעדרות בפועל .הפרשה בגין הטבות לעובדים לטווח קצר בגין בונוס במזומן
או תוכנית השתתפות ברווחים מוכרת בסכום הצפוי להיות משולם כאשר לקבוצה יש מחויבות נוכחית משפטית
או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את
המחויבות.
 .5עסקאות תשלומים מבוססי מניות
השווי ההוגן במועד ההענקה של מכשירים הוניים לעובדים נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול בעודפים )בהתאם
למדיניות הקבוצה( ,על פני התקופה בה מושגת זכאות העובדים למכשירים ההוניים .לפרטים בדבר אופן קביעת
השווי ההוגן של המכשירים ההוניים ,ראה באור .39
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון על פני התקופה
שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן:
"תקופת ההבשלה"( .ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בכל מועד דיווח
עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר
המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר .החיוב או הזיכוי בדוח רווח והפסד משקף את השינוי בהוצאה
המצטברת שהוכרה לתחילת ולסוף התקופה המדווחת .הוצאה בגין הענקות שלא יבשילו בסופו של דבר אינה
מוכרת.
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

יג .הפרשות
הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה יש מחויבות נוכחית ,משפטית או משתמעת ,כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,הניתנת
לאמידה בצורה מהימנה ,וכאשר יותר סביר מאשר לא ) (more likely than notכי ידרש תזרים שלילי של הטבות
כלכליות לסילוק המחויבות .כאשר השפעת ערך הזמן מהותית ,ההפרשות נקבעות על ידי היוון תזרימי המזומנים
העתידיים בשיעור ריבית לפני מס ,המשקף את הערכות השוק השוטפות לערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים
הספציפיים להתחייבות .הערך בספרים של ההפרשה מותאם בכל תקופה על מנת לשקף את חלוף הזמן.
הקבוצה מכירה בנכס שיפוי אם ,ורק אם ,וודאי למעשה ) (Virtually Certainשהשיפוי יתקבל אם החברה תסלק את
המחויבות .הסכום שמוכר בגין השיפוי אינו עולה על סכום ההפרשה.
תביעות משפטיות
תביעות משפטיות ,שהינן בעלות מאפיינים ייחודיים ,אינן מקובצות ,כי אם נבחנות בנפרד .הפרשה בגין
טענות/תביעות כאמור שטרם נטענו/הוגשו ) (unasserted claimsמוכרת בהתאם לסיכוי הכולל של הצלחת התביעה,
אם תוגש ,כנגד חברות הקבוצה )המבוסס על הסתברות הגשת התביעה והסתברות הצלחת התביעה(.
חוזה מכביד
הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל מהחוזים על ידי הקבוצה נמוכות ביחס לעלויות
הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה במחויבויותיה החוזיות .ההפרשה נמדדת על פי הנמוך מבין הערך הנוכחי של העלות
החזויה לביטול החוזה והערך הנוכחי של העלות החזויה נטו להמשך קיום החוזה .בטרם מוכרת ההפרשה ,מכירה
הקבוצה בירידת ערך של הנכסים הקשורים לאותו חוזה ,ככל שישנה.
יד .הכרה בהכנסות
 .1פרמיות
א .פרמיות ביטוח חיים ,סיעוד ובריאות לזמן ארוך ,לרבות פרמיות חיסכון ולמעט תקבולים בגין חוזי השקעה,
נרשמות בעיקרן כהכנסות בהגיע מועד גבייתן.
בענפי בריאות זמן קצר נרשם על בסיס חודשי.
ביטולים נרשמים במועד קבלת ההודעה מבעל הפוליסה ,או באופן יזום על ידי החברה עקב פיגורים בתשלום,
בכפוף להוראות כל דין .השתתפות המבוטחים ברווחים מנוכה מהפרמיות.
ב .פרמיות בביטוח כללי נרשמות כהכנסות על בסיס דוחות תפוקה חודשיים .דמי הביטוח מתייחסים בעיקרם
לתקופת ביטוח של שנה .ההכנסות מפרמיה ברוטו ושינויים בפרמיה שטרם הורווחה בגינה נרשמים בסעיף
פרמיות שהורווחו ,ברוטו.
פרמיות בענף רכב חובה נרשמות בעת פירעון הפרמיה ,הואיל והכיסוי הביטוחי מותנה בתשלום הפרמיה.
פרמיות מפוליסות ,שתחילת הביטוח שלהן לאחר תום תקופת הדיווח ,נרשמות כהכנסות מראש .ההכנסות
שנכללו בדוחות הכספיים הינן לאחר ביטולים שהתקבלו מבעלי פוליסות ,ובניכוי ביטולים והפרשות עקב אי
פירעון הפרמיות ,בכפוף להוראות כל דין ,ובניכוי השתתפות ברווחים על בסיס ההסכמים שבתוקף.
 .2דמי ניהול
א .דמי ניהול בגין חוזי ביטוח תלויי תשואה
דמי הניהול מחושבים בהתאם להנחיות המפקח ,על בסיס התשואה וצבירת החיסכון של המבוטחים בתיק
המשתתף ברווחים .דמי הניהול כוללים את המרכיבים דלקמן :בגין פוליסות שנמכרות החל מ 1-בינואר
 - 2004דמי ניהול קבועים בלבד; בגין פוליסות שנמכרו עד ל 31-בדצמבר  - 2003דמי ניהול קבועים ומשתנים.
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

יד .הכרה בהכנסות
 .2דמי ניהול )המשך(
א .דמי ניהול בגין חוזי ביטוח תלויי תשואה )המשך(
דמי הניהול הקבועים מחושבים בשיעורים קבועים מצבירת החיסכון ונרשמים על בסיס צבירה.
דמי הניהול המשתנים מחושבים כשיעור מהרווח הריאלי השנתי )מה 1-בינואר ועד ה 31-בדצמבר( ,שנזקף
לפוליסה בניכוי דמי הניהול הקבועים שנגבו מאותה הפוליסה .ניתן לגבות רק דמי ניהול משתנים חיוביים
ובניכוי סכומים שליליים שנצברו בשנים הקודמות .במהלך השנה נרשמים דמי הניהול המשתנים על בסיס
צבירה בהתאם לתשואה החודשית הריאלית ,ככל שהיא חיובית .בחודשים בהם התשואה הריאלית שלילית
מוקטנים דמי הניהול המשתנים עד לגובה סך דמי הניהול המשתנים שנגבו במצטבר מתחילת השנה .תשואה
שלילית שלא בוצעה בגינה הקטנה של דמי הניהול במהלך שנה שוטפת ,תנוכה ,לצורך חישוב דמי הניהול
מתשואה חיובית בתקופות עוקבות )ראה גם באור .(29
ב .הכנסות מניהול קרנות פנסיה וקופות גמל נזקפות על בסיס יתרות הנכסים המנוהלים והתקבולים
מהעמיתים על בסיס צבירה.
ג .הכנסות מדמי ניהול קרנות נאמנות ומעמלות ניהול תיקי לקוחות נזקפות על בסיס יתרות הנכסים
המנוהלים.
 .3עמלות
א .הכנסות מעמלות ביטוח כללי בסוכנויות ביטוח נזקפות בעת התהוותן.
ב .הכנסות מעמלות ביטוח חיים מפעילות סוכנויות הביטוח המאוחדות נזקפות על בסיס מועדי הזכאות
לעמלות על פי ההסכמים עם חברות הביטוח ,בניכוי הפרשות להחזרי עמלות עקב ביטולים צפויים של
פוליסות ביטוח.
ג .הכנסות מעמלות מביטוח משנה בביטוח כללי ,חיים ובריאות נזקפות בעת התהוותן.
טו .רווחים )הפסדים( מהשקעות נטו ,הכנסות מימון והוצאות מימון
רווחים )הפסדים( מהשקעות נטו והכנסות מימון כוללים הכנסות ריבית והפרשי הצמדה בגין סכומים שהושקעו
)לרבות נכסי חוב פיננסיים זמינים למכירה( ,הכנסות מדיבידנדים ,רווחים )הפסדים( נטו ממכירת נכסים פיננסיים
המסווגים כזמינים למכירה ,שינויים בשווי ההוגן נטו של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,רווחים
)הפסדים( נטו ממטבע חוץ בגין נכסים ,שערוך נדל"ן להשקעה ,רווח )הפסד( בגין גריעת נדל"ן להשקעה והכנסות
מדמי שכירות נדל"ן להשקעה בניכוי הוצאות מתייחסות .ראה גם את באור )3ו( ובאור )3ט(.
רווחים והפסדים מהפרשי שער ושינויים בשווי ההוגן של ההשקעות מדווחים בנטו.
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית ,הפרשי הצמדה ועלויות אשראי אחרות והפרשי שער על הלוואות שהתקבלו,
ריבית והפרשי שער על פיקדונות ויתרות מבטחי משנה ושינויים בגין ערך הזמן בהפרשות .רווחים והפסדים מהפרשי
שער מדווחים בנטו.
בדוחות על תזרימי מזומנים ,החברה בחרה להציג ריבית שהתקבלה ודיבידנדים שהתקבלו במסגרת תזרימי מזומנים
מפעילות שוטפת .ריביות ששולמו ודיבידנדים ששולמו מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון.
טז .עלויות והוצאות הנהלה וכלליות
עלויות והוצאות הנהלה וכלליות מסווגות להוצאות עקיפות ליישוב תביעות )הנכללות בסעיף תשלומים ושינוי
בהתחייבות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה( ,הוצאות שיווק ,הוצאות רכישה אחרות והוצאות הנהלה וכלליות
אחרות .הסיווג נערך בהתאם למודלים פנימיים של הקבוצה ובהתאם לזיהוי ההוצאות והעמסת תקורה.
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

יז .הוצאת מסים על הכנסה
מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים .מסים שוטפים ונדחים נזקפים לרווח והפסד אלא אם המס נובע
מצירוף עסקים ,או נזקפים ישירות להון או לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון או
ברווח כולל אחר ,בהתאמה.
מסים שוטפים
המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם על ההכנסה החייבת במס לשנה ,כשהוא מחושב לפי שיעורי המס
החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח ,במס השוטף נכללו גם שינויים בתשלומי המס
המתייחסים לשנים קודמות.
עמדות מס לא וודאיות
נכס מס או התחייבות מס בגין עמדות מס לא וודאיות ,לרבות הוצאות מס וריבית נוספות ,מוכרת כאשר יותר צפוי
מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות.
מסים נדחים
ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח
כספי לבין ערכם לצרכי מסים .הקבוצה לא מכירה במסים נדחים לגבי ההפרשים הזמניים הבאים :ההכרה לראשונה
במוניטין; ההכרה לראשונה בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאינה משפיעה על הרווח
החשבונאי ועל הרווח לצרכי מס; וכן הפרשים הנובעים מהשקעה בחברות מוחזקות ,במידה והקבוצה שולטת במועד
היפוך ההפרש וכן צפוי שהם לא יתהפכו בעתיד הנראה לעין ,בין אם בדרך של מימוש השקעה ובין אם בדרך של
חלוקת דיבידנדים בגין השקעה.
המדידה של מסים נדחים משקפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו הקבוצה צופה ,בתום תקופת הדיווח ,להשיב
או לסלק את הערך בספרים של נכסים והתחייבויות ,לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך .עבור נדל"ן להשקעה
הנמדד תוך שימוש במודל השווי ההוגן ,קיימת הנחה הניתנת להפרכה שהערך בספרים של הנדל"ן להשקעה ייושב
באמצעות מכירה .המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו,
בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח .מסים נדחים בגין חברות בנות הפועלות מחוץ
לישראל חושבו לפי שיעורי המס הרלוונטיים בכל מדינה.
מסים נדחים
נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים ו/או הפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד תהיה
הכנסה חייבת ,שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפסדים המועברים ו/או ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי ,או בהעדר
הצפי לקיום הכנסה חייבת בעתיד ,נכס מס נדחה מוכר רק עד גובה ההפרשים הזמניים החייבים במס .נכסי המסים
הנדחים נבדקים בכל תאריך דיווח ,ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות תתממשנה ,הם מופחתים.
קיזוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים
החברה מקזזת נכסי והתחייבויות מסים נדחים במידה וקיימת זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי
והתחייבויות מסים שוטפים ,והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה
חברה נישומה ,או בחברות שונות ,אשר בכוונתן לממש נכסי מסים שוטפים ולסלק התחייבויות מסים שוטפים על
בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המסים השוטפים מיושבים בו זמנית.
עסקאות בין חברתיות
מס נדחה בגין עסקאות בין חברתיות בדוח המאוחד נרשם לפי שיעור המס החל על החברה הרוכשת.
יח .רווח למניה
החברה מציגה נתוני רווח למניה בסיסי לגבי הון המניות הרגילות שלה.
הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של החברה במספר
הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו במחזור במשך השנה.
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באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

יט .נכסים המוחזקים למכירה
נכס לא שוטף )או קבוצת מימוש( מסווג כמוחזק למכירה ,אם הערך בספרים שלו ייושב בעיקר באמצעות עסקת
מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך .האמור מתקיים כאשר הנכס )או קבוצת המימוש( זמין למכירה מיידית
במצבו הנוכחי ,בכפיפות רק לתנאים שהם רגילים ומקובלים במכירות של נכסים )או של קבוצות מימוש( כאלה
והמימוש צפוי ברמת ודאות גבוהה ).(highly probable
הנכס )או קבוצת המימוש( האמור אינו מופחת ממועד סיווגו כמוחזק למכירה לראשונה ומוצג כסעיף נפרד בדוח על
המצב הכספי ,לפי הנמוך מבין ערכו בדוחות הכספיים ושוויו ההוגן בניכוי עלויות למכירה .כאשר היתרה בדוחות
הכספיים גבוהה מהשווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה ,מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס לנכס )או לקבוצת המימוש(
בגובה ההפרש .במקביל ,ההתחייבויות המתייחסות לנכס )או לקבוצת המימוש( האמור מוצגות בסעיף נפרד בדוח על
המצב הכספי.
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התקנים ייושמו לתקופות
שנתיות המתחילות ביום 1
בינואר  2015או לאחר מכן.
יישום מוקדם מותר בכפוף למתן
גילוי וכן בכפוף לאימוץ במקביל
של התיקונים לתקני IFRS
אחרים ,המפורטים בנספח
לתקן .יישום התקנים ייעשה
בדרך של יישום למפרע ,למעט
הקלות מסוימות ,בהתאם
להוראות המעבר המפורטות
בתקנים.

לא צפוי שינוי באופן מדידת ערכם של נכסים
שכנגד התחייבויות תלויות תשואה.

החברה בוחנת עדיין את אופן מדידת אג"ח
ח"צ )חיים צמוד( ופיקדונות באוצר ,הנושאים
תשואה מובטחת וכוללים מרווח מסוים מעל
התשואה המובטחת בהתחייבויות למבוטחים
 /עמיתים שכנגדן הם עומדים ,ואת השלכת
שינוי ,ככל שתהיה ,במדידת נכסים אלו על
ערכן של ההתחייבויות האמורות.

יתרת קרן ההון בגין נכסים פיננסיים זמינים
למכירה תועבר לעודפים והשינויים בערכם
של הנכסים הפיננסיים כאמור ייכללו אף הם
במסגרת העודפים דרך דוח רווח והפסד )ולא
ירשמו על פי הכללים החלים על נכסים
פיננסיים זמינים למכירה בהתאם ל,IAS 39-
ראה באור )3ו().((1

התקנים מחליפים את הדרישות המופיעות ב IAS 39-ביחס לסיווג
ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות .בהתאם IFRS 9
) ,(2009ישנן שתי קטגוריות עיקריות של מדידת נכסים פיננסיים :עלות
מופחתת ושווי הוגן .בסיס הסיווג לגבי מכשירי חוב מתבסס על המודל
העסקי של הישות לניהול נכסים פיננסיים ועל מאפייני תזרימי המזומנים
החוזיים של הנכס הפיננסי .כמו כן ,השקעה במכשירים הוניים תימדד
לפי שווי הוגן כאשר שינויים בשווי ההוגן יזקפו לרווח והפסד .יחד עם
זאת IFRS 9 (2009) ,מאפשר בעת ההכרה הראשונית במכשיר הוני שאינו
מוחזק למסחר ,לבחור להציג שינויים בשווי ההוגן של מכשיר הוני
במסגרת הרווח הכולל האחר ,כאשר הסכומים שיזקפו לרווח הכולל
האחר לא יסווגו לעולם לרווח והפסד IFRS 9 (2010) .שמר ככלל את
ההוראות המתייחסות לסיווג ומדידה של התחייבויות פיננסיות ,כפי
שהופיעו ב .IAS 39-עם זאת ,בשונה מ IFRS 9 (2010) ,IAS 39-דורש
ככלל כי השינוי בשווי הוגן של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן
דרך רווח והפסד ,למעט מחויבות למתן הלוואה וחוזי ערבות פיננסית,
המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות יוכר ברווח כולל
אחר ,כאשר יתרת הסכום תוכר ברווח והפסד.

נושא

תחילה והוראות מעבר

השפעות עיקריות צפויות

כ .גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
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באור -4

קביעת שווי הוגן

א .הגדרת שווי הוגן ועקרונות המדידה
כחלק מהמדיניות החשבונאית ודרישות הגילוי ,נדרשת הקבוצה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות
פיננסיים ושאינם פיננסיים.
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין
משתתפים בשוק במועד המדידה.
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות ,או בהיעדר שוק
עיקרי ,בשוק הכדאי ) (advantageousביותר.
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או
ההתחייבות ,בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות
הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה כדי
למדוד שווי הוגן ,תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם
ניתנים לצפייה.
ערכי השווי ההוגן נקבעו לצרכי מדידה ו/או גילוי על בסיס השיטות המתוארות להלן .מידע נוסף לגבי ההנחות
ששימשו בקביעת ערכי השווי ההוגן ניתן בבאורים המתייחסים לאותו נכס או התחייבות.
ב .היררכיית השווי ההוגן
מדידת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים מסווגת לאחת מהרמות הבאות:
רמה  - 1שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים.
רמה  - 2שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים ,במישרין או בעקיפין ,שאינם כלולים ברמה  1לעיל.
רמה  - 3שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.
הרמה בהיררכיית השווי ההוגן ,שאליה משתייכת מדידת השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי בשלמותה ,נקבעת על
בסיס הרמה הנמוכה ביותר של נתונים שהינם משמעותיים למדידת השווי ההוגן בשלמותה.

באור -5

דיווח מגזרי

א .כללי
מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע שנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי לצורכי קבלת החלטות
לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים.
הקבוצה פועלת במגזרי הפעילות הבאים:
.1

חיסכון ארוך טווח
מגזר חיסכון ארוך טווח כולל ביטוח חיים ,כיסויים נלווים )נספחים( וניהול קרנות פנסיה וקופות גמל.
המגזר כולל חיסכון לטווח ארוך )במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן ,קרנות פנסיה וקופות גמל ,לרבות
קרנות השתלמות( וכן כיסוים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון :מוות ,נכות ,אובדן כושר עבודה ,ביטוחי
בריאות הנמכרים כנספח לפוליסת ביטוח חיים ועוד .בהתאם להוראות המפקח מפורט מגזר חיסכון
ארוך טווח לפי הענפים הבאים :גמל ,פנסיה וביטוח חיים.

.2

ביטוח בריאות
מגזר ביטוח בריאות כולל את פעילות הקבוצה בענפי ביטוח בריאות .המגזר כולל ביטוח סיעודי ,ביטוח
הוצאות רפואיות ,ניתוחים השתלות ,ביטוח שיניים נסיעות לחו"ל ,עובדים זרים ועוד .לעניין מיזוג כלל
בריאות חברה לביטוח בע"מ )להלן" :כלל בריאות"( עם ולתוך החברה ,ראה באור )16ה().(9
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דיווח מגזרי )המשך(

א .כללי )המשך(
.3

מגזר ביטוח כללי
מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש ,ביטוחי אשראי ,תאונות אישיות ואחרים.
בהתאם להוראות המפקח מפורט מגזר הביטוח הכללי לפי הענפים הבאים :רכב חובה ,רכב רכוש ,ענפי
רכוש ואחרים וענפי חבויות אחרים ,כדלקמן:
•

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

•

ענפי רכוש ואחרים
יתר ענפי הרכוש שאינם רכב וחבויות וכן ענפי ביטוח אחרים ,כגון ערבויות ,אשראי ותאונות אישיות
)ענף בריאות לזמן קצר(.

•

ענפי חבויות אחרים
ענפי החבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שלישי .ענפים אלו
כוללים :אחריות כלפי צד ג' ,אחריות מעבידים ,אחריות מקצועית ואחריות המוצר.

.4

פעילות שאינה מוקצית למגזרים
פעילות זו כוללת את מטה הקבוצה שעיקרו ההון ,ההתחייבויות שאינן בעסקי הביטוח והנכסים
המוחזקים כנגדם בחברה ,וכן את היתרות והתוצאות הנפרדות של החברה .ראה גם את סעיף ב) (2להלן.

ב .מידע נוסף בדבר בסיס הדיווח המגזרי
) (1תוצאות ,נכסי והתחייבויות כל מגזר כוללים פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן ליחסם על
בסיס סביר.
כללי החשבונאות שיושמו בדיווח המגזרי תואמים את כללי החשבונאות המקובלים שאומצו לצורך העריכה
וההצגה של הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה.
) (2הצגה מחדש
מספרי ההשוואה בימים  31בדצמבר  2012ו ,2011-ולשנים שהסתיימו באותם תאריכים ,הוצגו מחדש בגין
הבאים:
א .יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים ,כמפורט בבאור )2ו(.
ב .מיזוג כלל בריאות עם ולתוך החברה ,כמתואר בבאור )16ה() .(9בעקבות המיזוג ,פעילות שאינה מוקצית
למגזרים כוללת גם את ההון המיוחס לפעילות ביטוח בריאות והנכסים המוחזקים כנגדו.
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164,278

-

164,278

426,043

169,219
256,824
-

-

-

2013

88,270

1,022

87,248

-

338,795

65,236
101,273
8,020
)(12

 (1סך הפרמיות )כולל פרמיות חיסכון טהור )חוזי השקעה( ,אשר נזקפו ישירות לעתודה(

סך כל הרווח )ההפסד( הכולל לפני מסים על הכנסה

רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על הכנסה

רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

חלק בתוצאות חברות מוחזקות ,נטו

סך כל ההוצאות

עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות אחרות
הוצאות )הכנסות( מימון

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ,ברוטו

סך כל ההכנסות

רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות

אלפי ש"ח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר
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102,016

)(1,177

103,193

-

340,036

66,622
111,569
13,189
8

148,648

-

148,648

443,229

155,837
287,392
-

-

-

גמל
(* 2012

84,384

)(300

84,684

-

396,808

70,044
97,992
17,205
36,470
6

175,091

-

175,091

481,492

174,851
306,641
-

-

-

(* 2011
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48,180

947

47,233

)(643

174,418

96,296
76,022
2,100
-

-

-

-

222,294

3,655
218,639
-

-

-

2013

)(4,080

492

)(4,572

)(624

205,526

83,767
68,799
52,830
130

-

-

-

201,578
-

3,307
198,271
-

-

-

פנסיה
(* 2012

45,423

)(1,951

47,374

)(908

136,230

72,813
63,387
30

-

-

-

184,512
-

3,411
181,101
-

-

-

5,406,359

449,880

20,036

429,844

617

10,551,037

699,669
291,536
4,666
13,094

9,542,072

)(125,123

9,667,195

10,980,264

5,587,814
660,078
38,461

4,693,911

4,874,750
180,839

5,223,181

)(116,426

68,122

)(184,548

3,195

9,989,217

697,100
249,078
5,084
10,904

9,027,051
-

)(134,127

9,161,178

9,801,474

4,894,572
312,365
33,806

4,560,731

4,737,529
176,798

סה"כ חיסכון ארוך טווח
ביטוח חיים
(* 2012
2013
(* 2011

(1

5,217,782

29,601

)(22,670

52,271

1,689

5,406,359

586,330

22,005

564,325

)(26

4,365,617

11,064,250

5,223,181

)(18,490

67,437

)(85,927

2,571

5,217,782

159,408

)(24,921

184,329

781

4,898,655

764,521
387,827
17,205
46,917
1,166

10,534,779

)(134,127

)(103,632

621,664
226,448
10,447
1,130

847,489
429,446
52,830
18,273
11,042

9,175,699

3,681,019

861,201
468,831
2,100
12,686
13,082

3,784,651

5,082,203

)(103,632

9,309,826

10,446,281

5,053,716
798,028
33,806

)(150,194
722,231
51,690

3,505,928
-

9,831,473

11,628,601

5,760,688
1,135,541
38,461

4,693,911

4,560,731

4,458,476

2011

)(125,123

(* 2011

2013

4,645,205
186,729

9,706,350

3,609,560

4,416,199

)(328,456
234,489
51,690

4,458,476

4,645,205
186,729

4,874,750
180,839

4,737,529
176,798

סה"כ
2012
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2013

152,776

8,499

144,277

-

1,566,997

354,937
46,530
3,339
683
13,629

1,147,879

)(149,020

1,296,899

1,711,274

296,514
2,558
-

1,412,202

200,947

1,613,149

*( הוצג מחדש .ראה סעיף ב))(2א(.
**( הוצג מחדש .ראה סעיף ב))(2ב(.

רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה
רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים
על הכנסה
סך כל הרווח )ההפסד( הכולל לפני
מסים על הכנסה

סך כל ההוצאות
חלק בתוצאות חברות מוחזקות,
נטו

עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות
רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות אחרות
הוצאות )הכנסות( מימון

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי השקעה ,ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה
בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

סך כל ההכנסות

הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות
מימון

אלפי ש"ח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי
משנה
פרמיות שהורווחו בשייר

ד .דיווח על מגזרי הפעילות
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דיווח מגזרי )המשך(

109,572

98,848

10,724

-

1,457,281

330,441
39,549
1,951
10,142

1,075,198

)(176,924

1,252,122

1,468,005

149,511
2,368
-

1,316,126

194,499

1,510,625

(**(* 2012

בריאות

)(142,614

)(116,669

)(25,945

-

1,316,886

266,136
29,512
2,568
10,609

1,008,061

)(175,158

1,183,219

1,290,941

106,182
1,911
-

1,182,848

175,487

1,358,335

(**(* 2011
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2013

217,427

14,781

202,646

-

2,254,091

635,776
62,842
574
)(13,121

1,568,020

)(735,755

2,303,775

2,456,737

300,591
112,111
73

2,043,962

774,039

2,818,001

230,759

87,996

142,763

-

2,346,522

643,117
56,832
1,946
)(10,550

1,655,177

)(366,753

2,021,930

2,489,285

316,702
127,634
88

2,044,861

793,576

2,838,437

(* 2012

כללי
(* 2011

96,697

)(53,926

150,623

-

3 - 58

2,278,409

637,739
58,351
2,198
17,548

1,562,573

)(780,825

2,343,398

2,429,032

258,524
135,580
78

2,034,850

726,912

2,761,762

74,698

13,000

61,698

4,410

219,477

45,629
12,265
161,583

-

-

-

276,765

273,689
3,076

-

-

-

2013

43,568

75,985

)(32,417

)(1,931

192,448

42,591
149,857

-

-

-

161,962

161,831
131

-

-

-

(**(* 2012

)(237,935

)(142,517

)(95,418

3,532

194,331

32,468
397
161,466

-

-

-

95,381

94,717
664

-

-

-

(**(* 2011

לא מוקצה למגזרים
2013

915

501

414

-

)(12,654

444
1,395
110

)(14,603

-

)(14,603

)(12,240

)(978
823
-

)(12,085
-

-

)(12,085

(* 2012

1,072

)(866

1,938

-

)(14,274

1,342
1,223
)(373

)(16,466

-

)(16,466

)(12,336

)(1,279
1,121
-

)(12,178
-

-

)(12,178

97

)(1,150

1,247

-

)(17,245

603
)(3,358
)(146

)(14,344

-

)(14,344

)(15,998

)(606
1,234
)(673

)(15,953
-

-

1,032,146

58,786

973,360

4,384

15,092,161

1,852,358
625,227
5,439
26,208
175,283

12,407,646

)(1,009,898

13,417,544

16,061,137

6,630,504
1,136,364
153,130
3,149

8,137,990

(* 2011

2013

1,155,825

)(15,953

9,293,815

התאמות וקיזוזים

366,481

329,400

37,081

640

14,516,756

1,822,389
569,641
52,830
22,170
160,118

11,889,608

)(677,804

12,567,412

14,553,197

5,680,481
799,149
163,808
219

7,909,540

1,164,873

9,074,413

(* 2012

)(124,347

)(339,183

214,836

4,313

8,671,036

1,668,999
504,800
17,205
52,080
190,643

6,237,309

)(1,059,615

7,296,924

8,881,559

308,623
723,465
189,181
69

7,660,221

1,089,128

8,749,349

(* 2011

סה"כ

כלל חברה לביטוח בע"מ

40,274,264

1,752,837
709,504

47,597

1,011,793
1,123,209

2013

1,538,618
16,678,700
121,863
611,794
18,950,975

38,336,347
968,716
58,316,441

19,011,378

38,893,401

1,535,427
605,095
178,502
247,774
252,554
60,481,212

1,560,123
15,771,236
89,356
495,283
17,915,998

35,538,611

1,456,199
641,529

66,292

931,292
1,111,939

(* 2012

חיסכון ארוך טווח

השקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות
סך כל השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים עבור
2,221,075
חוזים תלויי תשואה
717,621
מזומנים ושווי מזומנים אחרים
185,054
נכסי ביטוח משנה
284,342
פרמיות לגבייה
221,958
נכסים אחרים
67,500,229
סך כל הנכסים
סך כל הנכסים עבור חוזים
44,646,770
תלויי תשואה
התחייבויות:
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה שאינם תלויי
19,888,263
תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
44,087,931
וחוזי השקעה תלויי תשואה
כתבי התחייבות נדחים
992,776
התחייבויות אחרות
64,968,970
סך כל ההתחייבויות
*( הוצג מחדש ,ראה סעיף ב))(2א(.
**( הוצג מחדש ,ראה סעיף ב))(2ב(.

אלפי ש"ח
נכסים:
נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות רכישה נדחות
השקעות בחברות כלולות
ובחברה קשורה
נדל"ן להשקעה עבור חוזים
תלויי תשואה
נדל"ן להשקעה אחר
השקעות פיננסיות עבור חוזים
תלויי תשואה

ה.

דווח על מגזרי הפעילות

באור -5

דיווח מגזרי )המשך(

2,436,935
515,629
4,685,923

1,733,359

2,383,730

89,994
177,069
343,007
113,820
60,819
5,127,200

1,275,614
150,675
74,153
215,368
1,715,810

2,275,123

4,341

-

53,211
294,006

502,205
474,720
4,093,990

3,117,065

511,497

18,497
103,098
336,426
116,167
65,829
4,383,808

2,883,788
91,854
1,238
2,976,880

487,322

-

-

45,930
233,659

(**(* 2012

ביטוח בריאות
2013

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

805,472
8,323,522

7,518,050

-

104,568
1,587,202
570,492
269,274
8,532,826

3,124,179
2,271,742
52,566
116,509
5,564,996

-

-

-

180,969
255,325

3 - 59

768,353
8,464,339

7,695,986

-

40,070
1,813,174
572,511
221,481
8,417,250

2,621,076
2,300,019
214,815
163,628
5,299,538

-

-

-

208,841
261,635

2013

ביטוח כללי
2012

2,433,736
637,674
3,071,410

-

-

469,869
106,390
3,843,235

1,740,430
277,949
525,951
545,758
3,090,088

-

85,569

89,739

1,580
-

(* 2013

לא מוקצה למגזרים

2,499,688
496,905
2,996,593

-

-

629,691
150,018
3,485,275

1,376,325
(* 266,787
585,423
300,889
2,529,424

-

63,511

(* 107,923

4,708
-

(**(* 2012

)(79,627
)(42,420
)(154,713

)(32,666

)(21,111

)(30,369
)(57,078

-

-

)(21,111
)(5,598

-

-

2013

)(83,105
)(28,745
)(148,028

)(36,178

)(16,574

)(33,025
)(50,926

-

-

)(16,574
)(1,327

-

-

46,445,239
2,433,736
2,872,012
81,035,929

29,284,942

47,009,389

2,311,069
1,404,629
2,341,235
970,673
580,279
84,830,836

7,175,738
19,407,343
936,782
1,536,548
29,056,411

42,549,387

1,731,726
793,816

137,336

1,275,425
1,678,850

38,755,447
2,499,688
2,717,068
73,582,518

29,610,315

39,388,324

1,553,924
1,442,452
2,102,130
934,433
704,650
76,832,195

8,944,415
18,401,619
727,345
913,919
28,987,298

36,025,933

1,439,625
703,713

174,215

1,162,899
1,600,923

התאמות וקיזוזים

(*2012

2013

(* 2012

סה"כ

כלל ביטוח בע"מ

3,070,937
144,248
2,926,689

195,656

5,812

189,844

69,247
10,371
523,317

443,699

)(14,878

458,577

161,877
713,161

6,515
551,284

3,164,055
152,736
3,011,319

195,318

47,635

147,683

67,337
8,829
556,883

480,717

)(8,814

489,531

168,481
704,566

)(21,187
536,085

3,201,298
170,581
3,030,717

70,164

)(29,058

99,222

70,196
9,985
598,759

518,578

)(13,460

532,038

140,587
697,981

11,147
557,394

525,398
2,245
523,153

5,769

1,273

4,496

180,617
13,741
)(854
760,469

566,965

)(7,414

574,379

18,225
67
764,965

2,755
746,673

554,783
1,610
553,173

)(9,459

5,916

)(15,375

178,402
11,581
)(207
768,071

578,295

795

577,500

24,474
18
752,696

)(22,837
728,204

513,671
2,155
511,516

)(18,412

)(4,046

)(14,366

171,028
12,233
391
720,833

537,181

651

536,530

16,261
36
706,467

)(8,658
690,170

(* 2011
702,529
3,701
698,828

1,451,852
802,706
649,146

37,045

4,265

32,780

286,218
31,492
574
)(11,675
589,966

283,357

)(544,790

828,147

29,094
96,843
73
622,746

3,119
496,736

1,305,920
683,474
622,446

60,923

8,936

51,987

297,474
29,716
1,946
)(9,674
611,810

292,348

)(267,861

560,209

33,433
112,249
88
663,797

)(5,763
518,027

1,419,217
847,640
571,577

53,782

)(5,075

58,857

298,620
29,263
2,198
15,997
610,504

264,426

)(568,445

832,871

27,476
115,613
78
669,361

145
526,194

ענפי רכוש ואחרים (¹
(* 2011
(* 2012
2013
1,105,150
1,166,921
1,115,311
579,101
643,131
621,694
526,049
523,790
493,617

2,647,799
863,975
1,783,824

)(21,043

3,431

)(24,474

99,694
7,238
)(592
380,339

273,999

)(168,673

442,672

91,395
15,201
355,865

1,247
249,269

2013
395,135
147,113
248,022

2,493,292
749,382
1,743,910

)(16,023

25,509

)(41,532

99,904
6,706
)(669
409,758

303,817

)(90,873

394,690

90,314
15,367
368,226

)(13,029
262,545

2,399,336
731,914
1,667,422

)(8,837

)(15,747

6,910

97,895
6,870
1,160
348,313

242,388

)(199,571

441,959

74,200
19,931
355,223

8,364
261,092

7,695,986
1,813,174
5,882,812

217,427

14,781

202,646

635,776
62,842
574
)(13,121
2,254,091

1,568,020

)(735,755

2,303,775

300,591
112,111
73
2,456,737

13,636
2,043,962

7,518,050
1,587,202
5,930,848

230,759

87,996

142,763

643,117
56,832
1,946
)(10,550
2,346,522

1,655,177

)(366,753

2,021,930

316,702
127,634
88
2,489,285

)(62,816
2,044,861

7,533,522
1,752,290
5,781,232

96,697

)(53,926

150,623

637,739
58,351
2,198
17,548
2,278,409

1,562,573

)(780,825

2,343,398

258,524
135,580
78
2,429,032

10,998
2,034,850

ענפי חבויות אחרים (²
(* 2011
(* 2012
394,488
437,899
141,760
162,325
252,728
275,574

סה"כ ביטוח כללי
2012
2013
2,937,759
2,826,645
830,082
796,319
2,107,677
2,030,326

2011
2,765,307
741,455
2,023,852

3 - 60

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
 (1ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוחי רכוש עסקיים ודירות אשר הפעילות בגינם מהווה  60%מסך הפרמיות בענפים אלו) .בשנת  59% 2012ובשנת .(61% 2011
 (2ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח חבות צד שלישי ,חבות מעבידים ומקצועית אשר הפעילות בגינם מהווה  79%מסך הפרמיות בענפים אלו) .בשנת  2012ללא חבות מעבידים  63%ובשנת  2011ללא חבות מעבידים .(61%

פרמיות ברוטו
פרמיות ביטוח משנה
פרמיות בשייר
שינוי ביתרת פרמיה שטרם
הורווחה בשייר
פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים מהשקעות ,נטו
והכנסות מימון
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה ,ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה
בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק
והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות
הוצאות )הכנסות( מימון
סך כל ההוצאות
רווח )הפסד( לפני מסים על
הכנסה
רווח כולל אחר לפני מסים על
הכנסה
סך כל רווח )הפסד( כולל לפני
מסים על הכנסה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
ליום  31בדצמבר
ברוטו
משנה
שייר

אלפי ש"ח
2013
566,124
21,355
544,769

רכב חובה
(* 2012
576,597
19,325
557,272

(* 2011
563,140
16,893
546,247

2013
750,075
6,157
743,918

רכב רכוש
(* 2012
756,342
5,301
751,041

ו .נתונים נוספים לגבי ענפי ביטוח עיקריים הכלולים במגזר ביטוח כללי

באור -5

דיווח מגזרי )המשך(

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

כלל חברה לביטוח בע"מ

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -6

נכסים בלתי מוחשיים

מוניטין

באלפי ש"ח

דמי
ניהול
עתידיים

מותג

הפרשים
מקוריים
המיוחסים
לשווי תיקי
ביטוח

תוכנות
מחשב

סך הכל

1,092,217

2,489,165

עלות
יתרה ליום  1בינואר 2012

549,179

(* 272,286

5,100

570,383

רכישות ופיתוח עצמי (¹

-

-

-

-

203,152

203,152

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

549,179

272,286

5,100

570,383

1,295,369

2,692,317

רכישות ופיתוח עצמי (¹

-

-

-

-

241,400

241,400

גריעות נכסים שהופחתו במלואם ויצאו משימוש

549,179

272,286

5,100

570,383

)(285,549
1,251,220

)(285,549
2,648,168

יתרה ליום  1בינואר 2012

32,382

(* 199,040

2,315

548,638

566,680

1,349,055

הפחתה לשנה

-

(* 12,679

510

8,231

106,113

127,533

הפסד מירידת ערך

-

-

-

-

52,830

52,830

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

32,382

211,719

2,825

556,869

725,623

1,529,418

הפחתה לשנה

-

7,532

510

5,824

109,569

123,435

יתרה ליום  31בדצמבר 2013
הפחתות

הפסד מירידת ערך

3,339

-

-

-

2,100

5,439

גריעות נכסים שהופחתו במלואם ויצאו משימוש

35,721

219,251

3,335

562,693

)(285,549
551,743

)(285,549
1,372,743

יתרה ליום  1בינואר 2012

516,797

73,246

2,785

21,745

525,537

1,140,110

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

516,797

60,567

2,275

13,514

569,746

1,162,899

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

513,458

53,035

1,765

7,690

699,477

1,275,425

יתרה ליום  31בדצמבר 2013
הערך בספרים ,נטו

(1

תוספות בגין תוכנות מחשב כוללות תוספות בגין פיתוח עצמי בסכומים של כ 207,229-אלפי ש"ח וכ 158,352-אלפי ש"ח בשנים
שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2013ו ,2012-בהתאמה.

*(

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

א.

הפחתות והפסדים מירידת ערך

לפרטים בדבר מדיניות סיווג הפחתות שוטפות והפסדים מירידות ערך ופירוט תקופות ההפחתה ,ראה באור )3ח().(2
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כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -6
ב.

נכסים בלתי מוחשיים )המשך(

בדיקת ירידת ערך ופרטים נוספים
להלן ההרכב של הערך בספרים של הנכסים הבלתי מוחשיים ,למעט תוכנות מחשב:
הפרשים מקוריים
המיוחסים
לשווי תיקי ביטוח
2012
2013
באלפי ש"ח

דמי ניהול
עתידיים ומותג
2012
2013
באלפי ש"ח

מוניטין
2012
2013
באלפי ש"ח

פעילות גמל (1

-

-

54,800

62,842

372,011

372,011

פעילות פנסיה  -בגין מיטבית עתודות (2

-

-

-

-

134,700

134,700

פעילות ביטוח בריאות (3

182

765

-

-

4,300

7,639

פעילות ביטוח כללי  -כלל ביטוח אשראי
עודף עלות במיזוג אררט ואיתן המיוחס לתיק
ביטוח חיים שלהם

-

-

-

-

2,447

2,447

7,508

11,987

-

-

-

-

תיק ביטוח שנרכש בדרך של מימוש בטוחה לחוב

-

762

-

-

-

-

סה"כ

7,690

13,514

54,800

62,842

513,458

516,797

.1

פעילות ניהול קופות הגמל  -לצורך עריכת הדוחות הכספיים ערכה החברה בחינה לירידת ערך המוניטין
המיוחס לפעילות ניהול קופות הגמל ,בכלל זה קופות הגמל שזכויות הניהול בהן מצויות בידי החברה
ואלו שזכויות ניהולן מצויות בידי כלל פנסיה וגמל והמנוהלות כולן על ידי כלל פנסיה וגמל .לצורך כך
התקבלו דוחות ממעריך שווי חיצוני בלתי תלוי ,המבוססים על גישת היוון תחזית תזרים מזומנים הנובע
מהפעילות )שווי שימוש(.
לימים  31בדצמבר  2013ו ,2012-שווי השימוש המיוחס לפעילות קופות הגמל היה גבוה מערכה של
פעילות זו בספרים ולפיכך לא נרשם הפסד מירידת ערך המוניטין .ליום  31בדצמבר  ,2011הערך בספרים
של פעילות קופות הגמל היה גבוה משווי השימוש בסך של כ 17.2-מיליוני ש"ח ולפיכך ,החברה הכירה
בהפסד מירידת ערך המוניטין לפני מס בסכום האמור.
להלן מפורטות הנחות המפתח ששימשו בחישוב שווי בר ההשבה:
ליום  31בדצמבר 2013

ליום  31בדצמבר 2012

מתודולוגיית ההערכה
שיעור ההיוון התפעולי  WACCלפני
מס
שיעור צמיחה לטווח ארוך
מס שולי אפקטיבי
דמי ניהול מינימאליים *(

DCF

DCF

15.3%

15.8%

0%
37.7%
סך מינימאלי של  6ש"ח בחודש

דמי ניהול מקסימאליים מהצבירה *(

בשנת  2014ואילך  -עד 1.05%

מספר שנים בתחזית תזרים המזומנים

5

0%
35.9%
סך מינימאלי של  9ש"ח בחודש
בשנת  - 2013עד 1.1%
בשנת  2014ואילך  -עד 1.05%
5

*( לפרטים נוספים בדבר רפורמת דמי הניהול ואופן בחינת השפעתה הכוללת ,ראה באור .29

.2

פעילות ניהול קרנות הפנסיה  -לצורך עריכת הדוחות הכספיים ערכה החברה בחינה לירידת ערך המוניטין
המיוחס לפעילות ניהול קרנות הפנסיה .לצורך כך ,ערכה החברה מודל תחזית תזרים מזומנים הכולל
תחזית הכנסות בניכוי הוצאות צפויות מהעסק הקיים )שווי שימוש( .התזרימים הוונו לפי עקום תשואת
ריבית ריאלית חסרת סיכון .לימים  31בדצמבר  2013ו ,2012-שווי השימוש המיוחס לפעילות ניהול
קרנות הפנסיה היה גבוה מערכה של פעילות זו בספרים ולפיכך לא נרשם הפסד מירידת ערך המוניטין.

.3

פעילות ביטוח בריאות  -לצורך עריכת הדוחות הכספיים ערכה הקבוצה בחינה לירידת ערך המוניטין
המיוחס לפעילות ייחודית במגזר ביטוח הבריאות .על פי הבחינה ,הסכום בר השבה של הפעילות הינו
נמוך מהערך בספרים ועל כן בוצעה הפחתה לירידת ערך מוניטין בסך של כ 3-מיליוני ש"ח.
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באור -7
א.

הוצאות רכישה נדחות

ההרכב
ליום  31בדצמבר

באלפי ש"ח
חיסכון ארוך טווח *(
ביטוח בריאות
ביטוח כללי )ראה באור )19א((

2013

2012

1,123,209
294,006
261,635

1,111,939
233,659
255,325

1,678,850

1,600,923

*( לרבות הוצאות רכישה נדחות בגין חוזים לניהול נכסים )חוזי השקעה וקרנות פנסיה( ,הוצאות הרכישה בגין
קרנות הפנסיה הינם בסך של כ 162,867-וכ 111,321-אלפי ש"ח לימים  31בדצמבר  2013ו 2012-בהתאמה.
ב.

התנועה בהוצאות רכישה נדחות מגזר חיסכון ארוך טווח ובמגזר בריאות
בריאות
חיסכון
ארוך

באלפי ש"ח

טווח

מחלות
ואשפוז

סה"כ

סיעוד

יתרה ליום  1בינואר 2012

1,007,095

77,798

131,953

209,751

עמלות רכישה

319,098

18,689

33,635

52,324

הוצאות רכישה אחרות

87,819

17,352

39,318

56,670

סה"כ תוספות

406,917

36,041

72,953

108,994

הפחתה שוטפת

)(118,512

)(11,616

)(39,593

)(51,209

הפחתה בגין ביטולים *(

)(183,561

)(10,465

)(23,412

)(33,877

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

1,111,939

91,758

141,901

233,659

תוספות:

תוספות:
עמלות רכישה

227,049

30,081

51,527

81,608

הוצאות רכישה אחרות

96,073

24,599

60,796

85,395

סה"כ תוספות

323,122

54,680

112,323

167,003

הפחתה שוטפת

)(128,899

)(12,079

)(45,854

)(57,933

הפחתה בגין ביטולים *(

)(182,953

)(16,476

)(32,247

)(48,723

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

1,123,209

117,883

176,123

294,006

*(

הפחתה בגין ביטולים מתייחסת להוצאות רכישה נדחות בגין פוליסות ביטוח מחלות ואשפוז )ללא זמן
קצר( שהונפקו החל משנת חיתום  2005ופוליסות ביטוח חיים וסיעוד שהונפקו החל משנת חיתום .1999
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באור -8
א.

רכוש קבוע

הרכב ותנועה

באלפי ש"ח

עלות
עלות ליום  1בינואר 2012
רכישות
גריעות
שינוי יעוד מנדל"ן להשקעה
יתרה ליום  31בדצמבר 2012
רכישות
גריעת נכסים שהופחתו במלואם
גריעות
שינוי יעוד מנדל"ן להשקעה
העברה לנכסים מוחזקים למכירה
יתרה ליום  31בדצמבר 2013
פחת והפסדים מירידת ערך
יתרה ליום  1בינואר 2012
פחת לשנה
גריעות
פחת מצטבר שהועבר לנדלן להשקעה
יתרה ליום  31בדצמבר 2012
פחת לשנה
גריעת נכסים שהופחתו במלואם
גריעות
העברה לנכסים מוחזקים למכירה
יתרה ליום  31בדצמבר 2013
הערך בספרים
ליום  1בינואר 2012
ליום  31בדצמבר 2012
ליום  31בדצמבר 2013

קרקע
ובנייני
משרד

מחשבים *(

ריהוט
וציוד
משרדי

כלי רכב

התקנות
ושיפורים
במושכר

סך הכל

162,615
1,649
164,264
)(4,642
10,160
)(117,107
52,675

313,861
19,023
)(36
332,848
46,741
)(237,571
)(1,257
140,761

4,162
1,298
)(799
4,661
320
)(1,356
3,625

109,154
1,238
)(3
110,389
17,110
127,499

82,381
9,291
)(61
91,611
17,392
)( 8
108,995

672,173
30,850
)(899
1,649
703,773
81,563
)(237,571
)(7,263
10,160
)(117,107
433,555

64,816
4,044
)(424
68,436
3,043
)(2,594
)(46,900
21,985

263,227
19,277
)(36
282,468
18,245
)(237,571
)(1,257
61,885

1,425
624
)(614
1,435
560
)(765
1,230

90,117
3,603
)(3
93,717
5,918
99,635

43,466
8,284
)(1
51,749
19,114
)( 2
70,861

463,051
35,832
)(654
)(424
497,805
46,880
)(237,571
)(4,618
)(46,900
255,596

97,799
95,828
30,690

50,634
50,380
78,876

2,737
3,226
2,395

19,037
16,672
27,864

38,915
39,862
38,134

209,122
205,968
177,959

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ראה באור )2ו(.
לעניין פירוט תקופות ההפחתה ,ראה באור )3ז().(3
נכסים מסוימים בהיקף לא מהותי ,הכלולים בקבוצות ריהוט וציוד משרדי ושיפורים במושכר ,הופחתו על פני יתרת
תקופת השימוש הצפויה בהם עד למועד המעבר למגדל עתידים ,כמתואר בבאור )41ב().(1
ב.

פרטים בדבר זכויות במקרקעין לשימוש עצמי של הקבוצה
בנייני המשרד שערכם בדוח על המצב הכספי המאוחד  30,690אלפי ש"ח )אשתקד  95,828אלפי ש"ח( טרם
.1
נרשמו על שם חברות הקבוצה אצל רשם המקרקעין ,עקב אי סיום הליכי הסדר ורישום הזכויות בבתים
משותפים .בגין נכסים אלה נרשמו הערות אזהרה.
.2

חכירה מהוונת
בניין המטה של משרדי החברה נרכש מצד ג' .המוכרת הצהירה כי היא בעלת זכויות הבעלות בשטחים שנרכשו ,וכי
הזכויות ירשמו על שם החברה לכשירשם הבניין בפנקס הבתים המשותפים .טרם רישום הבית המשותף ,נרשמה
חכירה לתקופה של  999שנה לפי תשריטים שהגדירו את זכויות הרוכשים בממכר .ראה גם סעיף ד' להלן.

ג.

לפרטים נוספים באשר להתקשרויות לחכירת רכוש קבוע ,ראה באור ) 42א(.

ד.

לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם למכירת בניין המטה ,ראה באור )41ב().(2
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באור -9
א.

השקעות בחברות מוחזקות

תמצית נתונים כספיים לגבי חברות כלולות והסדרים משותפים

ליום  31בדצמבר 2013

החזקות
(2
עד"ך

שם החברה

עתודות  -קרן
פנסיה לשכירים
ועצמאיים בע"מ

קינגסווי 22

CLAL
WACKER

אייבקס

אמקו

(1

תחום פעילות

חברת
החזקות

חברה מנהלת
קרן פנסיה
ותיקה

השקעה
בחברות

מדינת התאגדות

ישראל

ישראל

ישראל

ישראל

מקום עיקרי של הפעילות העיסקית

ישראל

ישראל

ישראל

ישראל

ארה"ב

שיעור בעלות בהון )(%

33.33

50

50

50

12.25

2.87

שיעור בעלות בהצבעה )(%

33.33

50

50

50

12.25

2.87

סה"כ נכסים

98,534

21,582

33,170

34,638

933,361

485,972

סה"כ התחיבויות
סה"כ נכסים נטו )סה"כ נכסים
בניכוי סה"כ התחיבויות(
חלק הקבוצה בנכסים נטו )נכסים
נטו *אחוז האחזקה(

383

9,025

250

8

856,955

2,632

98,151

12,557

32,920

34,630

76,406

483,340

32,717

6,279

16,460

17,315

9,360

13,887

יתרת עודפי עלות

-

41,375

-

-

-

-

התאמות אחרות
ערכה של החברה המוחזקת בספרי
הקבוצה

-

)(57

-

-

-

-

32,717

47,597

16,460

17,315

9,360

13,887

הכנסות

4,971

35,378

3,406

6,230

)(5,469

)(53,630

סך רווח והפסד
חלק הקבוצה ברווח והפסד של
החברה המוחזקת
הפחתת התאמות לשווי הוגן שנעשו
במועד הרכישה

3,694

2,642

3,406

6,230

)(5,469

)(66,265

1,231

1,321

1,703

3,115

)(670

)(1,904

-

)(1,880

-

-

-

-

-

)(84

-

-

-

1,552

1,231

)(643

1,703

3,115

)(670

)(352

-

-

)(775

)(850

)(679

)(3,656

1,231

)(643

928

2,265

)(1,367

)(4,008

-

-

-

-

-

10,422

התאמות אחרות
חלק הקבוצה ברווח והפסד של
החברה המוחזקת שהוצג בספרים
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין
החברה המוחזקת
חלק הקבוצה ברווח כולל של
החברה המוחזקת שהוצג בספרים
מחויבויות להשקעת כספים בחברה
המוחזקת

(2

השקעה
בחברות

השקעה
בחברות

השקעה
בתחום
הנדל"ן

ארה"ב

איי קיימן
איי קיימן

 (1לחברה השפעה מהותית באמקו מאחר שיש לה הכח לקחת חלק בהחלטות משמעותיות מסוימות של אמקו ,כגון השקעה,
באמצעות הנציג המשותף של קבוצת כלל ביטוח ושל כור תעשיות בע"מ ,חברה בקבוצת אי די בי .לפרטים נוספים ,ראה באור
)38ה().(3
 (2החברה קיבלה בשנים  2008-2009שתי הלוואות מהחזקות עד"ך ,על פי חלקה היחסי בהון המניות ,אשר יתרתה נכון לתאריך הדיווח הינו
בסך של כ 32.8-מיליוני ש"ח ואשר כלולות בסעיף זכאים ויתרות זכות .לאחר תאריך הדיווח פרעה החברה הלוואה בסך של כ 15-מיליוני
ש"ח וקיבלה דיבידנד באותו הסכום.
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באור  -9השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
א.

תמצית נתונים כספיים לגבי חברות כלולות והסדרים משותפים )המשך(
ליום  31בדצמבר 2012

שם החברה

החזקות
עד"ך

עתודות  -קרן
פנסיה לשכירים
ועצמאיים בע"מ

קינגסווי 22

תחום פעילות

חברת
החזקות

חברה מנהלת
קרן פנסיה
ותיקה

השקעה
בחברות

CLAL
WACKER

אייבקס

אמקו

(1

השקעה
בחברות

השקעה
בחברות

השקעה
בתחום
הנדל"ן

מדינת התאגדות
מקום עיקרי של הפעילות
העיסקית

ישראל

ישראל

ישראל

ישראל

ארה"ב

איי קיימן

ישראל

ישראל

ישראל

ישראל

ארה"ב

איי קיימן

שיעור בעלות בהון )(%

33.33

50

50

50

12.25

3.55

שיעור בעלות בהצבעה )(%

33.33

50

50

50

12.25

3.55

סה"כ נכסים

94,850

17,840

68,672

37,505

1,015,245

867,401

סה"כ התחיבויות
סה"כ נכסים נטו )סה"כ
נכסים בניכוי סה"כ
התחיבויות(
חלק הקבוצה בנכסים נטו
)נכסים נטו *אחוז האחזקה(

393

7,990

270

7

926,856

3,464

94,457

9,850

68,402

37,498

88,389

863,937

31,486

4,925

34,201

18,749

10,828

30,670

יתרת עודפי עלות

-

43,255

-

-

-

-

התאמות אחרות
ערכה של החברה המוחזקת
בספרי הקבוצה

-

60

-

-

-

41

31,486

48,240

34,201

18,749

10,828

30,711

הכנסות

4,865

32,953

872

5,078

-

)(27,728

סך רווח והפסד
חלק הקבוצה ברווח והפסד
של החברה המוחזקת
הפחתת התאמות לשווי הוגן
שנעשו במועד הרכישה

3,529

2,465

872

5,078

-

)(40,829

1,178

1,233

436

2,539

-

)(1,449

-

)(1,880

-

-

-

-

-

23

-

-

-

)(1,440

1,178

)(624

436

2,539

-

)(2,889

-

-

-

-

234

159

1,178

)(624

436

2,539

234

)(2,730

-

-

-

-

-

302,373

התאמות אחרות
חלק הקבוצה ברווח והפסד
של החברה המוחזקת שהוצג
בספרים
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין
החברה המוחזקת
חלק הקבוצה ברווח כולל של
החברה המוחזקת שהוצג
בספרים
מחויבויות להשקעת כספים
בחברה המוחזקת
(1

לחברה השפעה מהותית באמקו מאחר שיש לה הכח לקחת חלק בהחלטות משמעותיות מסוימות של אמקו ,כגון
השקעה ,באמצעות הנציג המשותף של קבוצת כלל ביטוח ושל כור תעשיות בע"מ ,חברה בקבוצת אי די בי .לפרטים
נוספים ,ראה באור )38ה().(3
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באור  -9השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
א.

תמצית נתונים כספיים לגבי חברות כלולות והסדרים משותפים )המשך(
ליום  31בדצמבר 2011

שם החברה

החזקות
עד"ך

עתודות  -קרן
פנסיה
לשכירים
ועצמאיים
בע"מ

קינגסווי 22

תחום פעילות

חברת
החזקות

חברה מנהלת
קרן פנסיה
ותיקה

השקעה
בחברות

אמקו

אייבקס

(1

השקעה
בחברות

השקעה
בתחום
הנדל"ן

מדינת התאגדות

ישראל

ישראל

ישראל

ישראל

איי קיימן

מקום עיקרי של הפעילות העיסקית

ישראל

ישראל

ישראל

ישראל

איי קיימן

שיעור בעלות בהון )(%

33.33

50

50

50

3.25

שיעור בעלות בהצבעה )(%

33.33

50

50

50

3.25

הכנסות

6,715

31,365

5,182

2,160

60,169

סך רווח והפסד

4,882

1,905

5,182

2,160

)(56,639

חלק הקבוצה ברווח והפסד של החברה המוחזקת

1,627

953

2,591

1,080

)(1,841

הפחתת התאמות לשווי הוגן שנעשו במועד הרכישה

-

)(1,880

-

-

-

התאמות אחרות
חלק הקבוצה ברווח והפסד של החברה המוחזקת
שהוצג בספרים

-

19

-

-

1,764

1,627

)(908

2,591

1,080

)(77

הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין החברה המוחזקת
חלק הקבוצה ברווח כולל של החברה המוחזקת
שהוצג בספרים

-

-

-

-

1,335

1,627

)(908

2,591

1,080

1,258

מחויבויות להשקעת כספים בחברה המוחזקת

-

-

-

-

370,637

(1

לחברה השפעה מהותית באמקו מאחר שיש לה הכח לקחת חלק בהחלטות משמעותיות מסוימות של אמקו ,כגון
השקעה ,באמצעות הנציג המשותף של קבוצת כלל ביטוח ושל כור תעשיות בע"מ ,חברה בקבוצת אי די בי .לפרטים
נוספים ,ראה באור )38ה().(3
ליום  31בדצמבר

באלפי ש"ח

2013

השקעה במניות:
עלות
רווחים בלתי מחולקים שנצברו מיום הרכישה
רווח כולל אחר
הפחתת עודפי עלות **(
סה"כ השקעה במניות ***(
*(
**(
***(

(* 2012

159,208
16,228
)(8,049
)(30,051

186,882
13,816
1,688
)(28,171

137,336

174,215

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
יתרת עודף העלות מיוחסת למקרקעין שבבעלות החברה הכלולה ,שהופחת במלואו עקב מכירת המקרקעין
האמורים.
הקבוצה אינה מחזיקה בניירות ערך הניתנים למימוש לזכויות בהון או לזכויות הצבעה בחברות כלולות.
כמו כן ניירות ערך של החברות הכלולות אינם רשומים למסחר בבורסה.
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באור -9
ג.

השקעות בחברות מוחזקות )המשך(

פרטים נוספים בדבר חברות בנות אשר מוחזקות במישרין על-ידי החברה:

באחוזים

הערה

 31בדצמבר
2012
2013
בהון המונפק
בהון המונפק
וברווחים
וברווחים
ובזכויות
ובזכויות
הצבעה
ההצבעה

כלל ביטוח אשראי בע"מ )להלן  -כלל אשראי(

80

80

כלל פנסיה וגמל בע"מ )להלן – כלל פנסיה וגמל(
הכלל הראשון בע"מ )להלן  -הכלל הראשון(
Inc (Clal(US
כ.א .נדל"ן בצרפת בע"מ
כלל שרותי ניהול בע"מ )לשעבר  -כלל שירותי ניהול גמל ופנסיה בע"מ,
להלן כלל ניהול(
כללביט מימון בע"מ )להלן – כללביט מימון(
כנף כלל ניהול פיננסים בע"מ
אררט אחזקות בע"מ
בר א' קרן גמולים בע"מ
נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ
נכסי המגדל בע"מ
נכסי אררט בע"מ
איתן ביט בע"מ
limited row colmore 115

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
99

100
100
100
100
100
100
100
100
100
99

(1

)(1

במסגרת רכישת קופת הגמל בר קרן גמולים בע"מ שלה מסלול מבטיח תשואה )להלן" :בר א'"( ,קיבלה על עצמה
החברה התחייבות לתשואה שנתית מינימלית מובטחת ,מידי שנה ,לגבי כלל הנכסים המושקעים בבר א' )תשואה
ריאלית נטו בשיעור של  5.5%בהתאם לקבוע בתקנון הקופה( .התחייבות זו מגובה בהתחייבות החשב הכללי לתשואה
מובטחת צמודה למדד בתוספת ריבית בשיעור של  5.95%לשנה על  89%מהנכסים ,כאשר יתר הנכסים מושקעים
בהשקעות חופשיות .לפרטים נוספים ,ראה באור )3א().(2

3 - 68

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -10
א.

נדל"ן להשקעה לרבות עבור חוזים תלויי תשואה

הרכב ותנועה

נדל"ן להשקעה
עבור חוזים תלויי תשואה
באלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר
תוספות
רכישות

1,439,625

1,168,303

2013

703,713

(* 2012

578,153

303,702
303,702

251,116
251,116

126,174
126,174

125,624
635
126,259

העברה לרכוש קבוע
סה"כ גריעות
הפרשי תרגום
שינויים בשווי הוגן בגין נדל"ן שמומש **(
שינויים בשווי הוגן בגין נדל"ן שטרם מומש **(

)(40,500
)(4,165
)(44,665
2,069
30,995

-

)(46,354

-

)(1,354
)(1,354
21,560

)(5,995
)(52,349
)(573
1,778
15,073

)(1,354
)(1,354
655

יתרה ליום  31בדצמבר

1,731,726

1,439,625

793,816

703,713

העברה מרכוש קבוע
סה"כ תוספות
גריעות
מימושים

*(
**(
ב.

2013

(* 2012

אחר

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
רווחים משינויים בשווי ההוגן מוכרים בסעיף רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון.

קביעת שווי הוגן
) (1תהליכי הערכה המיושמים בקבוצה וטכניקות הערכה ששימשו לקביעת השווי ההוגן
השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה הינו אומדן הסכום שהיה מתקבל במכירת הנדל"ן להשקעה ,בעסקה רגילה
בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
בהיעדר מחירים שוטפים בשוק פעיל ,השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נקבע על בסיס הערכות שווי שבוצעו על
ידי מעריכים חיצוניים ,בלתי תלויים ,בעלי כישורים מקצועיים מתאימים ובעלי ניסיון עדכני לגבי מיקום
וסוג הנכס המוערך .הערכות השווי של הנדל"ן להשקעה במוצעות בהתחשב באומדן סך תזרימי המזומנים
הצפויים להתקבל מהשכרת הנדל"ן .הערכת שווי הנדל"ן מתבססת על תזרימי המזומנים השנתיים נטו,
המהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הספציפיים הגלומים בתזרימי המזומנים נטו .הערכות
השווי משקפות את סוג הדיירים הנמצאים בפועל בנכס המושכר או האחראיים למילוי התחייבויות השכירות
או אלה העשויים להיות במושכר לאחר השכרת מושכר פנוי ,לרבות הערכה כללית לגבי מהימנות האשראי
שלהם; חלוקת האחריות בין הקבוצה והשוכר לגבי אחזקת וביטוח הנכס; ויתרת אורך החיים הכלכלי של
הנדל"ן ,באותם מקומות שבהם פרמטרים אלו רלוונטיים.
) (2היררכיית שווי הוגן
כל מדידות השווי ההוגן הינן ברמה  3בהיררכיית השווי ההוגן .להגדרת הרמות השונות בהיררכיה ,ראה באור
)4ב( לעיל.
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באור -10
ב.

נדל"ן להשקעה לרבות עבור חוזים תלויי תשואה )המשך(

קביעת שווי הוגן )המשך(
) (3הנתונים המשמעותיים שאינם ניתנים לצפייה
להלן פרטים בדבר שיעורי ההיוון שישמשו לצורך קביעת השווי ההוגן:
ליום  31בדצמבר
סוג הנכס

2012

2013

משרדים בישראל

8.6% - 7.0%

10.6%-6.0%

מרכזים מסחריים בישראל
משרדים בחו"ל

8.0% - 7.6%
7.0% - 5.8%

8.3%
7.7% - 6.2%

) (4ניתוח רגישות
שיעור ההיוון מהווה אומדן משמעותי בקביעת השווי ההוגן משום ששינוי בו ישפיע באופן מהותי על השווי
ההוגן של הנדל"ן להשקעה .יחד עם זאת ,יצוין כי שינוי בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי
תשואה אינו משפיע על הרווח וההפסד של הקבוצה.
בניתוח רגישות להלן מוצגת ההשפעה של שינוי בשיעור ההיוון בשיעורים המפורטים:
באלפי ש"ח

עליה של 0.5%
ירידה של 0.5%

ג.

גידול )קיטון( בשווי ההוגן
ליום  31בדצמבר 2013

גידול )קיטון( ברווח והפסד לפני מס
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2013

)(108,127
123,350

)(33,568
38,311

הסכומים שהוכרו בדוח רווח והפסד )למעט השינויים בשווי ההוגן(
לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר
(* 2011
(* 2012
2013

באלפי ש"ח
הכנסות שכירות מנדל"ן להשקעה

163,707

153,014

139,681

הוצאות תפעוליות ישירות הנובעות מנדל"ן להשקעה שהפיק הכנסות
שכירות במהלך התקופה

)(14,958

)(14,506

)(6,676

148,749

138,508

133,005

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
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באור -10
ד.

נדל"ן להשקעה לרבות עבור חוזים תלויי תשואה )המשך(

פרטים בדבר זכויות בנכסי מקרקעין המשמשים את הקבוצה כנדל"ן להשקעה

(1

תקופת
החכירה
הנותרת

באלפי ש"ח
בבעלות

)בשנים(

10-43

בחכירה מהוונת (2

ליום  31בדצמבר
2013

(* 2012

1,612,887
912,655

1,373,382
769,956

2,525,542

2,143,338

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
.1

רישום זכויות על שם החברה
נדל"ן להשקעה שערכם בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום  31בדצמבר  2013הנם  1,254,570אלפי ש"ח
)אשתקד  1,211,853אלפי ש"ח( טרם נרשמו על שם החברות אצל רשם המקרקעין ,עקב אי סיום הליכי
הסדר ורישום הזכויות בבתים משותפים .בגין נכסים אלה נרשמו הערות אזהרה.

.2

ה.

חכירה מהוונת
2.1

קרקע עליה קיים קניון ואשר ערכה בספרים )לרבות המבנה( ליום  31בדצמבר  2013הוא 123,000
אלפי ש"ח )אשתקד  118,300אלפי ש"ח( חכורה בחכירה מהוונת ממינהל מקרקעי ישראל עד שנת
.2022

2.2

קרקעות עליהן קיימים בנייני משרד ואשר ערכן בספרים )לרבות המבנה( ליום  31בדצמבר 2013
הוא  789,554אלפי ש"ח )אשתקד  651,657אלפי ש"ח( חכורות בחכירה מהוונת ממינהל מקרקעי
ישראל לשנים  2036עד .2054

באשר להתקשרויות להחכרת נדל"ן להשקעה ,ראה באור .42
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באור -11
א.

חייבים ויתרות חובה

ההרכב
ליום  31בדצמבר
2013

באלפי ש"ח

(* 2012

מוסדות ורשויות ממשלתיות
הכנסות לקבל
הוצאות מראש
עובדים
מקדמות על חשבון עמלות לסוכני ביטוח
חברות ביטוח ותווכני ביטוח **(

404
55,556
18,655
433
100,645
49,464

3,216
27,116
22,245
497
155,749
49,239

אחרים ***(

98,405
323,562

105,489
363,551

בניכוי הפרשה לחובות מסופקים **(

)(20,699

)(22,933

302,863

340,618

*(
**(
***(

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים ,ראה באור )2ו(.
ההפרשה לחובות מסופקים מתייחסת למבטחי משנה .לפרטים נוספים ,ראה באור )37ו().(8
בעיקר מבוטחים וצד ג' בגין חוזי ביטוח.

לעניין חשיפת הקבוצה לסיכוני אשראי ולסיכוני מטבע והפסדים בגין ירידת ערך ראה באור .37
לעניין חייבים ויתרות חובה המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין ראה באור .38
ב.

להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים
2013

באלפי ש"ח

2012

שינוי בהפרשה בתקופה  -נזקף לרווח והפסד

22,933
)(2,234

22,949
)(16

יתרה ליום  31בדצמבר

20,699

22,933

יתרה ליום  1בינואר
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באור -12
א.

פרמיה לגבייה

ההרכב
ליום  31בדצמבר
2012
2013

באלפי ש"ח

פרמיות לגבייה *(

996,072

955,142

בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

)(25,399

)(20,709

סה"כ פרמיות לגבייה **(

970,673

934,433

כולל המחאות לגביה והוראות קבע

408,928

418,961

*( לעניין פרמיה לגבייה מצדדים קשורים ובעלי עניין ,ראה באור )38ג(.
**( לעניין חשיפת הקבוצה לסיכוני אשראי ולסיכוני מטבע בגין פרמיה לגבייה ,ראה באור .37
ב.

להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים בגין הפרמיה לגבייה
2013

2012

יתרה ליום  1בינואר

)(20,709

)(28,510

שינוי בהפרשה בתקופה  -נזקף לרווח והפסד

)(4,690

7,801

יתרה ליום  31בדצמבר

)(25,399

)(20,709

באלפי ש"ח

ג.

גיול
ליום  31בדצמבר
2012
2013

באלפי ש"ח

פרמיה לגבייה שערכה לא נפגם
ללא פיגור
בפיגור *(:
מתחת ל 90 -ימים
בין  90ל 180 -ימים
מעל  180ימים

685,089

664,238

77,962
56,330
140,613

85,563
55,393
116,405

274,905

257,361

סה"כ פרמיה לגבייה שערכה לא נפגם

959,994

921,599

פרמיה לגבייה שערכה נפגם

10,679

12,834

סה"כ פרמיה לגבייה

970,673

934,433

*( כולל בעיקר חובות בפיגור בעסקי ביטוח חיים .חובות אלו מגובים בעיקרם בערך הפדיון של הפוליסה.
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א.

נכסים עבור חוזים תלויי תשואה

הרכב:
להלן פירוט הנכסים המוחזקים כנגד חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה ,המוצגים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד:
ליום  31בדצמבר
(* 2012
2013

באלפי ש"ח

נדל"ן להשקעה
השקעות פיננסיות
נכסי חוב סחירים
(1
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
(2
השקעות פיננסיות אחרות
סך הכל השקעות פיננסיות
מזומנים ושווי מזומנים
אחר
סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה

1,731,726

1,439,625

18,430,956
6,303,293
8,011,881
9,803,257
42,549,387
2,311,069
417,207
47,009,389

14,666,411
6,132,576
6,892,909
8,334,037
36,025,933
1,553,924
368,842
39,388,324

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
 (1לעניין החשיפה בגין נכסים עבור חוזים תלויי תשואה ,ראה באור )37ז(.
 (2השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל ,תעודות השתתפות בקרנות נאמנות ,קרנות
השקעה ,נגזרים ,חוזים עתידיים ,אופציות ומוצרים מובנים.
ב.

שווי הוגן של נכסים פיננסיים
)(1

היררכיית שווי הוגן של נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן
הטבלה להלן מציגה את הנכסים הפיננסים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עתי ,תוך שימוש בשיטת הערכה
בהתאם לרמות השווי ההוגן .להגדרת הרמות בהיררכיה ,ראה באור )4ב(.

רמה 1

באלפי ש"ח

השקעות פיננסיות :
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
השקעות פיננסיות אחרות **(
סך הכל השקעות פיננסיות
**( מזה בגין נגזרים

17,549,850
7,936,582
7,975,787
33,462,219
31,145
רמה 1

באלפי ש"ח

השקעות פיננסיות :
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
השקעות פיננסיות אחרות **(
סך הכל השקעות פיננסיות
**( מזה בגין נגזרים

14,119,202
6,751,978
6,465,655
27,336,835
19,598

ליום  31בדצמבר 2013
רמה 3
רמה 2

881,106
6,113,184
405
245,496
7,240,191
110,421

190,109
74,894
1,581,974
1,846,977
3,644

סה"כ

18,430,956
6,303,293
8,011,881
9,803,257
42,549,387
145,210

ליום  31בדצמבר (* 2012
רמה 3
רמה 2

547,209
191,951 5,940,625
134,396
6,535
1,686,129
182,253
2,012,476 6,676,622
2,983
132,910

סה"כ

14,666,411
6,132,576
6,892,909
8,334,037
36,025,933
155,491

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
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ב.

נכסים עבור חוזים תלויי תשואה )המשך(

שווי הוגן של נכסים פיננסיים
)(2

התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 3

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
השקעות
נכסי חוב
פיננסיות
שאינם
סה"כ
אחרות
מניות
סחירים

באלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר2013 ,

191,951

134,396

1,686,129

2,012,476

סך הרווחים )ההפסדים( שהוכרו ברווח והפסד
רכישות
מכירות
פדיונות

43,248
8,605
)(1,108
)(52,587
190,109

)(10,527
3,228
)(50,875
)(1,328
74,894

88,418
255,237
)(428,006
)(19,804
1,581,974

121,139
267,070
)(479,989
)(72,391
)(1,328
1,846,977

44,642

)(12,127

83,295

115,810

דיבידנד שהתקבל
יתרה ליום  31בדצמבר 2013
סך הרווחים )ההפסדים( לתקופה שנכללו ברווח
והפסד בגין נכסים פיננסים המוחזקים נכון ליום
 31בדצמבר 2013

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד *(
השקעות
נכסי חוב
פיננסיות
שאינם
סה"כ
אחרות
מניות
סחירים

באלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר2012 ,

131,961

150,680

1,588,010

1,870,651

סך הרווחים )ההפסדים( שהוכרו ברווח והפסד
רכישות
מכירות
פדיונות

12,721
59,164
)(11,895
191,951

)(15,886
1,600
)(1,998
134,396

129,956
478,823
)(482,479
)(28,143
)(38
1,686,129

126,791
539,587
)(482,479
)(40,038
)(2,036
2,012,476

12,721

)(15,828

154,258

151,151

דיבידנד שהתקבל
יתרה ליום  31בדצמבר 2012
סך הרווחים )ההפסדים( לתקופה שנכללו ברווח
והפסד בגין נכסים פיננסים המוחזקים נכון ליום
 31בדצמבר 2012

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
)(3
ג.

לעניין אופן מדידת השווי ההוגן ,ראה באור )14ה().(3

למידע בדבר שווי הוגן של נדל"ן להשקעה עבור נכסים תלויי תשואה ,ראה באור  10לעיל.
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ד.

נכסים עבור חוזים תלויי תשואה )המשך(

שיעורי חובות בעייתיים מתוך סך נכסי החוב סחירים ושאינם סחירים
ליום  31בדצמבר
2012
2013

באחוזים

חובות בהשגחה מיוחדת
חובות בפיגור
חובות מסופקים

1.40
0.12
0.63

1.89
0.10
0.98

סה"כ נכסי חוב עבור חוזים תלויי תשואה,למעט פיקדונות )באלפי ש"ח(

24,370,161

19,750,405
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השקעות פיננסיות אחרות
ליום  31בדצמבר 2013
שווי הוגן
דרך
רווח והפסד

באלפי ש"ח

540,984
20,116
276,525
837,625

נכסי חוב סחירים א(
נכסי חוב שאינם סחירים ב(
מניות ג(
אחרות ד(
סך הכל

זמינים
למכירה

הלוואות
וחייבים

סה"כ

6,634,754
936,782
1,260,023
8,831,559

19,387,227
19,387,227

7,175,738
19,407,343
936,782
1,536,548
29,056,411

ליום  31בדצמבר (* 2012
שווי הוגן
דרך
רווח
והפסד

באלפי ש"ח

393,422
24,859
241,338
659,619

נכסי חוב סחירים א(
נכסי חוב שאינם סחירים ב(
מניות ג(
אחרות ד(
סך הכל

זמינים

הלוואות

למכירה

וחייבים

סה"כ

8,550,993
727,345

18,376,760
-

8,944,415
18,401,619
727,345

672,581
9,950,919

18,376,760

913,919
28,987,298

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
א .נכסי חוב סחירים
) (1הרכב
ליום  31בדצמבר
2013

באלפי ש"ח

2012

אגרות חוב ממשלתיות
3,831,919

זמינות למכירה

(*4,889,071

נכסי חוב אחרים
שאינם ניתנים להמרה
מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינים למכירה
סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

517,118
2,802,835

3,661,922

3,319,953

4,016,901

354,979

ניתנים להמרה
מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
23,866

38,443

סך הכל נכסי חוב סחירים

7,175,738

8,944,415

ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

116,347

116,675

שיועדו בעת ההכרה לראשונה

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
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א.

השקעות פיננסיות אחרות )המשך(

נכסי חוב סחירים )המשך(
) (2פרטים בדבר ריבית בגין נכסי חוב סחירים ,לפי בסיס הצמדה
ליום  31בדצמבר
2012
2013

באחוזים

1.43
1.89
5.62

צמוד למדד
שקלי
צמוד מט"ח
ב.

2.10
2.21
5.23

נכסי חוב שאינם סחירים
)(1

הרכב ,שווי הוגן מול ערך בספרים ורמה בהיררכיית השווי ההוגן

באלפי ש"ח

ערך בספרים

ליום  31בדצמבר (* 2012

ליום  31בדצמבר 2013
שווי הוגן
רמה 2
סה"כ

רמה 3

ערך בספרים

שווי הוגן

אגרות חוב ממשלתיות
מטופלות כהלוואות
וחייבים
אג"ח מיועדות
סך הכל אגרות חוב
ממשלתיות

13,890,316

18,682,511

-

18,682,511

12,980,739

17,428,104

13,890,316

18,682,511

-

18,682,511

12,980,739

17,428,104

נכסי חוב אחרים
שאינם ניתנים להמרה
מוצגים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד:
שיועדו בעת ההכרה
לראשונה
מוצגים כהלוואות
וחייבים למעט פיקדונות
בבנקים
פיקדונות בבנקים
סך הכל נכסי חוב אחרים
שאינם ניתנים
להמרה
סך הכל נכסי חוב שאינם
סחירים
ירידות ערך שנזקפו
לרווח והפסד )במצטבר(

20,116

20,116

-

-

24,859

24,859

4,571,414
925,497

5,028,574
1,042,560

4,794,182
1,042,560

234,392
-

4,504,975
891,046

5,023,947
1,013,546

5,517,027

6,091,250

5,836,741

234,392

5,420,880

6,062,352

19,407,343

24,773,761

5,836,741

18,916,904

18,401,619

23,490,456

44,182

47,038

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
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ב.

פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(

נכסי חוב שאינם סחירים )המשך(
) (2פרטים בדבר ריבית בגין נכסי חוב שאינם סחירים ,לפי בסיס הצמדה
ליום  31בדצמבר
2012
2013

באחוזים

5.00
1.59
5.35

צמוד למדד
שקלי
צמוד מט"ח

5.07
2.13
(* 8.58

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
) (3גיול השקעות בנכסי חוב פיננסים שאינם סחירים
ליום  31בדצמבר
2012
2013

באלפי ש"ח

נכסי חוב שערכם לא נפגם
ללא פיגור
בפיגור **(:
מתחת ל 90 -ימים
בין  90ל 180 -ימים
מעל  180ימים
סך הכל נכסי חוב שערכם לא נפגם ספציפית ברוטו
הפרשה קולקטיבית
סך הכל נכסי חוב שערכם לא נפגם ספציפית ,נטו
נכסי חוב שערכם נפגם
נכסים שערכם נפגם ,ברוטו
הפרשה להפסד
נכסי חוב שערכם נפגם ,נטו
סך הכל נכסי חוב לא סחירים

19,386,868

(* 18,379,602

2,085
2,982
11,058
19,402,993
)(6,023
19,396,970

2,263
961
5,507
18,388,333
)(4,036
18,384,297

48,532
)(38,159
10,373
19,407,343

60,324
)(43,002
17,322
18,401,619

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
**( בעיקר הלוואות על פוליסות שכנגדן קיימים ערכי פדיון מלאים ו/או משכנתאות.
יציין כי הסכומים שלעיל אינם מהווים את הסכום בפיגור בפועל אלא את יתרת החוב המעורבת בפיגור.
ג.

מניות
ליום  31בדצמבר
2012
2013

באלפי ש"ח

סחירות
זמינות למכירה
סך הכל מניות סחירות
שאינן סחירות
זמינות למכירה
סך הכל מניות שאינן סחירות
סך הכל מניות
ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(
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895,272

690,765
690,765

41,510
41,510
936,782
239,465

36,580
36,580
727,345
299,820
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באור -14
ד.

פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(

השקעות פיננסיות אחרות
) (1הרכב
ליום  31בדצמבר
2012
2013

באלפי ש"ח

סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה
מכשירים נגזרים (2
סך הכל השקעות פיננסיות סחירות
שאינן סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רוווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה

218,367
720,488
414

1

939,269

288,624

152,385
136,238

32,786
539,535
24,958

15,645

סך הכל השקעות פיננסיות שאינן סחירות

597,279

625,295

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

1,536,548

913,919

ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

68,793

80,187

מכשירים נגזרים (2

73,307
536,343

ההשקעות הפיננסיות האחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל ,תעודות השתתפות בקרנות נאמנות ,קרנות
השקעה ,נגזרים פיננסיים ,חוזים עתידיים ,אופציות ומוצרים מובנים.
) (2מידע נוסף לגבי מכשירים נגזרים
להלן סכום החשיפה נטו לנכס הבסיס ,המוצג במונחי דלתא של העסקאות במכשירים נגזרים שנעשו לתאריכי
הדוחות הכספיים:
ליום  31בדצמבר
2012
2013

באלפי ש"ח

מניות

33,809

14,915

מדד

98,753

34,477

מטבע זר

)(1,045,511

)(409,627
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באור -14
ה.

פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(

שווי הוגן של נכסים פיננסים
) (1היררכיית שווי הוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עתי
הטבלה להלן מציגה את הנכסים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עתי ,תוך שימוש בשיטת הערכה
בהתאם לרמת השווי ההוגן .לפרטים בדבר הרמות בהיררכיה ,ראה באור )4ב( לעיל.

רמה 1

באלפי ש"ח

השקעות פיננסיות :
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות

ליום  31בדצמבר 2013
רמה 3
רמה 2

סה"כ

השקעות פיננסיות אחרות **(

6,802,299
894,990
910,488

373,439
20,116
282
53,378

41,510
572,682

7,175,738
20,116
936,782
1,536,548

סך הכל השקעות פיננסיות

8,607,777

447,215

614,192

9,669,184

**( מזה בגין נגזרים

414

24,597

361

25,372

רמה 1

באלפי ש"ח

השקעות פיננסיות :
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות

ליום  31בדצמבר (* 2012
רמה 3
רמה 2

סה"כ

השקעות פיננסיות אחרות **(

8,663,740
680,399
278,261

280,675
24,859
10,365
25,700

36,581
609,958

8,944,415
24,859
727,345
913,919

סך הכל השקעות פיננסיות

9,622,400

341,599

646,539

10,610,538

**( מזה בגין נגזרים

1

15,290

355

15,646

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
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באור -14
ה.

פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(

שווי הוגן של נכסים פיננסיים )המשך(
) (2התנועה בנכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 3

מניות

השקעות
פיננסיות
אחרות

36,581

609,958

באלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר2013 ,
סך הרווחים שהוכרו :
ברווח והפסד
ברווח כולל אחר
רכישות
מכירות

סה"כ

646,539

6,106
10,454
90
)(11,721
-

13,911
16,180
55,584
)(115,576
)(7,375

20,017
26,634
55,674
)(127,297
)(7,375

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

41,510

572,682

614,192

סך ההפסדים לתקופה שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים
פיננסיים המוחזקים נכון ליום  31בדצמבר 2013

-

)(5,649

)(5,649

פדיונות

באלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר2012 ,
סך הרווחים )ההפסדים( שהוכרו :
ברווח והפסד
ברווח כולל אחר
רכישות
מכירות

מניות

השקעות
פיננסיות
אחרות

סה"כ

38,291

561,985

600,276

)(2,881
1,530
105
)(464
-

23,505
7,589
97,096
)(65,845
)(14,372

20,624
9,119
97,201
)(66,309
)(14,372

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

36,581

609,958

646,539

סך הרווחים )ההפסדים( לתקופה שנכללו ברווח והפסד בגין
נכסים פיננסיים המוחזקים נכון ליום  31בדצמבר 2012

)(3,134

17,032

13,898

פדיונות
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באור -14
ה.

השקעות פיננסיות אחרות )המשך(

שווי הוגן של נכסים פיננסיים )המשך(
)(3

טכניקות הערכת שווי הוגן ותהליכי הערכה המיושמים בחברה
א .השקעות במניות ובמכשירי חוב
השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסיים מוסדרים נקבע תוך התייחסות
למחיר המכירה המצוטט שלהן ) (Quoted closing bid priceבסגירת המסחר ,למועד המדידה.
לגבי השקעות הנסחרות בשוק מעבר לדלפק ) ,(OTCהקבוצה מקבלת ציטוטי מחירים מחברות תמחור
מוכרות ).(recognized pricing services
בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל ,השווי ההוגן נקבע על ידי מעריכי שווי חיצוניים באמצעות שימוש
בשיטות הערכה .שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק ,התייחסות
לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו ,היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות.
השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות ,הלוואות ופיקדונות ,מחושב לפי מודל המבוסס על הערך
הנוכחי המתקבל מהיוון תזרימי המזומנים ,על פי שיעור ריבית להיוון הנקבע על ידי חברה המספקת
ציטוטים של שיעורי ריבית )ראה סעיף )4א( להלן(.
השווי ההוגן של אג"ח ח"צ )אגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד ,אשר המדינה מנפיקה לחברות
הביטוח ,ואשר מגבות פוליסות מבטיחות תשואה( מחושב על-פי מח"מ אקטוארי ועל ידי היוון תזרימי
מזומנים חזויים ,בהתבסס על עקום ריבית חסרת סיכון.
הערכות השווי ,המתודולוגיה והמגמות נסקרות ומאושרות ע"י מנהלי ההשקעות הרלוונטיים וחשבות
השקעות .וועדות ההשקעה מתעדכנות בהערכות השווי כפי שמובאות לידיעתן מעת לעת.
השווי ההוגן של קרנות ההשקעה מדווח מהקרנות לכל הפחות אחת לרבעון ,דיווחי הקרן נסקרים
ומאושרים ע"י מנהל ההשקעות בהתבסס על היכרותם את הקרן.
ב .נגזרים
השווי ההוגן של חוזי אקדמה ) (Forwardואופציות מבוסס על מחירם המצוטט ) ,(Quoted Priceבאם
זמין .בהעדר מחיר מצוטט כאמור ,נאמד השווי ההוגן של חוזי אקדמה על בסיס היוון ההפרש בין מחיר
ה Forward-הנקוב בחוזה לבין מחיר ה Forward-הנוכחי בגין יתרת התקופה של החוזה עד לפדיון ,תוך
שימוש בציטוטים של שיעורי ריבית מתאימים ממערכת רויטרס ,ואילו עבור אופציות ,השווי ההוגן
נקבע בהתאם למודל בלק ושולס.
השווי ההוגן של חוזים להחלפת ריבית ) (Swapsמבוסס על ציטוטים של בנקים/ברוקרים או נאמד על
בסיס מודל כלכלי .סבירות הציטוטים נבחנת באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים העתידיים על
בסיס התנאים ואורך התקופה עד לפדיון של כל חוזה ותוך שימוש בשיעורי ריבית שוק של מכשיר דומה
למועד המדידה ,אשר נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוטים של שיעורי ריבית )ראה סעיף )4א( להלן(.

)(4

נתונים ששימשו בחישוב השווי ההוגן
א .שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן
 .1שערי ההיוון לחישוב השווי ההוגן של נכסים חוב שאינם סחירים ,הנקבע באמצעות היוון אומדן
תזרימי המזומנים הצפויים בגינם ,מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות
והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לניירות ערך בתל אביב .ציטוטי המחירים
ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז ,שפורסם על ידי משרד האוצר,
להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים.
עד ליום  20במרס ) 2011להלן" :יום המעבר"( ,שיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעו על ידי חברת
שערי ריבית )להלן" :שערי ריבית"( ,אשר סיפקה ציטוטי ריביות ביחס לדירוגי סיכון שונים.
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באור -14
ה.

השקעות פיננסיות אחרות )המשך(

שווי הוגן של נכסים פיננסיים )המשך(
)(4

נתונים ששימשו בחישוב השווי ההוגן )המשך(
א .שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן )המשך(
) .1המשך(
החל מיום  20במרס  ,2011בעקבות זכייה במכרז להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי
ריבית לגופים מוסדיים שפרסם משרד האוצר )להלן" :המכרז"( שיעורי הריבית ששימשו להיוון
נקבעים על ידי קבוצת "מרווח הוגן" )להלן" :מרווח הוגן"( המספקת ציטוטים של שיעורי ריבית.
המודל של מרווח הוגן מתבסס על חלוקת השוק הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה לפדיון של נכסי
החוב וקביעת מיקום של הנכס הלא סחיר באותם עשירונים וזאת בהתאם לפרמיית הסיכון הנגזרת
ממחירי עסקאות/הנפקות בשוק הלא סחיר.
בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון ,אשר הורה על ביטול המכרז ,פורסם מכרז חדש .ביום 15
באוקטובר  ,2012הודיע משרד האוצר ששערי ריבית זכתה במכרז האמור .הקבוצה הזוכה תהיה
אחראית על המתודולוגיה לקביעת מחירים ושערי ריבית להיוון תזרימי המזומנים של נכסי חוב לא
סחירים .בהתאם למכתב שפרסם משרד האוצר למנהלי הגופים המוסדיים ביום  5בינואר ,2014
מועד המעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי חברת שערי ריבית יהיה לא לפני חודש אפריל ,2014
כאשר מועד מדויק יותר יפורסם בהמשך ,לכל המאוחר  30יום לפני מועד המעבר .הציטוטים
שתספק מרווח הוגן החל מאותו יום ישמשו לצורכי בדיקות ובקרה .בשלב זה אין ביכולת החברה
להעריך את השפעת השינוי הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים והאם
תהיה השפעה כאמור.
 .2שיעור הריבית עבור נכסי חוב שאינם סחירים לפי דירוג *(:
ליום  31בדצמבר
2012
2013

באחוזים

1.4
2.5
3.8
5.7

 AAומעלה
 BBBעד A
נמוך מ BBB
לא מדורג

0.9
5.1
6.6
12.7

*( המקורות לרמת הדירוג בישראל הינם מעלות ,מידרוג ודירוג פנימי .נתוני חברת מידרוג הועברו
לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים .כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג
 Aכולל  A-ועד .A+
ו.

שיעורי חובות בעייתיים מתוך סך נכסי החוב סחירים ושאינם סחירים
ליום  31בדצמבר
2012
2013

באחוזים

חובות בהשגחה מיוחדת
חובות בפיגור
חובות מסופקים

1.09
0.17
0.36

1.51
0.07
0.33

סה"כ נכסי חוב עבור חוזים שאינם תלויי תשואה,למעט פיקדונות )באלפי ש"ח(

25,657,584

26,454,988

"חובות בהשגחה מיוחדת"" ,חובות בפיגור"" ,חוב מסופק" ו"חוב בעייתי" – כהגדרתם בחוזר " 2009-9-7טיפול
בחובות בעייתיים ופעולות גופים מוסדיים לגביית חוב".
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באור -15
א.

מזומנים ושווי מזומנים

מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
)(1

הרכב
ליום  31בדצמבר
2012
2013

באלפי ש"ח

מזומנים ופיקדונות למשיכה מיידית
פיקדונות לזמן קצר

1,772,760
538,309

1,165,892
388,032

מזומנים ושווי מזומנים

2,311,069

1,553,924

)(2

פרטים נוספים

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ,לתום תקופת הדיווח ,ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין
הפקדות בנקאיות יומיות ) 0.35%-0.94%ליום  31בדצמבר .(1.15%-1.84% :2012
פיקדונות אחרים בתאגידים בנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים .הפיקדונות נושאים ריבית
בשיעור ) 0.9%-1%ליום  31בדצמבר .(1.7%-2.02% :2012
ב.

מזומנים ושווי מזומנים אחרים
)(1

הרכב
ליום  31בדצמבר
2013

באלפי ש"ח

)(2

(* 2012

מזומנים ופיקדונות למשיכה מיידית

398,389

1,418,354

פיקדונות לזמן קצר

1,006,240

24,098

מזומנים ושווי מזומנים

1,404,629

1,442,452

פרטים נוספים
המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום הדיווח הכספי ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית
בגין הפקדות בנקאיות יומיות ) 0.15%-0.94%ליום  31בדצמבר .(0.95%-1.84% :2012
פיקדונות אחרים בתאגידים בנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים .הפיקדונות נושאים
ריבית בשיעור ) 0.65%-1%ליום  31בדצמבר .(1.2%-2.02% :2012

ג.

למידע נוסף בדבר חשיפת הקבוצה לסיכון שיעור ריבית ,סיכון מטבע והצמדה וניתוח רגישות בגין המזומנים
ושווי המזומנים מפורטת בבאור )37ג().(4)-(3

*(

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים ראה באור )2ו(.
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באור -16
א.

הון וקרנות

הון מניות

באלפי מניות  1ש"ח ע.נ.

2013

מניות
רגילות)*(
2012

2011

הון מניות מונפק ונפרע ליום  1בינואר
הונפקו תמורת מזומן במהלך התקופה )ראה ב' להלן(
הון מניות מונפק ונפרע ליום  31בדצמבר

118,517
118,517

110,580
7,937
118,517

110,580
110,580

הון רשום

200,000

200,000

200,000

*(

למחזיקים במניות הרגילות הזכות לקבלת דיבידנד כפי שיוכרז מפעם לפעם וזכות הצבעה באסיפות כלליות
של החברה לפי קול אחד למניה ,זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי הדירקטורים בחברה.

ב.

ביום  29באוקטובר  ,2012אישר דירקטוריון כלל החזקות הזרמת הון לחברה בסך של כ 200-מיליוני ש"ח לצורך
חיזוק הונה של החברה .ההזרמה בוצעה בסמוך לאחר אישור הדירקטוריון.

ג.

קרנות הון אחרות
כוללות קרן הון בגין עסקאות עם בעלי שליטה וקרנות לא מהותיות אחרות.

ד.

דיבידנדים
הדיבידנדים הבאים הוכרזו וחולקו על ידי החברה עד למועד פרסום הדוח:
לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר
2011
2012
2013

באלפי ש"ח

סכום לחלוקת דיבידנד

100,000

200,000

170,000

סך הכל ש"ח למניה

0.84

1.69

1.54

נדרש אישור מראש מהמפקח

לא

כן

לא

למידע בדבר מגבלות על חלוקת דיבידנדים על ידי החברה בהתאם להסכם המכירה ,ראה באור )1א())(2ג( לעיל.
ה.

ניהול ודרישות הון
מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי שתוכל
להניב תשואה לבעלי מניותיה ,וכן על מנת לתמוך בהתפתחות עסקית עתידית .הדירקטוריון מפקח על התשואה
להון ,אותה הקבוצה מגדירה כרווח )הפסד( כולל לתקופה המיוחס לבעלי המניות של החברה מחולק בהון
המיוחס לבעלי המניות של החברה .הדירקטוריון מחליט על סכומי הדיבידנדים לבעלי המניות של החברה.
החברה וחלק מהחברות הבנות שלה כפופות לדרישות הון חיצוניות ,כמפורט להלן.
דירקטוריון החברה קבע הון יעד בשיעור של  12%מעל ההון המינימלי הנדרש בהתאם לדין )להלן" :יעד ההון"(.
מובהר כי אין מדובר בקביעת הון מחייב אלא בקביעת רמת הון שהחברה תשאף לשמור עליה ואין כל וודאות כי
החברה תעמוד ביעד זה בכל נקודת זמן .נכון לתום תקופת הדיווח ,החברה עמדה ביעד ההון.
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באור -16
ה.

הון וקרנות )המשך(

ניהול ודרישות הון )המשך(
להלן פרטים בדבר דרישות הון על פי תקנות ההון והנחיות המפקח החלות על החברה ועל חברת הביטוח
המאוחדת:
חברת
ביטוח
מאוחדת

ליום  31בדצמבר 2013
החברה

באלפי ש"ח
הון עצמי מינימלי:

4,477,192

הסכום הנדרש על פי תקנות ההון )(1

כלל ביטוח
אשראי
34,229

הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון:
3,765,646

146,279

620,569
1,566,475

-

סך הכל הון משני

2,187,044

-

סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון

5,952,690

146,279

עודף

1,475,498

112,050

הון ראשוני בסיסי
הון משני נחות
הון משני מורכב

פעולות הוניות שאירעו לאחר תאריך הדיווח:
הפחתת הון משני נחות

29,148

-

עודף בהתחשב באירועים לאחר תאריך הדוח

1,446,350

-

סכום ההשקעות שיש חובה להעמידם כנגד עודפי הון בהתאם להוראות המפקח,
או המוחזקות בפועל כנגד עודפי הון ,ולפיכך מהווים עודפים שאינם ניתנים לחלוקה

26,644

-

) (1הסכום הנדרש כולל ,דרישות הון בגין:
פעילות בביטוח כללי/הון ראשוני נדרש
פעילות בביטוח סיעודי
סיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים

654,742
101,314
399,920

30,091
-

הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ובביטוח מפני מחלות ואשפוז
דרישות בגין תוכניות מבטיחות תשואה )ראה סעיף  10להלן(
נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון

1,233,287
9,508
64,215

227

השקעה בחברות ביטוח וחברות מנהלות מאוחדות )לרבות פעילות ניהול שנרכשה(
הון נדרש בגין השקעות
סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי
סיכונים תפעוליים
ערבויות )ראה סעיף  8להלן(
סה"כ ההון הנדרש

547,916
963,547
114,843
286,953
100,947
4,477,192

1,931
1,980
34,229

הפחתת ההון הנדרש בגין הפרש מקורי

211,010

-

עתודה למס בשל רכישת קופות גמל )ראה סעיף )3ו( להלן(

53,773

-
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באור -16
ה.

הון וקרנות )המשך(

ניהול ודרישות הון )המשך(
ליום  31בדצמבר 2012
החברה

באלפי ש"ח

חברות ביטוח מאוחדות
כלל ביטוח
כלל בריאות *(
אשראי

הון עצמי מינימלי:
4,501,659

הסכום הנדרש על פי תקנות ההון )(1

592,211

39,168

הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון:
הון ראשוני בסיסי

3,225,542

677,996

120,644

הון משני מורכב

747,080
1,403,281

-

-

סך הכל הון משני

2,150,361

-

-

סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון
עודף
סכום ההשקעות שיש חובה להעמידם כנגד עודפי הון בהתאם
להוראות המפקח ,או המוחזקות בפועל כנגד עודפי הון ,ולפיכך
מהווים עודפים שאינם ניתנים לחלוקה

5,375,903
874,244

677,996
85,785

120,644
81,476

27,185

-

-

הון משני נחות

) (1הסכום הנדרש כולל ,דרישות הון בגין:
פעילות בביטוח כללי/הון ראשוני נדרש

642,093

88,582

29,527

פעילות בביטוח סיעודי

-

94,364

-

סיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים

384,762

-

-

הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ובביטוח מפני מחלות ואשפוז
דרישות בגין תוכניות מבטיחות תשואה
נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון
השקעה בחברות ביטוח וחברות מנהלות מאוחדות )לרבות פעילות ניהול
שנרכשה(

982,106
6,628
77,045

226,737
32,272
3,078

183

1,145,304

-

-

הון נדרש בגין השקעות
סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי
סיכונים תפעוליים

772,032
110,816
275,634

110,020
37,158

7,475
1,983

ערבויות

105,239

-

-

סה"כ ההון הנדרש

4,501,659

592,211

39,168

הפחתת ההון הנדרש בגין הפרש מקורי

214,475

-

-

*( ראה סעיף  9להלן

) (2

מלבד הדרישות הכלליות וחוק החברות ,חלוקת דיבידנד מעודפי ההון בחברת ביטוח כפופה גם לדרישות
נזילות ,עמידה בכללי תקנות ההשקעה והוראות נוספות שמפרסם המפקח מעת לעת.
למידע בדבר מגבלות על חלוקת דיבידנדים על ידי החברה בהתאם להסכם המכירה ,ראה באור )1א())(2ג(
לעיל.

)(3

)א( הון מינימאלי
תקנות ההון קובעות את דרישת ההון המינימאלית מחברות ביטוח ואת אופן חישובה .הפעילות
בעסקי ביטוח מותנית בקיומו של הון מינימאלי נדרש .ההון הנדרש לשם פעילות ביטוחית כאמור,
מורכב מרובד ראשון לפי הגבוה מבין הון מינימלי )רצפה( להון הנגזר מהיקף הפעילות בביטוח כללי
לפי הגבוה מבין תחשיב המבוסס על פרמיות לבין תחשיב המבוסס על תביעות תלויות ,וכן רכיבי
דרישות הון נוספים ,כמפורט בסעיף  1לעיל .אי עמידה בתקנות ההון ,תחייב את המבטח להגדיל את
ההון העצמי עד לסכום האמור בתקנות ההון או להקטין את היקף עסקיו בהתאמה ,לפי העניין ,עד
מועד פרסום הדוח ,למעט בנסיבות חריגות שיאושרו על ידי המפקח ,אז תדחה השלמת ההון.
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באור -16
ה.

הון וקרנות )המשך(

ניהול ודרישות הון )המשך(
)(3

)המשך(
)ב(

הרכב ההון של מבטח
להלן עיקרי הגדרות הרכיבים והמכשירים הכלולים ברובדי ההון העצמי ,שיעורם ותנאיהם בהתאם
לחוזר המפקח מחודש אוגוסט ) 2011להלן" :החוזר"( .מסגרת זו תשמש בסיס לקביעת הרכב ההון
העצמי של מבטח ,עם יישומה של דירקטיבת ) Solvency IIלהלן" :הדירקטיבה או סולבנסי ("II
בישראל ,בשינויים ובעדכונים שיחולו בה )לפרטים נוספים ,ראה סעיף ד להלן(:
.1

הון ראשוני  -כולל הון ראשוני בסיסי )בגובה רכיבים הכלולים בהון המיוחס לבעלי המניות של
החברה( .שיעורו הכולל של ההון הראשוני לא יפחת מ 60%-מסך ההון העצמי של המבטח.

.2

הון משני  -כולל מכשירי הון משני מורכב )למעט תשלומי ריבית עיתיים צבורים( ,מכשירי הון
משני נחות )כהגדרתו בחוזר( ורכיב או מכשיר אחר שאישר המפקח .מכשיר הון משני מורכב
נדחה בפני כל מכשיר אחר ,למעט הון ראשוני ,וכולל מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג
את הפסדי המבטח באמצעות דחיית תשלומי קרן וריבית .מועד הפירעון הראשון של מכשירי
ההון המשני יבוא לאחר תום תקופה המשקפת ממוצע משוקלל של התקופות לפירעון
ההתחייבויות הביטוחיות בתוספת שנתיים ,או לאחר תום  20שנים ,כמוקדם שביניהם ,אך לא
קודם לתום  8שנים ממועד ההנפקה .במידה שמכשיר הון משני מורכב כולל תמריץ לפדיון
מוקדם ,המועד הראשון שבו יהיה תמריץ לפדיון מוקדם לא יהיה מוקדם מתום  5שנים ממועד
הנפקתו של המכשיר.

.3

הון שלישוני  -כולל מכשירי הון שלישוני מורכב )למעט תשלומי ריבית עיתיים צבורים( ורכיב
או מכשיר אחר שאישר המפקח .מכשיר הון שלישוני נדחה בפני כל מכשיר אחר ,למעט הון
ראשוני ומשני ,וכולל מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח באמצעות
דחיית תשלומי קרן בלבד .ניתן לקבוע כי ההון השלישוני לא יקדם להון המשני ויהיה שווה לו
בסדר הנשייה .מועד הפירעון הראשון של מכשירי ההון השלישוני אינו מוקדם מתום  5שנים
מיום הנפקתם .במידה שמכשיר הון שלישוני מורכב כולל תמריץ לפדיון מוקדם ,המועד
הראשון שבו יהיה תמריץ לפדיון מוקדם לא יהיה מוקדם מתום  3שנים ממועד הנפקתו של
המכשיר .שיעורו הכולל של ההון השלישוני לא יעלה על  15%מסך ההון העצמי של מבטח.

לעניין זה ,התחייבויות ביטוחיות כוללות התחייבויות שאינן תלויות תשואה ללא חלק ההתחייבויות
המגובה במלואו באג"ח ח"ץ ובניכוי חלקם של מבטחי משנה.
לשם הכללתו של מכשיר הון מורכב )ראשוני ,משני או שלישוני( בהון העצמי ,נדרש אישר המפקח.
יצוין כי החוזר כולל הוראות מעבר כדלהלן:
 .1הון משני נחות ,אשר הונפק עד ליום  31בדצמבר  ,2009יוכר עד למועד פירעונו הסופי בתנאים
בהם הוכר עד למועד פרסום החוזר.
 .2הון משני נחות ,אשר הונפק מיום  1בינואר  2010ואילך ,לא יוכר עם יישומה של הדירקטיבה
בישראל או מיום  31בינואר  ,2013לפי המוקדם.
 .3מכשירי הון ראשוני מורכב ,משני מורכב ושלישוני מורכב ,אשר הונפקו מיום  1בינואר 2010
ואילך ואשר אושרו על ידי המפקח ,יוכרו עד למועד פירעונם הסופי בתנאים בהם הונפקו
ובהתאם למגבלות השיעורים החלים על הרבדים השונים.
 .4מכשירי הון ראשוני מורכב ,משני מורכב ושלישוני מורכב ,אשר יונפקו ממועד תחילתו של
החוזר בתנאים הקבועים בו ,יוכרו במלואם עם יישומה של הדירקטיבה בישראל עד למועד
פירעונם.
כמו כן ,כולל החוזר הוראת שעה לעניין הרכב ההון העצמי של מבטח )להלן" :הוראת השעה"( ,אשר
תחול עד ליישומה של הדירקטיבה בישראל ,במועד שעליו יודיע המפקח .בין היתר ,הוראת השעה
מגדירה את ההון המשני שהונפק על פי תקנות ההון לפני תיקונן ,כהון משני נחות ומגבילה את היקפו
ל 50%-מההון הבסיסי.
כתבי התחייבות נדחים ,שהונפקו על ידי החברה וכללביט מימון עד ליום  31בדצמבר  ,2009מוכרים
כהון משני נחות.
כתבי התחייבות נדחים שהונפקו על ידי כללביט מימון החל משנת  2010מוכרים כהון משני מורכב.
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באור -16
ה.

הון וקרנות )המשך(

ניהול ודרישות הון )המשך(
)) (3המשך(
הרכב ההון של מבטח )המשך(

)ב(

לפרטים נוספים בדבר כתבי ההתחייבות הנדחים ובדבר החלפת כתבי התחייבות נדחים ,שהנפיקה
כל ביטוח בשנים  2003ו ,2004-בכתבי התחייבות סחירים שהונפקו על ידי כללביט מימון ,ראה באור
.25
)ג( בהתאם להוראות המפקח ,המפקח לא יאשר חלוקת דיבידנד אלא אם ,לאחר ביצוע החלוקה ,למבטח
יחס הון עצמי מוכר להון עצמי נדרש בשיעור של  105%לפחות והוגשו למפקח כל המסמכים הבאים:
.1
.2
.3
.4

תחזית רווח שנתית של חברת הביטוח ,לשנתיים העוקבות למועד חלוקת הדיבידנד.
תוכנית שירות חוב מעודכנת ומאושרת על ידי דירקטוריון חברת הביטוח.
תוכנית פעולה להשלמת הון ,שאושרה על ידי דירקטוריון חברת הביטוח.
פרוטוקול הדיון בדירקטוריון חברת הביטוח בו אושרה חלוקת הדיבידנד.

יצוין כי ,על אף האמור לעיל ,לא נדרש אישור מראש של המפקח לחלוקת דיבידנד אם סך ההון העצמי
של חברת הביטוח ,כהגדרתו בתקנות ההון המינימלי ,לאחר חלוקת הדיבידנד ,גבוה מ 115%-מסכום
ההון העצמי הנדרש לפי תקנות ההון )ראה גם סעיף ד' להלן( ,ובלבד שחברת הביטוח הגישה למפקח
את המסמכים המנויים לעיל.
לפרטים בדבר חלוקת דיבידנדים ,ראה סעיף ד' לעיל.
)ד( בחודש נובמבר  ,2009אימץ האיחוד האירופי הדירקטיבה .הדירקטיבה מהווה שינוי יסודי ומקיף של
הרגולציה הנוגעת להבטחת כושר הפירעון והלימות ההון של חברות הביטוח ולתמוך בשוק יעיל וגמיש
במדינות האיחוד האירופי .הדירקטיבה כוללת בחינה מקיפה של הסיכונים להם חשופות חברות ביטוח
וקביעת סטנדרטים לניהולם ומדידתם ,תוך מתן ביטוי בהקצאת ההון לסיכונים הגלומים בפעילותן.
לבד מההיבטים הכמותיים ,הדירקטיבה מתמקדת גם בפעילויות פיקוח ובקרה פנימיים וכן במשמעת
שוק ,גילוי ודיווח.
המפקח פועל ליישום משטר פיקוח מבוסס סיכונים המתבסס על עקרונות הדירקטיבה ,תוך ביצוע
התאמה של הרגולציה המקומית.
דרישות הדירקטיבה מתייחסות לשלושה נדבכים :דרישות כמותיות -מדידה כלכלית ומבוססת סיכונים
של ההון המוכר ודרישת ההון ,דרישות איכותיות  -ממשל תאגידי ואיכות תהליכי ניהול הסיכונים
ודרישות גילוי ודיווח.
תהליך יישום הדירקטיבה בישראל הותנע בחודש יולי  .2008היישום של הדירקטיבה באירופה נדחה
מספר פעמים והיא צפויה להיות מיושמת בהדרגה החל משנת  .2016לנוכח אי הודאות לגבי מועד
היישום באירופה ,פועל המפקח לפתח משטר כושר פירעון מבוסס סיכונים ברוח הדירקטיבה ,שלא
יצמד בהכרח להתקדמות התהליך באירופה אולם יתבסס על עקרונות הדירקטיבה בהתאמות הנדרשות
לישראל ותוך שימוש בידע ומתודולוגיות של משטרי פיקוח אחרים בעולם.
חברות הביטוח נדרשו להגיש למפקח רשימת דיווחים בשנים  2012עד  2014שבעקבותיהם המפקח יבחן
את נאותות ההון הנדרש מכל חברת ביטוח ובמקרה הצורך יחליט ,במהלך שנת  2015ולאחר הסדרת
סמכויותיו ,על דרישות הון נוספות )תוספת הון( .החלטות המפקח על תוספת הון יתבססו על דיווחי
החברות ועל איכות הממשל התאגידי וניהול הסיכונים בחברות.
חברות הביטוח בקבוצה נערכות ארגונית ,עסקית ומיכונית ליישום משטר כושר פירעון כאמור בהתאם
להנחיות הפרטניות שמפרסם המפקח מעת לעת .זאת ,במקביל להיערכות ארגונית ליישום עקרונות
מהדירקטיבה האירופאית.
בשלב זה קיימת אי וודאות באשר לעיתוי ולפרטי המודל ,ככל שייקבע על ידי הפיקוח לעניין דרישות
ההון ,ולא ניתן להעריך את ההשלכות שיינבעו ממנו.ראה גם באור )37ב(.
)ה( דרישות ההון לפי תקנות ההון מבוססות על דוחות סולו של חברת ביטוח .לצורך חישוב ההון המוכר לפי
תקנות ההון ,ההשקעה של חברת ביטוח בחברת ביטוח או בחברה מנהלת נשלטת וכן בחברות מוחזקות
אחרות תחושב על בסיס אקוויטי על פי שיעור ההחזקה המשורשר בהן.
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באור -16

הון וקרנות )המשך(

ה .ניהול ודרישות הון )המשך(
)(3

)המשך(
)ו (

ההון המזערי הנדרש מהחברה הופחת ,באישור המפקח ,בשל יתרת ההפרש המקורי המיוחס לחברות
המנהלות וקופות הגמל שבשליטתה ,בשיעור של  35%מיתרת ההפרש המקורי כאמור .יחד עם זאת,
בחישוב הסכום המותר לחלוקת דיבידנדים ,הפחתה זו תתווסף לכל רמת הון הנדרשת כמפורט בסעיף
)ג( לעיל .בחודש ספטמבר  2013קיבלה החברה מכתב מהמפקח הקובע כי סכום ההפחתה שייווסף
לסכום ההון המזערי הנדרש ,בחישוב הסכום המותר לחלוקת דיבידנדים ,יהיה בניכוי עתודה למס
שנצברה אצל החברה בשל רכישת פעילות קופות גמל .עוד יצוין כי אישור המפקח שהוזכר לעיל יבוטל
עם כניסתן לתוקף של דרישות הון לפי הדירקטיבה )ראה סעיף ה לעיל( ,שיחליפו את תקנות ההון ,ואין
בו כדי להעיד על מדיניות הפיקוח ליישום הדרישות כאמור.

)ז(

בחודש מרס  ,2013קיבלה החברה מכתב מהמפקח ,לפיו ,לעניין הוראות הדין לגבי דירוג אשראי ,יראו
בדירוג ,שנקבע על פי המודל הפנימי של החברה לדירוג אשראי )להלן" :המודל הפנימי"( ,כדירוג
המקביל מבחינת הסיכון לדירוג של חברה מדרגת ,בתנאים ולענפים שנקבעו .בהתאם לאישור המפקח,
החברה רשאית להקצות הון בגין הלוואות מותאמות ,אשר דורגו על פי המודל הפנימי לפי השיעורים
המפורטים בתקנות ההון .אם קיים להלוואה דירוג חיצוני ,הקצאת ההון תבוצע לפי הנמוך מבין
הדירוגים .במכתב נקבע כי על החברה להגיש דוחות מיידיים ותקופתיים כמפורט בנספח למכתב .כמו
כן ,עד ליום  2במרס  ,2014הוגשו למפקח השלמות נדרשות לעניין תיקוף ובקרה ,כנדרש במכתב.
החברה יישמה את ההוראות האמורות וכתוצאה קטנו דרישות ההון בכ 3-מיליוני ש"ח ,נכון לתום
תקופת הדיווח.

)(4

החברה האם התחייבה להשלים את ההון העצמי הנדרש מהחברה על-פי תקנות ההון )להלן" :ההון
הנדרש"( ,עד  50%מההון הנדרש .התחייבות זו תופעל רק כאשר ההון העצמי של החברה יהיה שלילי.
התחייבות זו תהיה תקפה כל עוד החברה האם תהיה בעלת השליטה בחברה .לעניין זה ,שליטה כהגדרתה
בחוק הפיקוח.

)(5

כפי שנמסר לחברה על ידי בעלי השליטה ,בהתאם להיתר שנתן המפקח לבעלי השליטה ב-אי די בי אחזקות
לאחזקת השליטה ,בין היתר ,בחברה ובכלל ביטוח אשראי )כל אחד מהם" :המבטח" ,וביחד" :המבטחים"(
וכלל פנסיה וגמל )המבטחים ביחד עם כלל פנסיה וגמל להלן" :הגופים המוסדיים"( )להלן" :ההיתר"(,
התחייבה אי די בי אחזקות להשלים )או לפעול שחברות בשליטתה הישירה או העקיפה ישלימו( את ההון
העצמי הנדרש מהמבטחים על פי תקנות ההון או כל תקנה או דין אחר שיבואו במקומן ,כפוף לכך שתקרת
ההתחייבות לא תעלה על  50%מההון הנדרש ממבטח וכן שההתחייבות תמומש רק כאשר ההון העצמי של
המבטח יהיה שלילי ,ובגובה סכום ההון השלילי ,ובלבד שסכום ההשלמה לא יעלה על תקרת ההתחייבות
כאמור .בנוסף ,התחייבה אי די בי אחזקות ,כי היא תשלים )או תפעל שחברות בשליטתה הישירה או העקיפה
ישלימו( את ההון העצמי של כלל פנסיה וגמל לסכום הקבוע בתקנות קופות הגמל כפי שיהיו מעת לעת ,או כל
תקנה או דין אחר שיבואו במקומן .ההתחייבות האמורה )ביחס לגופים המוסדיים( תהיה תקפה כל עוד אי די
בי אחזקות תהיה בעלת השליטה בגופים המוסדיים .לפרטים בדבר מצבה הפיננסי של אי די בי אחזקות וכן
בדבר ההחזקה והשליטה בכלל החזקות ,ראה באור  1לעיל.
נמסר עוד כי בהיתר נקבעו תנאים ומגבלות ביחס לאחזקות ושעבודים בשרשרת השליטה בחברה ובעלי
השליטה נדרשו לשמור על דרישות הון של כלל החזקות ,כל עוד קיימים שעבודים על אחזקותיהם באמצעי
השליטה ב-אי די בי אחזקות ,כך שההון העצמי של כלל החזקות לא יפחת בכל עת ממכפלת שיעור החזקתה
של כלל החזקות בחברה ב 140%-מההון העצמי המינימלי שנדרש מהחברה ,לפי תקנות ההון ,ביום 30
בספטמבר  ,2005כפי שהיו באותה עת ,כשהוא צמוד למדד בגין חודש ספטמבר  .2005נכון לתום תקופת
הדיווח ההון המינימלי הנדרש מכלל החזקות ,כמפורט לעיל ,הסתכם בסך של כ 2.9-מיליארדי ש"ח .לתום
תקופת הדיווח לכלל החזקות הון עצמי גבוה יותר מדרישה זו .דרישת ההון נבחנת בפועל על-פי הדוחות
הכספיים הסקורים או המבוקרים של כלל החזקות .לעניין ניהול ההון על ידי כלל החזקות נבחן גם הצורך
בהחזקת כרית ספיגה נוספת בשים לב להתפתחויות שליליות העלולות להשפיע על ההון ועל דרישות ההון.
מכוח התחייבות ,שנתנה אי די בי אחזקות למפקח בחודש ינואר  ,2012כל עוד היא בעלת השליטה העקיפה
בכלל החזקות היא תפעיל ,בכפוף להוראות כל דין ,את כוח השליטה שלה על מנת שלא יערכו "עסקאות עם
בעל שליטה" )בהתאם להוראות סעיף  (4)270לחוק החברות( בין כלל החזקות ו/או החברה ובין תאגידים
הנמנים על קבוצת אי די בי ,אשר אינן במהלך העסקים הרגיל ,אלא באישור מוקדם של המפקח.
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באור  -16הון וקרנות )המשך(
ה .ניהול ודרישות הון )המשך(
)(5

)המשך(
לחברה נמסר שבחודש אוגוסט  2012עודכן ההיתר כדלקמן :הופחת ,ממועד התיקון ועד ליום  1במרס
 ,2015שיעור האחזקה המהווה את גרעין השליטה בכלל החזקות אותו נדרשת אי די בי פתוח להחזיק )וכן
נדרשת להחזיקו חופשי משעבודים( מ 50.01%-ל ;45%-הוספו להיתר הוראות לעניין סמכויות המפקח
במקרה של אירוע שיהא בו כדי להביא לשלילת יכולת השליטה של בעלי השליטה במבטחים מקבוצת כלל
החזקות ,ובכלל זה הוראה בדבר העברתם של אמצעי השליטה בכלל החזקות או בחברה ,לפי החלטת
המפקח במקרה כאמור ,לידי נאמן שזהותו תאושר בידי המפקח ואשר יפעיל את אמצעי השליטה
המופקדים בידיו לטובת אי די בי פיתוח או החברה ,לפי הענין )להלן" :התאגיד המעביר"( ובהתאם
להוראות המפקח אשר יהיה רשאי לתת הוראות כדי להבטיח את הניהול התקין של המבטחים האמורים
ואת השמירה על עניינם של המבוטחים או החוסכים ,לרבות לעניין גיוס הון .העברת אמצעי שליטה במקרה
כאמור לא תפגע בזכותו של התאגיד המעביר לקבלת דיבידנדים ככל שיחולקו .לדרישת המפקח מסרה אי
די בי פתוח למפקח ייפוי כוח בלתי חוזר לצורך מינוי נאמן במקרה כמתואר .נכון למועד הדוח כלל החזקות
לא מסרה למפקח ייפוי כוח דומה לגבי מניות החברה.
לפרטים אודות מינויו של מר משה טרי כנאמן על עיקר החזקות אי די בי פתוח בכלל החזקות בהתאם
להוראות ההיתר האמורות ,וכן אודות התחייבויות שניתנו למפקח בנוגע לשליטה בכלל החזקות על-ידי
קבוצת אלשטיין-אקסטרה בקשר עם הסדר החוב באי די בי אחזקות החל ממועד השלמתו ועד שיינתן
היתר שליטה חדש בגופים המוסדיים ,ראה באור )1א() (2לעיל.
לפרטים אודות עסקה למכירת החזקות של אי די בי פתוח בכלל החזקות ל ,JT-ראה באור  1לעיל .נמסר
לחברה ,כי למועד אישור הדוחות הכספיים  JTפועלת במטרה לקבל מהמפקח בהקדם היתר לשליטה
בגופים המוסדיים מהקבוצה .ביום  7באפריל  2014מסרה  JTלאי די בי פתוח כי נתקבל אישור עקרוני של
המפקח בקשר עם מבנה הקבוצה שתרכוש את כלל החזקות וזאת בעקבות הסכמת בעלי המניות של החברה
האם של כלל החזקות )בעקיפין( של  JTלהזרים לחברה האם של כלל החזקות השקעה נוספת של 270
מיליון דולר; וכי להבנת  JTיידרש למפקח זמן נוסף להשלמת ההליכים הכרוכים במתן היתר השליטה
בכלל החזקות.
ביום  8במאי  2014קיבלו ב"כ בעלי השליטה הקודמים באידיבי פתוח )קבוצות גנדן ,מנור ולבנת( הודעה
מהמפקח כי בהמשך להסדר הנושים באי די בי אחזקות ומכיוון שחדלו לשלוט בגופים מוסדיים מקבוצת
כלל החזקות ,בוטלו היתרי השליטה בגופים המוסדיים האמורים אשר ניתנו להם .אידיבי פתוח מסרה
לחברה כי נמסר לה מנציגי המפקח כי הבהרות בקשר עם הודעה זו יימסרו בהמשך.
לפרטים אודות הסדר חוב באי די בי אחזקות וכן לעניין העברת השליטה באי די בי פתוח למר אדוארדו
אלשטיין ומר מרדכי בן משה ,ראה באור )1ב() (2לעיל .החברה וחברה האם בוחנות את השלכות האירועים
המתוארים בבאור  1ביחס להתחייבויות שנקבעו במסגרתם של היתרי השליטה המתוארים לעיל.
לפרטים בדבר מכתבי המפקח מיום  27בנובמבר  2013ומיום  8במאי  2014בנושא היתר השליטה ,ראה באור
)1ב().(2

)(6

החברה מחויבת להשלים את ההון העצמי הנדרש מכלל ביטוח אשראי על-פי תקנות ההון עד  50%מההון
הנדרש ,אם וכאשר ההון העצמי של כלל ביטוח אשראי יהיה שלילי ותקפה כל עוד החברה תהיה בעלת
השליטה בכלל ביטוח אשראי.

)(7

החברה מחויבת להשלים בכל עת את ההון העצמי של כלל פנסיה וגמל ,לסכום הקבוע בתקנות מס הכנסה
)כללים לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשכ"ד .1964-התחייבות זו תקפה כל עוד החברה שולטת ,במישרין
או בעקיפין ,בכלל פנסיה וגמל .לעניין דרישות ההון ,ראה סעיף ו' להלן.

)(8

לצורך פעילות כלל פיננסים בטוחה ,כעושת שוק ראשית באגרות חוב ממשלתיות ועל פי כתב המינוי שניתן לה
לצורך כך ,נדרשת כלל פיננסים בטוחה להון עצמי שלא יפחת מסך של  400מיליוני ש"ח .לצורך עמידה
בהתחייבויותיה על פי כתב המינוי ,העמידה החברה התחייבות לכלל פיננסים בטוחה להשלמה של הונה
העצמי של כלל פיננסים בטוחה ) להלן" :הערבות"( ,בכפוף לתנאים שנקבעו באישור המפקח ,במסגרתם
אושר לחברה ליתן הלוואה לכלל פיננסים ,אשר נפרעה במהלך שנת  .2013ביום  15בדצמבר  2013מכרה כלל
פיננסים את מלוא מניותיה בכלל פיננסים בטוחה .במסגרת עסקת המכירה שוחררה החברה מהערבות.
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באור  -16הון וקרנות )המשך(
ה .ניהול ודרישות הון )המשך(
)(9

מיזוג כלל בריאות
ביום  19במרס  ,2013הושלם מיזוג החברה עם כלל בריאות ,במסגרתו התמזגה כלל בריאות עם ולתוך
החברה ,באופן שכל נכסיה והתחייבויותיה של כלל בריאות הועברו לחברה .כלל בריאות חוסלה ללא פירוק.
המיזוג בתוקף ליום  31בדצמבר .2012
המיזוג בין החברה לכלל בריאות ,הקטין את דרישת ההון הכוללת של החברה .לפי הנתונים ליום 31
בדצמבר  2012בסך של כ 101-מיליוני ש"ח.

) (10למידע בדבר שינוי בדרישות הון בגין חידוש פוליסת מכבי ראה באור )21א().(1
) (11לפרטים בדבר כוונת כללביט מימון לפרסם תשקיף מדף ,ראה באור )25ה(.
ו.

דרישות הון בחברות המנהלות קרנות פנסיה וקופות גמל
.1

בחודש פברואר  ,2012פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי
הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה( ,התשע"ב 2012-ותקנות מס הכנסה )כללים לאישור
ולניהול קופות גמל()תיקון מס'  ,(2התשע"ב) 2012-להלן" :התקנות החדשות"( בהתאם לתקנות
החדשות ,הורחבו דרישת ההון מחברות מנהלות ,והן כוללות דרישות הון בהתאם להיקף הנכסים
המנוהלים ולהוצאות השנתיות  ,אך לא פחות מהון התחלתי בסך  10מיליוני ש"ח.
חברה מנהלת תהיה רשאית לחלק דיבידנד רק אם הונה העצמי הוא לפחות בגובה ההון העצמי הנדרש
ממנה לפי תקנות אלה .כמו כן ,תידרש חברה מנהלת להעמיד הון נוסף בגין חברות מנהלות נשלטות.
בתקנות החדשות נקבעה הוראת מעבר להשלמה הדרגתית של ההפרש שבין ההון על פי התקנות החדשות
לבין ההון שהיה נדרש ממנה ערב פרסום התקנות החדשות )להלן" :ההפרש"( כך שעד מועד פרסום
הדוח הכספי ליום  31בדצמבר  2013יושלם לפחות  80%מההפרש ועד מועד פרסום הדוח הכספי ליום 31
בדצמבר  2014יושלם מלוא ההפרש.
נכון לתום תקופת הדיווח ,לחברה ולחברות המנהלות שבשליטתה קיים עודף הון ביחס להון המינימלי
הנדרש על פי תקנות ההון לחברות מנהלות.

.2

לאור פרסום תקנות ההון לחברות מנהלות ולצורך מימון פעילויות השקעה ופעילויות שוטפות ,אשר
כוללות ,בין היתר ,השקעה בפיתוח מערכת לניהול זכויות עמיתים בקרנות הפנסיה ,השקעה בפיתוח
מערכת לניהול זכויות עמיתים בקופות הגמל ,וכן החזרי תשלום עמלות סוכנים לחברה )הנזקפים
להוצאות רכישה נדחות ) ,((DACאישרו הדירקטוריונים של החברה וכלל פנסיה וגמל העמדת מסגרת
אשראי ,מהחברה לכלל פנסיה וגמל עד לסך המצטבר של  150מיליוני ש"ח ,אשר נוצלה במלואה עד לסוף
שנת  .2013הסכומים שנמשכו מתוך מסגרת האשראי המעודכנת ,נשאו עד למועד פירעונם ריבית שנתית
בשיעור של .4.7%
ביום  5בפברואר  ,2014לאחר שהוחלט על המרת מסגרת האשראי המעודכנת לשטר הון ,הנפיקה כלל
פנסיה וגמל לחברה שטר הון צמית בלתי סחיר ,בגובה ההתחייבות של כלל פנסיה וגמל לחברה ליום 31
בדצמבר  ,2013בסך כולל של  156.4מיליוני ש"ח )להלן" :שטר ההון"( .בהתאם לתנאיו ,שטר ההון לא
צמוד למדד כלשהו ואינו נושא ריבית כלשהי; שטר ההון אינו מובטח בביטחונות כלשהם ,ואין ולא
ירשמו במועד כלשהו שעבודים כלשהם ו/או בטחונות אחרים כלשהם להבטחת פירעון שטר ההון;
החברה לא זכאית לפירעונו של שטר ההון אלא בעת פירוק כלל פנסיה וגמל ולאחר פירעון כל חובותיה
לנושיה .במסגרת החתימה על שטר ההון ,סולקה התחייבות כלל פנסיה וגמל בגין מסגרת האשראי
המעודכנת והיא לא תידרש לשלם לחברה סכום כלשהו בגינה.
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באור -17

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
2013

באלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר
2012
2013
ביטוח משנה

2012
ברוטו

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
חוזי ביטוח
חוזי השקעה
בניכוי סכומים המופקדים
בחברה במסגרת תוכנית הטבה
מוגדרת לעובדי הקבוצה *(**(
סך הכל ביטוח חיים וחיסכון
ארוך טווח
חוזי ביטוח הכלולים במגזר
ביטוח בריאות )באור (21
חוזי ביטוח הכלולים במגזר
ביטוח כללי )באור (19
סה"כ התחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה שאינם
תלויי תשואה

17,583,211
2,305,052
19,888,263

(1

16,775,720
2,235,658
19,011,378

46,664
46,664

42,652
42,652

2012

2013
שייר
17,536,547
2,305,052
19,841,599

16,733,068
2,235,658
18,968,726

)(32,666

)(36,178

-

-

)(32,666

)(36,178

19,855,597

18,975,200

46,664

42,652

19,808,933

18,932,548

1,733,359

3,117,065

337,258

330,748

1,396,101

2,786,317

7,695,986

7,518,050

1,813,174

1,587,202

5,882,812

5,930,848

29,284,942

29,610,315

2,197,096

1,960,602

27,087,846

27,649,713

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
**( למידע בדבר הסכם קיבוצי שנחתם בינואר  2014ראה באור )24ד(.

באור -18

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

באלפי ש"ח

2013

(1

ליום  31בדצמבר
2012
2013
ביטוח משנה

2012
ברוטו

2012

2013
שייר

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
חוזי ביטוח

42,469,199

36,987,964

138,390

135,850

42,330,809

36,852,114

חוזי השקעה

1,618,732

1,348,383

-

-

1,618,732

1,348,383

44,087,931

38,336,347

138,390

135,850

43,949,541

38,200,497

בניכוי סכומים המופקדים בחברה
במסגרת תוכנית הטבה מוגדרת
לעובדי הקבוצה *(**(
סך הכל ביטוח חיים וחיסכון ארוך
טווח
חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח
בריאות )באור (21
סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה תלויי תשואה
*(
**(
(1

)(79,627

)(83,105

-

-

)(79,627

)(83,105

44,008,304

38,253,242

138,390

135,850

43,869,914

38,117,392

2,436,935

502,205

5,749

5,678

2,431,186

496,527

46,445,239

38,755,447

144,139

141,528

46,301,100

38,613,919

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
למידע בדבר הסכם קיבוצי שנחתם בינואר  2014ראה באור )24ד(.
בחוזי ביטוח תלויי תשואה ,תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים או צמודים לתשואה שמניבות השקעות מסוימות של החברה בניכוי דמי
ניהול .חוזים אלה כוללים ,בין היתר ,תוכניות ביטוח המזכות/המחייבות את המבוטח בבונוס/מאלוס לפי תוצאות ההשקעות של תיק הפוליסות
המשתתפות ברווחי השקעה של החברה .בחוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המבוטח אינם תלויים ברווח או ההפסד
מההשקעות שביצעה החברה.
ההבחנה בין חוזים תלויי תשואה לבין חוזים שאינם תלויי תשואה נעשית ברמת הכיסוי הבודד ,כך שישנן פוליסות ביטוח עם מספר כיסויים
אשר חלקם תלויי תשואה וחלקם אינם תלויי תשואה.
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באור -19
א.

התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי

התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי סוגים

באלפי ש"ח

2013

ליום  31בדצמבר
2012
2013
ביטוח משנה

2012
ברוטו

ענפי רכב חובה וחבויות
הפרשה לפרמיה שטרם
הורווחה
עודף הכנסות על הוצאות
)צבירה(
תביעות תלויות והפרשה
לפרמיה בחסר
ענפי רכב חובה וחבויות
מתוך זה סך ההתחייבויות
בגין ענף רכב חובה
ענפי רכוש ואחרים
הפרשה לפרמיה שטרם
הורווחה
הפרשה לפרמיה בחסר
תביעות תלויות
סך ענפי רכוש ואחרים
סה"כ התחייבויות בגין חוזי
ביטוח הכלולים במגזרי
ביטוח כללי

*(

2012

2013
שייר

422,822

429,914

83,076

82,406

339,746

347,508

65,385

80,285

22,788

41,031

42,597

39,254

5,230,530

5,147,148

902,359

778,681

4,328,171

4,368,467

5,718,737

5,657,347

1,008,223

902,118

4,710,514

4,755,229

3,070,937

3,164,055

144,248

152,736

2,926,689

3,011,319

301,112

279,502

-

405,582

498,150
5,354
668,794

504,023
6,309
665,287

799,262
5,354
1,172,633

783,525
6,309
1,070,869

503,839

1,172,298

1,175,619

1,977,249

1,860,703

804,951

685,084

5,930,848

7,695,986

7,518,050

1,813,174

1,587,202

5,882,812

74,069
187,566

68,206
187,119

17,181
69,055

16,107
65,110

56,888
118,511

52,099
122,009

261,635

255,325

86,236

81,217

175,399

174,108

הוצאות רכישה נדחות
ענפי רכב חובה וחבויות
ענפי רכוש ואחרים
סך הכול הוצאות רכישה
נדחות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
כללי בניכוי הוצאות
רכישה נדחות
ענפי רכב חובה וחבויות )ראה
סעיף ג) (1להלן(
ענפי רכוש ואחרים )ראה
סעיף ג) (2להלן(
סה"כ התחייבויות בחוזי
ביטוח כללי בניכוי הוצאות
רכישה נדחות

*(

5,644,668

5,589,141

991,042

886,011

4,653,626

4,703,130

1,789,683

1,673,584

735,896

619,974

1,053,787

1,053,610

7,434,351

7,262,725

1,726,938

1,505,985

5,707,413

5,756,740

בדבר שינויים עתידיים בחישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי שטרם נכנסו לתוקף ,ראה באור )3ד())(2ד().(4.5
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באור -19

התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(

ב .התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי שיטות חישובן
2013

באלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר
2012
2013
ביטוח משנה

2012
ברוטו

2012

2013
שייר

הערכות אקטואריות
מר יעקב מאוזר

(1

הפרשות על בסיס
הערכות אחרות
הערכת מחלקת
תביעות בגין התביעות
התלויות הידועות
תוספת לתביעות
התלויות בגין תביעות
שאירעו אך טרם דווחו
)(IBNR
הפרשה לפרמיה שטרם
הורווחה
הערכות אחרות
עודף הכנסות על
הוצאות )צבירה(
סך כל ההתחייבויות
בגין חוזי ביטוח
הכלולים במגזר ביטוח
כללי

6,220,930

6,037,746

1,312,035

1,092,197

4,908,895

4,945,549

61,288

58,657

38,774

36,557

22,514

22,100

12,574

17,829

8,491

12,034

4,083

5,795

1,222,084

1,213,439

384,187

361,908

837,897

851,531

840

703

-

-

840

703

178,270

189,676

69,687

84,506

108,583

105,170

7,695,986

7,518,050

1,813,174

1,587,202

5,882,812

5,930,848

 (1ראה הצהרות האקטואר הממונה בביטוח כללי ובריאות בישראל ,המצורפות בנספח לדוחות הכספיים .לא קיימת
תוספת/גריעה בין הערכות האקטוארית לבין הסכום שנכלל בדוחות הכספיים.
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באור -19
ג.

התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(

תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי ,בניכוי הוצאות רכישה נדחות
 .1ענפי רכב חובה וחבויות

באלפי ש"ח

2012

2013
ברוטו

ליום  31בדצמבר
2012
2013
ביטוח משנה

2012

2013
שייר

5,589,141

5,539,876

886,011

888,804

4,703,130

4,651,072

עלות התביעות המצטברת בגין
שנת חיתום שוטפת
שינוי ביתרות לתחילת שנה
כתוצאה מהצמדה למדד ורווח
השקעתי לפי הנחת ההיוון
הגלומה בהתחייבויות
יתרת השינוי באומדן עלות
התביעות המצטברת בגין שנות
חיתום
קודמות *(
סך השינוי בעלות התביעות
המצטברת

879,330

922,320

124,243

134,653

755,087

787,667

188,136

160,749

29,761

25,850

158,375

134,899

)(164,265

)(130,885

47,395

)(62,998

)(211,660

)(67,887

903,201

952,184

201,399

97,505

701,802

854,679

יתרה לתחילת השנה

תשלומים לישוב תביעות במהלך
השנה:
בגין שנת חיתום שוטפת
בגין שנות חיתום קודמות

)(4,378
)(828,393

)(5,176
)(868,298

)(11
)(78,115

)(83
)(111,728

)(4,367
)(750,278

)(5,093
)(756,570

סך תשלומים

)(832,771

)(873,474

)(78,126

)(111,811

)(754,645

)(761,663

צבירה בגין שנת חיתום שוטפת
צבירה שנזקפה לרווח בגין שנת
החיתום ששוחררה
יתרת השינוי בצבירה

3,584

7,327

3,584

6,798

-

529

)(54,589
36,102

)(67,069
30,297

)(25,233
3,407

)(4,753
9,468

)(29,356
32,695

)(62,316
20,829

סך שינוי בצבירה

)(14,903

)(29,445

)(18,242

11,513

3,339

)(40,958

יתרה לסוף השנה

5,644,668

5,589,141

991,042

886,011

4,653,626

4,703,130

.1
.2
.3
*(

יתרות הפתיחה והסגירה כוללות :תביעות תלויות ,הפרשה לפרמיה בחסר ,צבירה ,פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי
הוצאות רכישה נדחות.
עלות התביעות המצטברת ) (Ultimateהינה :יתרת תביעות תלויות )ללא צבירה( ,הפרשה לפרמיה בחסר ,פרמיה שטרם
הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות בתוספת סך תשלומי התביעות כולל הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות.
התשלומים כוללים הוצאות עקיפות לישוב תביעות )הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות( בייחוס לשנות החיתום.
שינוי באומדן עלות התביעות המצטברות בגין שנות חיתום קודמות נובע בין היתר מקיטון בעלות התביעות הפרטניות
והשפעתו על המודל האקטוארי בניכוי גידול בהערכת התביעות ,ראה באור )37ה ,((2ומשחרור בטווחי הסמך לשנים
ישנות ככל שרמת אי הוודאות קטנה .הגידול בחלקם של מבטחי המשנה בתביעות בגין שנות חיתום קודמות נובע
מתביעות גדולות בגין קבוצת אי די בי המכוסות בביטוח משנה פקולטטיבי בשיעור של  .100%לפרטים נוספים ראה
באור )38ב())6א().(6
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באור -19
ג.

התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(

תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי ,בניכוי הוצאות רכישה נדחות )המשך(
.2

ענפי רכוש ואחרים

באלפי ש"ח

2013

ליום  31בדצמבר
2012
2013
ביטוח משנה

2012
ברוטו

יתרה לתחילת השנה
עלות התביעות המצטברת
בגין אירועים בשנת הדוח
*(
שינוי בעלות התביעות
המצטברות בגין אירועים
שקדמו לשנת הדוח
סך השינוי בעלות
התביעות המצטברת
תשלומים לישוב תביעות
במהלך השנה:
בגין אירועים של שנת
הדוח
בגין אירועים שקדמו
לשנת הדוח

1,673,584

1,756,086

619,974

788,815

2012

2013
שייר
1,053,610

967,271

1,450,197

1,133,572

603,273

293,896

846,924

839,676

)(46,719

)(324

)(51,070

)(26,830

4,351

26,506

1,403,478

1,133,248

552,203

267,066

851,275

866,182

)(863,253

)(671,478

)(313,537

)(143,790

)(549,716

)(527,688

)(438,463

)(591,769

)(140,409

)(312,740

)(298,054

)(279,029

סך תשלומים
שינוי בהפרשה לפרמיה
שטרם הורווחה ,נטו
מהוצאות רכישה נדחות
שינוי בהפרשה לפרמיה
בחסר

)(1,301,716

)(1,263,247

)(453,946

)(456,530

)(847,770

)(806,717

15,292

43,036

17,665

20,623

)(2,373

22,413

)(955

4,461

-

-

)(955

4,461

יתרה לסוף השנה

1,789,683

1,673,584

735,896

619,974

1,053,787

1,053,610

*( הגידול בחלקם של מבטחי המשנה בתביעות בגין אירועים בשנת הדוח נובע מאירועי נזק גדולים ובעיקר בחלקם בנזקי
טבע שחלו במהלך .2013
.1
.2
.3
.4

יתרות הפתיחה והסגירה כוללות :תביעות תלויות בתוספת הפרשה לפרמיה בחסר ,פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי
הוצאות רכישה נדחות.
עלות התביעות המצטברת בגין אירועים בשנת הדוח כוללת את יתרת תביעות תלויות לסוף שנת הדוח בתוספת סך
תשלומי התביעות בתקופת הדוח לרבות הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות.
תשלומים לישוב תביעות במהלך השנה כוללים תשלומים בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח ובתוספת השינוי ביתרת
תביעות תלויות בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח.
התשלומים ליישוב תביעות כוללים הוצאות ישירות ועקיפות ליישובן )הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות( בייחוס
לשנות הנזק.
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באור .19

התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי )המשך(

ד .1בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות ,ברוטו בענף רכב חובה וחבויות
ליום  31בדצמבר 2013
שנת חיתום
באלפי שקלים
מותאמים למדד
נובמבר(¹ 2013 ,

2004

תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה
לאחר שנה
ראשונה
16,787
110,967
לאחר שנתיים
256,953
לאחר שלוש שנים
400,970
לאחר ארבע שנים
530,076
לאחר חמש שנים
644,443
לאחר שש שנים
743,464
לאחר שבע שנים
810,708
לאחר שמונה שנים
866,811
לאחר תשע שנים
909,227
לאחר עשר שנים

2005

17,910
123,324
269,617
394,547
522,588
616,983
701,786
778,811
820,966

2006

17,618
116,861
243,485
359,761
475,133
565,230
666,147
740,453

אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים לרבות צבירה( בסוף השנה
לאחר שנה
ראשונה
1,033,501
1,155,187
1,210,621
1,059,201
1,215,878
1,241,156
לאחר שנתיים
1,073,119
1,238,516
1,310,475
לאחר שלוש שנים
1,030,430
1,112,867
1,204,690
לאחר ארבע שנים
1,037,866
1,084,873
1,179,056
לאחר חמש שנים
1,033,880
1,059,350
1,160,995
לאחר שש שנים
1,028,180
1,040,409
1,127,519
לאחר שבע שנים
1,005,753
1,029,637
1,116,410
לאחר שמונה שנים
1,013,184
1,079,271
לאחר תשע שנים
1,049,331
לאחר עשר שנים
עודף לאחר שחרור
24,677
99,683
155,359
הצבירה (2
שיעור סטייה לאחר
2.39%
8.96%
12.90%
שחרור הצבירה
אומדן עלות תביעות
מצטברות ,ליום 31
בדצמבר2013 ,
1,005,753
1,013,184
1,049,331
תשלומים מצטברים
עד ליום 31
740,453
820,966
909,227
בדצמבר2013 ,
סך ההתחייבויות
ליום  31בדצמבר,
265,300
192,218
140,104
2013

2007

18,635
112,916
231,975
342,490
547,766
652,937
752,968

2008

13,181
93,485
193,773
300,607
414,830
530,255

2009

13,133
78,761
184,176
313,270
424,667

2010

6,273
61,199
156,038
253,202

951,846
950,165
969,392
924,723

2011

21,196
74,768
169,692

908,184
923,600
991,243

2012

5,274
53,146

947,314
1,023,791

סה"כ

2013

4,378

882,914

1,073,149
1,090,566
1,114,064
1,094,596
1,139,420
1,137,674
1,096,012

975,960
983,607
1,003,387
975,280
990,297
970,901

1,018,801
1,023,101
1,045,931
1,022,662
1,008,013

)(1,416

4,379

14,649

297,331

)(0.1%

0.45%

1.43%

4.617%

1,096,012

970,901

1,008,013

924,723

991,243

1,023,791

882,914

9,965,865

752,968

530,255

424,667

253,202

169,692

53,146

4,378

4,658,954

343,044

440,646

583,346

671,521

821,551

970,645

878,536

5,306,911

תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת חיתום 2003

337,757

סה"כ התחייבות בגין חוזי ביטוח בענפי רכב חובה וחבויות בניכוי הוצאות רכישה נדחות ליום  31בדצמבר 2013

5,644,668

(1
(2

הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים.
עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח.

הערה:

רמת המובהקות של המודלים האקטואריים גדולה יותר כאשר בוחנים את התפתחות התביעות ברמת סך שנות החיתום .לכן נכון יותר לבחון את
התפתחות הערכות החברה ברמת סך שנות החיתום ולא לכל שנת חיתום בנפרד.
שינוי באומדן עלות התביעות המצטברות בגין שנות חיתום קודמות נובע בין היתר מקיטון בעלות התביעות הפרטניות והשפעתו על המודל
האקטוארי ומשחרור בטווחי הסמך לשנים ישנות ככל שרמת אי הוודאות קטנה.

3 - 100

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -19

התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(

ד .2בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות ,בשייר עצמי ,בענפי ביטוח רכב
חובה וחבויות
ליום  31בדצמבר 2013
שנת חיתום
באלפי שקלים מותאמים למדד
נובמבר(¹ 2013 ,

סה"כ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

16,671
109,660
254,471
397,250
524,035
633,918
728,494
793,344
842,755
880,698

17,795
121,881
264,387
387,845
497,833
587,575
671,346
747,781
788,462

17,591
116,441
242,544
356,493
469,818
557,754
648,739
720,490

18,543
112,350
226,371
334,416
447,436
548,139
638,442

13,161
93,197
193,051
296,798
396,371
499,826

13,072
78,288
167,169
275,793
378,398

6,273
60,532
151,867
246,044

6,926
58,320
149,938

5,189
49,194

4,367

1,019,998
1,050,682
1,093,572
1,093,310
1,098,105
1,100,325
1,077,520
1,065,630
1,041,477
1,014,975

989,685
1,024,241
1,062,977
1,003,440
1,004,455
995,552
994,844
989,942
969,771

907,458
911,548
940,835
951,979
970,855
955,607
974,804
953,416

913,483
924,071
935,752
934,688
938,121
939,640
921,127

843,161
857,481
876,198
855,037
873,705
868,011

858,175
861,603
879,611
855,233
849,123

809,938
809,642
829,234
815,098

761,982
765,925
793,189

803,174
800,550

755,087

78,335

33,669

)(1,437

13,561

)(12,974

6,110

117,264

7.16%

3.36%

)(0.2%

1.45%

)(1.5%

0.71%

2.060%

תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים

אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים לרבות צבירה( בסוף השנה
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים
עודף )חוסר( לאחר שחרור
הצבירה (2
שיעור סטייה לאחר שחרור
הצבירה
אומדן עלות תביעות מצטברות,
ליום  31בדצמבר2013 ,
תשלומים מצטברים עד ליום
 31בדצמבר2013 ,
סך ההתחייבויות ליום 31
בדצמבר2013 ,

1,014,975

969,771

953,416

921,127

868,011

849,123

815,098

793,189

800,550

755,087

8,740,347

880,698

788,462

720,490

638,442

499,826

378,398

246,044

149,938

49,194

4,367

4,355,859

134,277

181,309

232,926

282,685

368,185

470,725

569,054

643,251

751,356

750,720

4,384,488

תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת חיתום 2003

269,138

סה"כ התחייבות בגין חוזי ביטוח בענפי רכב חובה וחבויות בניכוי הוצאות רכישה נדחות ליום  31בדצמבר 2013

4,653,626

(1
(2

הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים.
עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח.

הערה:

רמת המובהקות של המודלים האקטואריים גדולה יותר כאשר בוחנים את התפתחות התביעות ברמת סך שנות החיתום .לכן נכון יותר לבחון את
התפתחות הערכות החברה ברמת סך שנות החיתום ולא לכל שנת חיתום בנפרד.
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באור -19

התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(

ד .3בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות ,ברוטו בענפי ביטוח רכב חובה
ליום  31בדצמבר 2013
שנת חיתום
באלפי שקלים מותאמים למדד
נובמבר(¹ 2013 ,

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

סה"כ

תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים

14,373
99,489
199,420
290,351
376,393
441,721
510,162
566,360

16,416
95,571
184,402
265,479
354,212
431,772
500,445

10,769
81,165
159,919
238,174
301,749
376,109

10,578
63,589
132,136
207,847
279,722

3,802
41,908
106,540
177,849

3,760
39,785
109,264

2,895
34,863

3,273

15,045
98,853
223,823
329,871
420,380
510,622
580,262
626,997
668,275
692,309

13,193
103,426
217,774
310,411
397,592
464,462
526,017
581,278
605,144

784,236
807,193
841,120
815,040
819,612
822,917
814,089
811,422
787,158
771,720

738,278
771,992
788,795
727,140
732,242
722,628
727,751
725,875
710,966

673,713
687,885
700,147
706,296
735,257
722,398
740,451
728,438

698,317
708,769
722,354
718,449
711,411
706,341
691,629

637,284
651,901
665,617
631,976
638,742
633,351

620,083
626,268
639,976
595,630
580,535

555,511
564,355
577,229
534,655

523,027
528,336
540,216

529,777
530,873

518,065

43,320

16,174

)(22,142

26,820

)(1,375

15,095

77,892

5.32%

2.22%

)(3.1%

3.73%

)(0.2%

2.53%

1.857%

אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים לרבות צבירה( בסוף השנה
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים
עודף )חוסר( לאחר שחרור
הצבירה (2
שיעור סטייה לאחר שחרור
הצבירה
אומדן עלות תביעות מצטברות,
ליום  31בדצמבר2013 ,
תשלומים מצטברים עד ליום 31
בדצמבר2013 ,
סך ההתחייבויות ליום  31בדצמבר,
2013

771,720

710,966

728,438

691,629

633,351

580,535

534,655

540,216

530,873

518,065

6,240,448

692,309

605,144

566,360

500,445

376,109

279,722

177,849

109,264

34,863

3,273

3,345,338

79,411

105,822

162,078

191,184

257,242

300,813

356,806

430,952

496,010

514,792

2,895,110

תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת חיתום 2003

148,781

סה"כ התחייבות בגין חוזי ביטוח בענף רכב חובה בניכוי הוצאות רכישה נדחות ליום  31בדצמבר 2013

3,043,891

(1
(2

הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים.
עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח.

הערה:

רמת המובהקות של המודלים האקטואריים גדולה יותר כאשר בוחנים את התפתחות התביעות ברמת סך שנות החיתום .לכן נכון יותר לבחון את
התפתחות הערכות החברה ברמת סך שנות החיתום ולא כל שנת חיתום בנפרד.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -19

התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(

ד .4בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות ,בשייר עצמי ,בענף ביטוח רכב
חובה
ליום  31בדצמבר 2013
שנת חיתום
באלפי שקלים מותאמים למדד
נובמבר(¹ 2013 ,

2004

2005

2006

2007

2009

2008

2010

2011

2012

2013

סה"כ

תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים

15,045
98,863
223,833
329,881
419,743
507,274
576,913
623,659
659,121
683,148

13,193
103,426
217,774
310,411
395,677
460,100
521,429
576,498
599,673

14,373
99,489
199,420
288,838
374,880
438,756
507,197
561,375

16,416
95,571
184,402
265,479
346,324
420,627
487,111

10,578
63,589
132,136
207,847
279,722

10,769
81,165
159,919
238,174
301,749
374,780

3,802
41,908
106,540
177,849

3,759
39,784
109,263

2,895
34,863

3,273

אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים לרבות צבירה( בסוף השנה
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים
עודף )חוסר( לאחר שחרור
הצבירה (2
שיעור סטייה לאחר שחרור
הצבירה
אומדן עלות תביעות מצטברות,
ליום  31בדצמבר2013 ,
תשלומים מצטברים עד ליום 31
בדצמבר2013 ,
סך ההתחייבויות ליום  31בדצמבר,
2013

545,718
548,067
561,182
526,427

512,301
510,405
522,615

517,424
510,376

505,090

768,424
782,649
816,493
799,280
806,380
810,738
800,951
798,443
777,340
761,805

723,295
748,671
766,130
712,558
718,630
711,462
716,234
717,881
700,610

660,274
668,097
681,217
695,216
718,463
704,696
721,119
708,000

685,434
691,324
705,555
695,668
686,935
681,141
666,254

628,772
637,164
651,210
619,555
626,035
620,930

609,659
609,462
623,588
581,829
571,978

37,475

11,948

)(12,784

29,414

)(1,375

9,851

74,529

4.69%

1.68%

)(1.8%

4.23%

)(0.2%

1.69%

1.816%

761,805

700,610

708,000

666,254

620,930

571,978

526,427

522,615

510,376

505,090

6,094,085

683,148

599,673

561,375

487,111

374,780

279,722

177,849

109,263

34,863

3,273

3,311,057

78,657

100,937

146,625

179,143

246,150

292,256

348,578

413,352

475,513

501,817

2,783,028

תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת חיתום 2003

116,615

סה"כ התחייבות בגין חוזי ביטוח בענף רכב חובה בניכוי הוצאות רכישה נדחות ליום  31בדצמבר 2013

2,899,643

(1
(2

הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים.
עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח.

הערה:

רמת המובהקות של המודלים האקטואריים גדולה יותר כאשר בוחנים את התפתחות התביעות ברמת סך שנות החיתום .לכן נכון יותר לבחון את
התפתחות הערכות החברה ברמת סך שנות החיתום ולא לכל שנת חיתום בנפרד.

ד .5התפלגות הרווח בשייר של ענף רכב חובה )אלפי ש"ח(

שנת הדיווח

2013
2012
2011

רווח )הפסד(
בגין השנים
הפתוחות

)(1,656
14,247
)(9,715

רווח בגין שנת החיתום שהשתחררה
בשנת הדוח
שנת החיתום
שהשתחררה
48,372
2010
58,075
2009
38,109
2008

התאמות בגין
שנות החיתום
שהשתחררו
בשנים קודמות

143,128
75,361
70,828

סה"כ רווח שדווח

189,844
147,683
99,222

פעילות שלא נכללה
בחישוב העתודות
ולא הוקצתה לשנות
החיתום *(

6,119
14,245
)(9,714

*( נכלל ברווח )הפסד( שדווח.
ההבדלים ב"התאמות בגין שנות החיתום שהשתחררו בשנים קודמות" נובעים בעיקר משינויים בהכנסות מהשקעות ומהתפתחות התביעות על
שנים קודמות.
בפעילות שאינה נכללת בחישוב העתודות והוקצתה לשנות החיתום נרשם ההפרש בין ההכנסות מהשקעות המשמשות לחישוב סכום עודף הכנסות
על הוצאות לבין סך ההכנסות מהשקעות שנזקפו לדוח רווח והפסד .ההבדל בפעילות שאינה נכללת בין שנות הדיווח ,כמפורט בטבלה לעיל ,נובע
בעיקר מהפער בהכנסות מהשקעות בין השנים.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -19
ד.6

התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(

נתונים בדבר שנות חיתום  2006-2013בענף רכב חובה )אלפי ש"ח(

שנת חיתום

שנות חיתום פתוחות

באלפי ש"ח

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

פרמיות ברוטו )כולל דמים(
רווח )הפסד( בשייר לשנת חיתום
מצטבר עד לתאריך הדוח

577,803

572,975

560,341

585,295

630,412

630,656

658,254

620,337

)(6,849

6,830

7,364

51,589

80,269

44,354

43,798

48,163

-

12,145

28,380

12,911

41,684

62,971

עודף הכנסות על הוצאות בשייר
השפעת הכנסות מהשקעות על
הרווח /העודף המצטבר לשנת
חיתום

ד.7

שנות חיתום סגורות

86,803

117,606

122,932

128,502

131,383

התפלגות הרווח בשייר של ענף ביטוח חבויות אחרות )אלפי ש"ח(

שנת הדיווח

הפסד בגין
השנים
הפתוחות

הפסד בגין שנת החיתום
שהשתחררה בשנת הדוח
שנת החיתום
שהשתחררה

התאמות בגין
שנות החיתום
שהשתחררו
בשנים הקודמות

פעילות שלא נכללה
בחישוב העתודות
והוקצתה לשנות
החיתום *(

סה"כ רווח
)הפסד(
שדווח

2013

)(91,436

2010

)(13,807

80,769

)(24,474

)(5,933

2012

)(85,010

2009

)(9,405

52,883

)(41,532

736

2011

)(60,506

2008

)(7,010

74,426

6,910

)(9,786

*( נכלל ברווח )הפסד( שדווח.
התאמות בגין שנות החיתום שהשתחררו בשנים הקודמות נובעות בעיקר מהשינוי בהכנסות מהשקעות ומשינויים בעלות התביעות לשנים
קודמות.
בפעילות שאינה נכללת בחישוב העתודות שהוקצתה לשנות החיתום נרשם ההפרש בין סך ההכנסות מהשקעות המשמשות לחישוב סכום
עודף הכנסות על הוצאות )"סכום הצבירה"( לבין סך ההכנסות מהשקעות שנזקפו לדוח רווח והפסד וכן מההפרש בין הוצאות הנהלה
וכלליות המשמשות לחישוב סכום הצבירה בהתאם להוראת המפקח לבין הוצאות הנהלה וכלליות בפועל.

ד.8

נתונים בדבר שנות חיתום  2006-2013בענף ביטוח חבויות אחרות )אלפי ש"ח(
שנות חיתום פתוחות
שנת חיתום
פרמיות ביטוח ברוטו )כולל
דמים(
הפסד בשייר לשנת חיתום
מצטבר עד לתאריך הדוח
עודף הכנסות על הוצאות בשייר
השפעת הכנסות מהשקעות על
הרווח /העודף המצטבר לשנת
חיתום

שנות חיתום סגורות

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

365,191

446,636

400,617

412,117

421,763

342,516

377,611

356,477

)(69,927

)(87,995

)(68,059

)(76,201

)(53,592

)(53,775

)(68,377

)(42,952

-

202

1,867

4,759

20,142

29,325

3 - 104

39,476

50,891

49,104

49,736

58,431

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -19
ה.1

התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי )המשך(

בדיקת התפתחות הערכת התביעות התלויות ברוטו בענפי רכוש ואחרים

ליום  31בדצמבר2013 ,
שנת נזק
באלפי שקלים מותאמים
למדד נובמבר(¹ 2013 ,
תביעות ששולמו )מצטבר(
בסוף השנה
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
תביעות מצטברות )כולל
תשלומים(
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
אומדן עלויות מצטברות ליום
 31בדצמבר2013 ,
תשלומים מצטברים עד ליום
 31בדצמבר2013 ,
סך כל התביעות התלויות
בענף ליום  31בדצמבר2013 ,

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

751,676
1,064,872
1,136,381
1,169,076
1,185,649
1,196,840
1,204,305

724,152
1,083,067
1,155,222
1,181,915
1,198,198
1,208,124

729,659
1,019,290
1,074,479
1,098,687
1,122,824

655,450
985,874
1,035,906
1,063,134

774,991
1,256,935
1,324,171

684,240
984,210

847,420

1,291,997
1,297,842
1,246,781
1,234,338
1,244,911
1,244,458
1,237,201

1,289,540
1,295,254
1,265,254
1,263,647
1,257,075
1,232,426

1,262,423
1,204,619
1,173,768
1,188,728
1,187,304

1,201,132
1,192,362
1,154,590
1,147,651

1,416,372
1,445,226
1,418,059

1,155,115
1,148,127

1,398,381

1,237,201

1,232,426

1,187,304

1,147,651

1,418,059

1,148,127

1,398,381

8,769,149

1,204,305

1,208,124

1,122,824

1,063,134

1,324,171

984,210

847,420

7,754,188

32,896

24,302

64,480

84,517

93,888

163,917

550,961

1,014,961
157,672
1,172,633

תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת נזק 2006
סך הכל התביעות התלויות בענפי רכוש ואחרים ליום  31בדצמבר2013 ,
(1

הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים.
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סה"כ

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -19
ה.2

התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(

בדיקת התפתחות הערכת התביעות התלויות בשייר עצמי ,בענפי רכוש ואחרים

ליום  31בדצמבר2013 ,
שנת נזק
באלפי שקלים מותאמים למדד
נובמבר(¹ 2013 ,
תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף
השנה
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
תביעות מצטברות )כולל
תשלומים(
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
אומדן עלויות מצטברות ליום 31
בדצמבר2013 ,
תשלומים מצטברים עד ליום 31
בדצמבר2013 ,
סך כל התביעות התלויות בענף
ליום  31בדצמבר2013 ,

סה"כ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

587,822
784,359
822,185
843,938
855,969
862,590
868,630

548,476
762,490
803,890
823,586
838,256
847,846

534,435
720,757
758,010
777,721
793,866

518,607
695,621
727,762
749,485

510,521
713,255
751,233

537,292
749,935

530,577

878,770
891,333
874,757
880,394
887,160
890,921
883,089

857,046
868,595
861,788
870,312
873,434
857,961

852,217
833,747
817,162
826,540
829,505

816,175
807,383
797,821
806,538

814,117
836,029
820,611

855,209
854,129

791,803

883,089

857,961

829,505

806,538

820,611

854,129

791,803

5,843,636

868,630

847,846

793,866

749,485

751,233

749,935

530,577

5,291,571

14,460

10,115

35,639

57,053

69,378

104,194

261,226

552,065

תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת נזק 2006

116,729

סך הכל התביעות התלויות בענפי רכוש ואחרים ליום  31בדצמבר2013 ,

668,794

(1

הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -20
א.

נתונים נוספים אודות מגזר חיסכון ארוך טווח

פירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות
נתונים ליום  31בדצמבר :2013
פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות נספחים(
לפי מועד הנפקת הפוליסה

עד שנת
(* 1990

באלפי ש"ח
.1

עד שנת
2003

פוליסות ללא
מרכיב חסכון
סיכון הנמכר
כפוליסה בודדת

משנת 2004
שאינו
תלוי
תלוי
תשואה
תשואה

פרט

קבוצתי

סה"כ

לפי חשיפה ביטוחית
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
קצבה עם מקדמים מובטחים

.2

*(

עד חודש מאי 2001

12,021,993

20,868,826

-

-

-

-

32,890,819

מחודש יוני 2001

-

1,947,057

253,127

8,261,638

-

-

10,461,822

קצבה בתשלום

1,288,319

583,807

-

55,871

-

-

1,927,997

הוני )ללא אופציה לקצבה(

2,713,842

7,573,554

101,464

2,147,274

-

-

12,536,134

מרכיבי סיכון אחרים

199,925

733,671

-

413,043

579,038

309,961

2,235,638

סה"כ בגין חוזי ביטוח
התחייבויות בגין חוזי השקעה
בביטוח חיים

16,224,079

31,706,915

354,591

10,877,826

579,038

309,961

60,052,410

-

-

6,535

1,618,732

-

-

1,625,267

16,224,079

31,706,915

361,126

12,496,558

579,038

309,961

61,677,677

סה"כ בביטוח חיים
התחייבות בגין חברות מנהלות של
גמל שאוחדו

2,298,517

סה"כ

63,976,194

לפי חשיפה פיננסית
143,295

-

44,087,931

-

12,232,389

תלוי תשואה

336,149

31,376,098

309,961

17,589,746

309,961

264,169

435,743

12,496,558

579,038

שאינו תלוי תשואה

15,887,930

330,817

361,126

סה"כ בביטוח חיים
התחייבות בגין חברות מנהלות של
גמל שאוחדו

16,224,079

31,706,915

361,126

61,677,677
2,298,517

סה"כ

63,976,194

המוצרים שהונפקו עד לשנת ) 1990לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב
מיועדות.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -20
א.

נתונים נוספים אודות מגזר חיסכון ארוך טווח )המשך(

פירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות
נתונים ליום  31בדצמבר :2012
פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות נספחים(
לפי מועד הנפקת הפוליסה

עד שנת
(* 1990

באלפי ש"ח
.1

עד שנת
2003

פוליסות ללא
מרכיב חסכון
סיכון הנמכר
כפוליסה בודדת

משנת 2004
שאינו
תלוי
תלוי
תשואה
תשואה

פרט

קבוצתי

סה"כ

לפי חשיפה ביטוחית
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
קצבה עם מקדמים מובטחים

.2

*(

עד חודש מאי 2001

11,503,395

18,276,850

-

-

-

-

29,780,245

מחודש יוני 2001

-

1,699,966

222,632

6,439,208

-

-

8,361,806

קצבה בתשלום

983,201

384,697

-

28,461

-

-

1,396,359

הוני )ללא אופציה לקצבה(

2,795,517

7,153,857

102,044

2,027,035

-

-

12,078,453

מרכיבי סיכון אחרים

216,552

717,454

-

383,430

534,404

294,981

2,146,821

סה"כ בגין חוזי ביטוח
התחייבויות בגין חוזי השקעה
בביטוח חיים

15,498,665

28,232,824

324,676

8,878,134

534,404

294,981

53,763,684

-

-

6,710

1,348,383

-

-

1,355,093

15,498,665

28,232,824

331,386

10,226,517

534,404

294,981

55,118,777

סה"כ בביטוח חיים
התחייבויות בגין חברות מאוחדות
של גמל שאוחדו

2,228,948

סה"כ

57,347,725

לפי חשיפה פיננסית
תלוי תשואה

322,787

27,910,103

-

9,972,671

130,786

-

38,336,347

שאינו תלוי תשואה

15,175,878

322,721

331,386

253,846

403,618

294,981

16,782,430

סה"כ בביטוח חיים

15,498,665

28,232,824

331,386

10,226,517

534,404

294,981

55,118,777

התחייבויות בגין מנהלות של גמל
שאוחדו

2,228,948

סה"כ

57,347,725

המוצרים שהונפקו עד לשנת ) 1990לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב
מיועדות.
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ב.

88
3,216
7,916

65,506
198,827
61,763
326,096
154,778
78,252
13,584
91,836

(¹ 1990

עד שנת

1,395
3,093
58,012

38,117
1,304,000
331,270
1,673,387
524,854
447,318
1,285
448,603

2003

עד שנת

-

31,346
4,026
35,372
7,822
11,097
1,398
12,495

שאינו
תלוי
תשואה

191,088
159,848
48,736
335,421
59,630
177,756

1,818,491
289,454
2,107,945
531,609
129,544
)(220,055
1,040
)(219,015

תלוי
תשואה

משנת 2004

פוליסות הכוללות מרכיב חיסכון )לרבות נספחים( לפי מועד
הנפקת הפוליסה

75,494
-

540,205
540,205
104,990
1,617
106,607

-

191,503
191,503
8,242
1,112
9,354

103,623
3,352,664
1,418,221
4,874,508
531,609
816,998
429,844
20,036
449,880
134,481
1,969
136,450
564,325
586,330
268,065
166,157
48,736
335,421
59,630
243,684

פרט

קבוצתי

סה"כ

פוליסות ללא מרכיב
חיסכון
סיכון הנמכר כפוליסה
בודדת
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 .1המוצרים שהונפקו עד לשנת ) 1990לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות.
 .2הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש ,אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה המקורית.
 .3המרווח הפיננסי כולל רווחים )הפסדים( מהשקעות שנזקפו לרווח כולל אחר ,אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות .המרווח הפיננסי בפוליסות
עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות .בחוזים תלויי תשואה,
המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים על בסיס הקטנת הזקיפה לחיסכון במערכות החברה.
 .4לא כולל פרמיות בגין חוזי השקעה בקופת גמל מאוחדת )בר א'( בסך של  6,671אלפי ש"ח.
 .5לא כולל ניוד פנימי.

באלפי ש"ח
פרמיות ברוטו:
מסורתי/מעורב
מרכיב החיסכון
אחר
סה"כ
(4
תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו ישירות לעתודות ביטוח
מרווח פיננסי כולל דמי ניהול (³
רווח )הפסד( מעסקי ביטוח חיים
רווח כולל אחר מעסקי ביטוח חיים
סך כל הרווח )הפסד( הכולל מעסקי ביטוח חיים
רווח מפנסיה וגמל
רווח כולל אחר מפנסיה וגמל
סך כל הרווח הכולל מפנסיה וגמל
סה"כ רווח מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
סה"כ רווח כולל מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
(2
פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח – עסק חדש
פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח
פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה – עסק חדש
פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה
(5
העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
(5
העברות מהחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

נתונים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2013

פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות

באור -20

נתונים נוספים אודות מגזר חיסכון ארוך טווח )המשך(

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

כלל חברה לביטוח בע"מ

ב.

.4
.5

*(
.1
.2
.3

129
59
1,283

73,138
202,459
65,024
340,621
161,184
)(255,291
48,827
)(206,464

(¹ 1990

עד שנת

1,539
5,531
73,240

42,481
1,311,315
338,915
1,692,711
205,615
194,544
3,086
197,630

2003

עד שנת

-

33,499
4,545
38,044
11,164
1,922
4,845
6,767

שאינו
תלוי
תשואה

513,255
158,157
62,745
320,142
64,898
169,853

1,683,705
275,861
1,959,566
485,652
104,259
)(241,175
2,062
)(239,113

תלוי
תשואה

משנת 2004

פוליסות הכוללות מרכיב חיסכון )לרבות נספחים( לפי מועד
הנפקת הפוליסה

83,189
-

498,306
498,306
113,313
5,283
118,596

-

208,213
208,213
2,139
4,019
6,158

115,619
3,230,978
1,390,864
4,737,461
485,652
482,222
)(184,548
68,122
)(116,426
98,621
)(685
97,936
)(85,927
)(18,490
598,112
163,747
62,745
320,142
64,898
244,376

פרט

קבוצתי

סה"כ

פוליסות ללא מרכיב
חיסכון
סיכון הנמכר כפוליסה
בודדת
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הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(
המוצרים שהונפקו עד לשנת ) 1990לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות.
הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש ,אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה המקורית.
המרווח הפיננסי כולל רווחים )הפסדים( מהשקעות שנזקפו לרווח כולל אחר ,אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות .המרווח הפיננסי בפוליסות
עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות .בחוזים תלויי תשואה,
המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים על בסיס הקטנת הזקיפה לחיסכון במערכות החברה.
לא כולל פרמיות בגין חוזי השקעה בקופת גמל מאוחדת )בר א'( בסך של  5,022אלפי ש"ח.
לא כולל ניוד פנימי.

באלפי ש"ח
פרמיות ברוטו:
מסורתי/מעורב
מרכיב החיסכון
אחר
סה"כ
(4
תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו ישירות לעתודות ביטוח
(3
מרווח פיננסי כולל דמי ניהול
רווח )הפסד( מעסקי ביטוח חיים
רווח כולל אחר מעסקי ביטוח חיים
סך כל הרווח )הפסד( הכולל מעסקי ביטוח חיים
רווח מפנסיה וגמל
הפסד כולל אחר מפנסיה וגמל
סך כל הרווח הכולל מפנסיה וגמל
סך הכל הפסד מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
סך הכל הפסד כולל מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
(2
פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח – עסק חדש
פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח
פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה – עסק חדש
פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה
(5
העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
(5
העברות מהחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

נתונים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר (* 2012

פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות )המשך(

באור -20

נתונים נוספים אודות מגזר חיסכון ארוך טווח )המשך(

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

כלל חברה לביטוח בע"מ

ב.

.4
.5

*(
.1
.2
.3

127
358
9,004

81,289
201,649
69,963
352,901
83,579
29,127
)(15,295
13,832

(¹ 1990

עד שנת

1,613
4,662
61,895

47,107
1,296,736
344,256
1,688,099
150,379
19,155
)(1,607
17,548

2003

עד שנת

-

36,866
7,719
44,585
722
)(2,251
)(1,481
)(3,732

שאינו
תלוי
תשואה

439,296
185,032
76,653
427,667
43,648
97,113

1,545,156
256,785
1,801,941
572,577
82,390
)(150,071
)(1,159
)(151,230

תלוי
תשואה

משנת 2004

פוליסות הכוללות מרכיב חיסכון )לרבות נספחים( לפי מועד
הנפקת הפוליסה

88,847
-

468,069
468,069
115,819
)(1,745
114,074

-

289,527
289,527
40,492
)(1,383
39,109

128,396
3,080,407
1,436,319
4,645,122
572,577
317,070
52,271
)(22,670
29,601
132,058
)(2,251
129,807
184,329
159,408
529,883
190,052
76,653
427,667
43,648
168,012

פרט

קבוצתי

סה"כ

פוליסות ללא מרכיב
חיסכון
סיכון הנמכר כפוליסה
בודדת
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הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
המוצרים שהונפקו עד לשנת ) 1990לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות.
הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש ,אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה המקורית.
המרווח הפיננסי כולל רווחים )הפסדים( מהשקעות שנזקפו לרווח כולל אחר ,אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות .המרווח הפיננסי בפוליסות
עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות .בחוזים תלויי תשואה,
המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים על בסיס הקטנת הזקיפה לחיסכון במערכות החברה.
לא כולל פרמיות בגין חוזי השקעה בקופת גמל מאוחדת )בר א'( בסך של  8,372אלפי ש"ח.
לא כולל ניוד פנימי

באלפי ש"ח
פרמיות ברוטו:
מסורתי/מעורב
מרכיב החיסכון
אחר
סה"כ
(4
תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו ישירות לעתודות ביטוח
(3
מרווח פיננסי כולל דמי ניהול
רווח )הפסד( מעסקי ביטוח חיים
רווח כולל אחר מעסקי ביטוח חיים
סך כל הרווח )הפסד( הכולל מעסקי ביטוח חיים
רווח מפנסיה וגמל *(
הפסד כולל אחר מפנסיה וגמל *(
סך כל הרווח הכולל מפנסיה וגמל
סך הכל רווח מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
סך הכל הפסד כולל מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
(2
פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח – עסק חדש
פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח
פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה – עסק חדש
פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה
(5
העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
(5
העברות מהחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

נתונים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2011

פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות )המשך(

באור -20

נתונים נוספים אודות מגזר חיסכון ארוך טווח )המשך(
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כלל חברה לביטוח בע"מ

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2011

באור -20
ג.

נתונים נוספים אודות מגזר חיסכון ארוך טווח )המשך(

מידע נוסף אודות התחייבויות בגין פוליסות תלויות תשואה
ליום  31בדצמבר
2013
התחייבויות
בגין פוליסות
תלויות תשואה

פרמיות /
תקבולים

תביעות

פדיונות

1,490,470
30,324,900

42,684
1,707,299

7,788
272,557

32,463
649,332

10,653,829

2,203,850

229,560

618,513

1,618,732

531,609

-

339,435

סך הכל

44,087,931

4,485,442

509,905

1,639,743

באלפי ש"ח

באלפי ש"ח
בגין פוליסות שהונפקו בין 1991-2003
קרן ט'
קרן י'
בגין פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
מסלולי השקעה
חוזי השקעה

לשנה שנסתיימה  31בדצמבר 2013

ליום  31בדצמבר
2012
התחייבויות
בגין פוליסות
תלויות תשואה

פרמיות /
תקבולים

תביעות

פדיונות

1,369,360
26,959,930

42,563
1,728,202

7,819
264,787

33,760
704,997

8,658,674

2,042,358

193,862

605,448

1,348,383

485,652

-

298,665

סך הכל

38,336,347

4,298,775

466,468

1,642,870

באלפי ש"ח

בגין פוליסות שהונפקו בין 1991-2003
קרן ט'
קרן י'
בגין פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
מסלולי השקעה
חוזי השקעה

בגין פוליסות שהונפקו בין 1991-2003
קרן ט'
קרן י'
בגין פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
מסלולי השקעה
חוזי השקעה
סך הכל
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לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2012

ליום  31בדצמבר
2011
התחייבויות
בגין פוליסות
תלויות תשואה

פרמיות /
תקבולים

תביעות

פדיונות

1,263,339
23,838,394

43,441
1,726,976

6,963
242,144

27,940
665,562

6,820,925
1,070,518

1,869,206
572,577

155,061
-

442,145
241,084

32,993,176

4,212,200

404,168

1,376,731

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2011

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור  -20נתונים נוספים אודות מגזר חיסכון ארוך טווח )המשך(
ד.

מידע אודות תשואה ודמי ניהול בגין התחייבויות תלויות תשואה

תשואה שנתית נומינלית ברוטו

ה.

באחוזים

2013

2012

2011

2010

2009

תשואה
שנתית ממוצעת
נומינלית  5שנים
לפני
לפני
דמי
דמי
ניהול
ניהול

דמי ניהול
לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
באלפי ש"ח

קרן י' )פוליסות עד שנת (2004

12.43

12.07

)(5.18

11.66

36.14

12.67

11.37

483,332

מסלול כללי בפוליסות החל משנת 2004

12.03

12.31

)(5.26

11.49

40.8

13.35

12.09

33,420

אחר

143,326

סך הכל

660,078

מידע אודות העברות כספים

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013

באלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2012

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2011

העברות לחברה מגופים אחרים
העברות מחברות ביטוח אחרות

32,387

41,104

28,718

העברות מקרנות פנסיה

14,376

8,070

9,160

העברות מקופות גמל

12,867

15,724

5,770

סך כל העברות לחברה

59,630

64,898

43,648

העברות מהחברה לגופים אחרים
העברות לחברות ביטוח אחרות

153,756

133,718

97,363

העברות לקרנות פנסיה

57,262

64,605

47,068

העברות לקופות גמל

32,666

46,053

23,581

סך כל העברות מהחברה

243,684

244,376

168,012

העברות נטו

)(184,054

)(179,478

)(124,364
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באור  -20נתונים נוספים אודות מגזר חיסכון ארוך טווח )המשך(
ו.

שינוי בהוראות המתייחסות למכירת תוכניות ביטוח חיים משולבות בחיסכון הכוללות מקדמי קצבה המגלמים
הבטחת תוחלת חיים
תוכניות ביטוח חיים אשר שווקו עד לסוף שנת  2012על ידי חברות הביטוח ,כוללות מקדמי המרה לקצבה המגלמים
הבטחה לתוחלת חיים ,שנקבעים מראש בעת רכישת הביטוח ואינם ניתנים לשינוי גם כשתוחלת החיים מתארכת
מעבר לנצפה ביום הרכישה )להלן" :כיסוי ביטוחי לאריכות ימים" או "מקדמי קצבה מובטחים"(.
בחודש נובמבר  2012פורסם חוזר "מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים" )להלן" :החוזר"( .על פי החוזר
נקבע ,בין היתר ,כי החל מיום  1בינואר  ,2013חברת ביטוח לא תשווק תוכנית ביטוח חיים משולבת בחיסכון הכוללת
מקדמי קצבה מובטחים ,למעט (1) :מי שמלאו לו לפחות  60שנה במועד המכירה; ) (2מי שיש לו חוזה ביטוח חיים
הכולל מקדמי קצבה מובטחים ומבקש לבטלו כליל ולנייד את הכספים לחוזה ביטוח חדש עם מקדמי קצבה
מובטחים ,והכל בכפוף לכך שרכישת החוזה החדש תבוצע במהלך  2013ובכפוף לכללים נוספים שנקבעו לעניין זה
בחוזר שפורסם ,לפיהם היקף חוזי ביטוח חיים עם מקדמי קצבה מובטחים ,שימכרו בשנת  2013על ידי חברת ביטוח,
לא יעלה על  75מיליוני ש"ח ,ומספר חוזי ביטוח חיים עם מקדמי קצבה מובטחים ,שימכרו על ידי חברת ביטוח ,לא
יעלה על  6,000חוזים ,וכל זאת בכפוף לתוכנית עסקית שתאושר על ידי המפקח )להלן" :היתר השיווק"( .נכון למועד
פרסום הדוח ,לא חודש היתר השיווק ביחס לשנת  2014ובהתאם החל מתחילת שנת  2014ניתן למכור פוליסות ביטוח
חיים עם מקדמי קצבה מובטחי תוחלת חיים לבני  60ומעלה בלבד .בשנת הדוח שווקו פוליסות ביטוח חיים עם
מקדמי קצבה לבני  60ומעלה בהיקף נמוך מהמגבלות שנקבעו בחוזר.
להערכת החברה ,בטווח הארוך רפורמת המקדמים צפויה להביא לשימור תוכניות ביטוח חיים שנמכרו על ידי החברה
בעבר )ובהן מקדמי הקצבה הישנים( ובפרט פוליסות שנמכרו החל משנת  .2001חשיפתן של פוליסות כאמור לביטולים,
פדיונות ,ניוד והפחתה בדמי ניהול ,תקטן .עם זאת ,האמור לא חל בשנת  2013ביחס למבוטחים שבמועד ההצטרפות
לביטוח הינם מתחת לגיל  60ושיש בידם ביטוח חיים קיים הכולל מקדמי קצבה מובטחים ,וזאת לאור העובדה שהיתר
השיווק לשנת  ,2013אפשר לחברות הביטוח לשווק למבוטחים אלה בשנת  2013פוליסות עם מקדמי קצבה מובטחים
או לחילופין הוענקו להם הנחות בדמי ניהול במטרה לשמרם .כפועל יוצא ,בשנת הדוח שווקו על ידי החברה פוליסות
עם מקדמי קצבה מובטחים ,בהתאם לסייגים שנקבעו בהיתר השיווק האמור ובהיקף הנמוך מההיקף המקסימלי
שנקבע בהיתר .בשנת הדוח ,היקף פעולות השימור והיקף הניודים היוצאים מפוליסות ביטוח בעלות מקדמי קצבה
מובטחים לא פחת באופן משמעותי ,ביחס לשנים קודמות.
עוד מעריכה החברה כי כניסת ההנחיות לתוקף צפויה להביא בטווח הרחוק לשינוי בתמהיל סל המוצרים הפנסיוניים
שבידי הציבור ,שיכלול קיטון בשיעור מוצרי הביטוח וגידול במוצרי הפנסיה שבסל ויכולות להביא למכירת כיסוי
ביטוחי לאריכות ימים כמוצר נפרד ,ואף כמוצר משלים למוצרים פנסיוניים אחרים אשר נעדרים כיסוי ביטוחי מסוג
זה.

3 - 114

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -21

נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח בריאות

א .פירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח
.1

פירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח לפי חשיפה פיננסית
ליום  31בדצמבר :2013
סיעודי
פרט

באלפי ש"ח

התחייבויות ביטוחיות לפי חשיפה
פיננסית
תלוי תשואה

565,973

מחלות ואשפוז *(

קבוצתי**(

ז"א

1,870,962

-

ז"ק

-

סה"כ

2,436,935

מבטיח תשואה

-

114,281

-

-

114,281

אחר

258,034
824,007

920,583
2,905,826

372,295
372,295

68,166
68,166

1,619,078
4,170,294

סה"כ התחייבויות ביטוחיות

ליום  31בדצמבר :2012
מחלות ואשפוז *(

סיעודי
פרט

באלפי ש"ח

קבוצתי**(

ז"ק

ז"א

סה"כ

התחייבויות ביטוחיות לפי חשיפה
פיננסית
תלוי תשואה

502,205

-

-

-

502,205

מבטיח תשואה

-

1,613,580

-

-

1,613,580

אחר

182,937

915,289

337,837

67,422

1,503,485

685,142

2,528,869

337,837

67,422

3,619,270

סה"כ התחייבויות ביטוחיות

*(

**(

ראה פירוט בסעיף א) (3להלן.
ביום  21במאי  ,2013התקשרה החברה עם מכבי שירותי בריאות )להלן" :מכבי"( בהסכם להארכת
תקופת פוליסת סיעוד קולקטיבי לחברי מכבי ,שהסתיימה ביום  30ביוני ) 2013להלן" :הפוליסה
הישנה"( בשלוש שנים נוספות ,החל מיום  1ביולי  ,2013ועד ליום  30ביוני ) 2016להלן" :הפוליסה
החדשה" ,ולהלן ביחד" :הפוליסה"( .יחד עם זאת יצוין כי ,בהתאם לדרישת המפקח ,במידה ותקבע
על ידי המפקח פוליסת סיעוד קבוצתית אחידה לכל קופות החולים )להלן" :הרפורמה"( ,תקוצר
תקופת הפוליסה ,במתכונתה הנוכחית ,כך שהיא תסתיים במועד כניסת הרפורמה לתוקף ,ובכל מקרה
לא לפני יום  31בדצמבר  .2014במקרה כאמור ,בכפוף להסכמת הצדדים על דמי ביטוח ,תעודכן
הפוליסה בהתאם להוראות הרפורמה ,ותימשך תקופת הפוליסה.
הפוליסה כוללת ארבעה מסלולים חלופיים של תגמולי סיעוד ,אשר ישולמו לתקופה מקסימלית של 60
חודשים .כמו כן ,במסגרת הפוליסה הישנה הועבר לניהול החברה תיק נכסים ,המוחזק עבור
המבוטחים בהתאם להוראות הקבועות בפוליסה .שווי התיק ליום הארכת ההסכם עמד על כ1,678-
מיליוני ש"ח )להלן" :קרן המבוטחים"( ,יודגש כי בהתאם לתנאי הפוליסה החדשה ,ההתחייבות בגינה
הינה התחייבות תלוית תשואה ,ולא התחייבות מבטיחה תשואה ,כפי שהיתה הפוליסה הישנה אשר
כללה התחייבות לתשואה ריאלית שנתית מינימלית של  4%בתוספת של מחצית מהרווח העודף מעבר
לתשואה של  .6%יחד עם זאת ,דמי הביטוח שנגבים מהמבוטחים בגין הפוליסה החדשה זהים לדמי
הביטוח הנגבים במועד סיום תקופת הפוליסה הישנה ,קרי 30 ,ביוני  ,2013כשהם צמודים למדד
הקבוע בפוליסה .במסגרת הפוליסה החדשה הופחת פקטור ההוספה שהינו מרכיב בפרמיה הנגבית
מהמבוטחים המועבר לקרן המבוטחים.
בנוסף ,בהתאם לפוליסה החדשה ,במידה ויופעל סעיף ההמשכיות בפוליסה ,אשר מעגן את זכות
המבוטחים לרכוש פוליסת המשך פרטית ללא חיתום רפואי במקרה בו הפוליסה הקבוצתית לא
תחודש או תחודש בתנאים נחותים ,עתידה קרן המבוטחים לשאת בעלות ההמשכיות בהתאם למנגנון
שנקבע בין הצדדים.
בהתאם ,בשנת  ,2013שוחררה העתודה להמשכיות בסך של כ 21 -מיליוני ש"ח .כמו כן ,לאור הפסקת
הבטחת התשואה כאמור לעיל ,החל מהרבעון השלישי לשנת  2013הוקטנו דרישות ההון מהחברה בגין
פוליסה בסך של כ 54-מיליוני ש"ח.
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באור -21

נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח בריאות )המשך(

א .פירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח )המשך(
.2

פירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח לפי חשיפה ביטוחית
החשיפה בגין כל ההתחייבויות במגזר ביטוח בריאות הינה חשיפה בגין מרכיבי סיכון אחרים דהיינו חשיפה
שאינה בגין מרכיבי סיכון הבאים :קצבה ללא מקדמים מובטחים ,קצבה עם מקדמים מובטחים ,קצבה
בתשלום או הוני.

.3

להלן ההרכב ובסיס ההערכה בענף מחלות ואשפוז
ליום  31בדצמבר

באלפי ש"ח

2012

2013

2013

ברוטו

הפרשה לפרמיה שטרם
הורווחה
עתודות ביטוח והפרשה
לפרמיה בחסר
תביעות תלויות
סך הכל ענף מחלות
ואשפוז **(

2012

2013

ביטוח משנה

2012
שייר

30,603

31,419

25

-

30,578

31,419

251,118

215,727

8,214

10,085

242,904

205,642

158,740

158,113

8,249

8,898

150,491

149,215

440,461

405,259

16,488

18,983

423,973

386,276

**( מזה -
הערכות אקטוארית
הפרשות על בסיס
הערכות אחרות:
הפרשה לפרמיה שטרם
הורווחה
סך הכל ענף מחלות
ואשפוז

409,858

373,840

16,463

18,983

393,395

354,857

30,603

31,419

25

-

30,578

31,419

440,461

405,259

16,488

18,983

423,973

386,276
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באור -21

נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח בריאות )המשך(

ב .פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות )המשך(

נתונים ליום  31בדצמבר :2013
סיעודי

מחלות ואשפוז

פרט

קבוצתי

ז"א

ז"ק

סה"כ

פרמיות ברוטו

197,002

710,222

(¹ 475,350

(¹ 229,760

1,612,334

רווח )הפסד( מעסקי ביטוח בריאות
רווח )הפסד( כולל אחר מעסקי ביטוח
בריאות
סך כל הרווח )הפסד( הכולל מעסקי
ביטוח בריאות

29,066

62,722

55,432

)(2,943

144,277

)(1,091

10,123

)(449

)(84

8,499

27,975

72,845

54,983

)(3,027

152,776

פרמיה פרט משונתת – חדשה

55,352

-

(² 85,083

-

140,435

באלפי ש"ח

 (1מתוך זה פרמיות פרט בסך של  473,476אלפי ש"ח ופרמיות קבוצתי בסך  231,634אלפי ש"ח.
 (2לא כולל בענפים :שיניים ,עובדים זרים ,נסיעות לחו"ל וישראלים בחו"ל.

נתונים ליום  31בדצמבר :2012

(3

מחלות ואשפוז

סיעודי
פרט

קבוצתי

ז"א

ז"ק

סה"כ

פרמיות ברוטו

160,025

687,558

(¹ 439,057

(¹ 219,244

1,505,884

רווח )הפסד( מעסקי ביטוח בריאות
רווח )הפסד( כולל אחר מעסקי
ביטוח בריאות
סך כל הרווח הכולל מעסקי ביטוח
בריאות

5,521

)(42,791

30,552

17,442

10,724

4,396

89,458

5,991

)(997

98,848

9,917

46,667

36,543

16,445

109,572

פרמיה פרט משונתת – חדשה

32,951

-

(² 52,707

-

85,658

באלפי ש"ח

 (1מתוך זה פרמיות פרט בסך של  429,753אלפי ש"ח ופרמיות קבוצתי בסך  228,548אלפי ש"ח.
 (2לא כולל בענפי שיניים ,עובדים זרים ,נסיעות לחו"ל וישראלים בחו"ל.
 (3למידע בדבר הצגה מחדש בגין מיזוג כלל בריאות ,ראה באור )5ב().(2

נתונים ליום  31בדצמבר :2011

(3

מחלות ואשפוז

סיעודי
פרט

קבוצתי

ז"א

ז"ק

סה"כ

פרמיות ברוטו

135,764

610,556

(¹ 405,343

(¹ 207,480

1,359,143

רווח )הפסד( מעסקי ביטוח בריאות
רווח )הפסד( כולל אחר מעסקי ביטוח
בריאות
סך כל הרווח )הפסד( הכולל מעסקי
ביטוח בריאות

)(24,388

)(73,873

52,566

19,750

)(25,945

)(677

)(104,960

)(6,533

)(4,499

)(116,669

)(25,065

)(178,833

46,033

15,251

)(142,614

פרמיה פרט משונתת – חדשה

31,277

-

(² 56,203

-

87,480

באלפי ש"ח

 (1מתוך זה פרמיות פרט בסך של  395,623אלפי ש"ח ופרמיות קבוצתי בסך  217,200אלפי ש"ח.
 (2לא כולל בענפי שיניים ,עובדים זרים ,נסיעות לחו"ל וישראלים בחו"ל.
 (3למידע בדבר הצגה מחדש בגין מיזוג כלל בריאות ,ראה באור )5ב().(2
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באור -22

תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים ,חוזי השקעה וביטוח בריאות *(
מגזר חיסכון ארוך טווח
חוזי ביטוח

חוזי השקעה

סה"כ

ביטוח
בריאות

יתרה ליום  1בינואר 2012

47,407,507

3,257,852

50,665,359

3,050,656

ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי השקעה (¹
גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות (²
קיטון בגין תביעות ,פדיונות ותום תקופה
שינויים בגין שינוי בהנחות

4,364,133
3,685,462
)(2,023,255
(*** 218,962
)(8,408

240,810
490,674
)(405,295
-

4,604,943
4,176,136
)(2,428,550
218,962
)(8,408

90,995
359,291
(** 27,452
90,876

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

53,644,401

3,584,041

57,228,442

3,619,270

ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי השקעה (¹
גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות (²
קיטון בגין תביעות ,פדיונות ותום תקופה
שינויים בגין שינוי בהנחות

4,603,871
3,738,488
)(2,210,043
(*** 61,120

243,707
538,280
)(442,244
-

4,847,578
4,276,768
)(2,652,287
61,120

238,075
361,935
)(** (5,543

שינויים אחרים (³

102,280
59,940,117

3,923,784

102,280
63,863,901

)(43,443
4,170,294

באלפי ש"ח

שינויים אחרים (³

יתרה ליום  31בדצמבר 2013
*(

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

**(

נגזר מהניסיון שנצבר בדבר עלות ושכיחות התביעות והשפעתן על התוצאות הצפויות.

***(

ראה באור )37ה()ה (1סעיף ההנחות העיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות.

.1

ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי השקעות  -סעיף זה כולל ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי השקעות בגין היתרה לתחילת
השנה ,בתוספת ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי השקעות בגין הפרמיות לחיסכון בלבד שנרשמו בתקופת הדוח.
גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות  -פרמיה זו איננה כוללת את כל הפרמיה שנרשמה כהכנסה בחברה .הפרמיה
כוללת את הפרמיה לחיסכון וחלק מהפרמיה במוצרים בעלי פרמיה קבועה.
שינויים אחרים  -הסעיף כולל שינויים בעתודה בגין תביעות תלויות ,רזרבה לתביעות עיתיות ,IBNR ,קצבאות
בתשלום וכדומה )על פי ההנחות שהיו בשימוש בסוף השנה הקודמת( .בנוסף ,הסעיף כולל גם את השפעת הריבית,
הפרשי ההצמדה ורווחי ההשקעה שלא נכללו בסעיף "ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי השקעות" ,כגון :ריבית ,הפרשי
הצמדה ורווחי השקעה על תשלומי תביעות ועל פרמיות שאינן חיסכון.

.2
.3

3 - 118

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -23
א.

מסים על הכנסה

חוקי המס החלים על חברות הקבוצה
.1

כללי
החברה ,חברות הביטוח המאוחדות ,החברות לניהול קרנות פנסיה וקופות גמל המאוחדת ,הינן "מוסד כספי"
כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו .1975-המס החל על ההכנסות של מוסדות כספיים מורכב ממס חברות
וממס רווח.
על הכנסות יתר החברות המוחזקות בישראל חל מס חברות.

.2

מיסוי בתנאי אינפלציה
על החברה והחברות המוחזקות שאינן חברות מוחזקות בחו"ל חל ,עד לתום שנת  ,2007חוק מס הכנסה
)תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה .1985-על-פי החוק ,נמדדו התוצאות לצורכי מס כשהן מותאמות
לשינויים במדד.
בחודש פברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה 1985-שקבע
כי תחולת החוק תוגבל לתום שנת המס  .2007החל משנת  ,2008נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים
נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד בתקופה שעד ליום  31בדצמבר  2007כאמור בהוראות
המעבר לגבי תום תחולת החוק .התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול התוספת והניכוי בשל אינפלציה
והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס  (2007החל משנת .2008

.3

הסדרי מס ייחודים לענף הביטוח
א.

הסכם עם שלטונות המס
בין התאחדות חברות הביטוח לבין שלטונות המס קיים הסכם )להלן" :הסכם המס"( המתחדש
ומתעדכן מדי שנה ,המסדיר סוגיות מס ייחודיות בגין שנות המס עד וכולל שנת המס  .2012ההסכם
מתייחס בין היתר לנושאים הבאים:
.1

הוצאות רכישה נדחות ) - (DACהוצאות ישירות של חברות ביטוח לרכישת חוזי ביטוח חיים
יותרו בניכוי לצורכי מס בחלקים שווים בפריסה על פני ארבע שנים .הוצאות רכישה נדחות
בביטוח בריאות זמן ארוך מופחתות על פני תקופה של  6שנים.

.2

ייחוס הוצאות להכנסות מועדפות  -להכנסות המתקבלות בכלל חברה לביטוח בע"מ החייבות
בשיעורי מס מופחתים או הפטורות ממס )להלן" :הכנסות מועדפות"( יתבצע ייחוס הוצאות
שמשמעותו הפיכת חלק מההכנסות המועדפות להכנסות חייבות במס מלא ,בהתאם לשיעור
הייחוס .שיעור הייחוס שנקבע בהסכם תלוי במקור הכספים המניבים את ההכנסות המועדפות.

.3

מיסוי הכנסות מנכסים המוחזקים כהשקעות חופפות להתחייבויות תלויות תשואה.

.4

מיסוי ניירות ערך סחירים ונגזרים  -הוסכם כי הכנסות ו/או הוצאות מניירות ערך ידווחו
לצורכי מס על בסיס מימוש .למעט החריגים הבאים:
 הפרשי הצמדה ,ריבית והפחתת ניכיון בגין אג"ח סחירים ידווחו על בסיס צבירה. ירידת ערך שנזקפה לרווח והפסד לא תחשב כהפסד לצרכי מס אלא על בסיס מימוש. -הכנסות ו/או הוצאות בגין נגזרים על סוגיהם השונים ידווחו על בסיס צבירה.

טרם נחתם הסכם לשנת המס  .2013הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לעקרונות ההסכם האמור.
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באור -23
ב.

מסים על הכנסה )המשך(

שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצה
.1

המס הסטטוטורי החל על מוסדות כספיים ובכללם החברה ,המהווה את עיקר פעילות הקבוצה ,מורכב ממס
חברות וממס רווח.

.2

ביום  2ביוני  2013פורסם צו מס ערך מוסף )שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים( )תיקון( ,התשע"ג-
 ,2013אשר עידכן את שיעור מס השכר ומס הרווח ,כך שיעמוד על  18%החל מיום  2ביוני  .2013בחמשת
החודשים הראשונים של שנת  2013עמד שיעור מס השכר ומס הרווח על  .17%כתוצאה מהשינוי האמור
שיעור המס הסטטוטורי אשר חל על מוסדות כספיים עלה בשנת  2013לשיעור של .36.22%

.3

ביום  5באוגוסט  2013עבר בכנסת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
לשנים  2013ו ,(2014 -התשע"ג ,2013-אשר קבע ,בין היתר ,העלאת שיעור מס החברות ,החל משנת 2014
ואילך בשיעור של  ,1.5%כך שיעמוד על  .26.5%בהתאם ,בשנת  2014ואילך יעלה לשיעור של .37.71%
להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ובכללם החברה בעקבות שני התיקונים:
שעור מס
חברות

שנה

שעור מס
רווח

שעור מס כולל
במוסדות
כספיים

%
24.00
25.00
25.00
26.50

2011
2012
2013
 2014ואילך

34.48
35.53
36.22
37.71

16.00
(* 16.33
(* 17.58
18.00

*( שיעור משוקלל.
לשינוי בשיעור מס הרווח בשנת  2013אין השפעה מהותית על הרווח הכולל של החברה.
הגידול בשיעור מס החברות הביא לגידול ביתרות התחייבויות מסים נדחים בסך של כ 11.7-מיליוני ש"ח .הגידול
האמור הוכר כנגד הוצאות מסים נדחים ,שנכלל בסעיף הוצאות המסים בדוח רווח והפסד ,בסך של כ4.2-
מיליוני ש"ח וכנגד הוצאות מסים בגין פריטי רווח כולל אחר בסך של כ 7.5 -מיליוני ש"ח.
ג.

מרכיבי הוצאות )הכנסות( מסים על הכנסה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
(* 2011
(* 2012
2013

באלפי ש"ח

הוצאות )הכנסות( מסים שוטפים
בגין התקופה השוטפת (1
התאמות בגין שנים קודמות ,נטו

307,241
)(7,073
300,168

הוצאות )הכנסות( מסים נדחים
יצירה והיפוך של הפרשים זמניים
התאמות בגין שנים קודמות ,נטו
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי בשיעורי המס
סך הכל מסים על הכנסה
*(

58,326
)(38,071
20,255

45,830
4,283
50,113

)(51,809
31,110
1,538
)(19,161

)(30,064
22,776
)(7,288

350,281

1,094

85,635

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
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ד.

מסים על הכנסה )המשך(

מסים על הכנסה שהוכרו בהון
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
(* 2012
2013

באלפי ש"ח

(* 2011

ה.

הטבת מס שוטפת  -נזקף ישירות להון

-

239

264

נכסים פיננסים זמינים למכירה
רווחים )הפסדים( אקטוארים מתוכנית הטבה מוגדרת
סך הטבת המס )הוצאת מס( שהוכרה בהון

32,376
2,842
35,218

125,030
)(4,802
120,467

)(102,111
)(325
)(102,172

התאמה בין המס התיאורטי על הרווח לפני מסים על הכנסה לבין הוצאות המסים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
(* 2011
(* 2012
2013

באלפי ש"ח

רווח לפני מסים על ההכנסה

973,360

37,081

214,836

שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על חברות ביטוח

36.22%

35.53%

34.48%

מס מחושב לפי שיעור המס העיקרי של החברה

352,507

13,174

74,075

תוספת )חיסכון( בחבות המס בגין:
התאמה בגין שיעור מס נמוך יותר בחברות מוחזקות שאינן חברות
ביטוח
נטרול מס מחושב בגין חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
הפרשים במדידת נכסים והתחייבויות לצרכי מס ולצרכי הדוחות
המותאמים
הפרש בגין שיעור המס המשמש לחישוב המסים הנדחים
הכנסות משכר דירה פטורות מס רווח
הכנסות פטורות ממס
הוצאות לא מוכרות
הוצאות לא מוכרות בגין תשלום מבוסס מניות )ראה באור (39
מסים בגין שנים קודמות
עדכון יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי המס
הפחתת הפרש מקורי

1,811

)(1,393

)(1,359

)(1,817

)(588

)(385

2,019
)(3,354
)(8,260
3,452
6,022
)(7,073
4,283
681

)(2,291
2,097
)(3,441
)(7,670
4,572
1,388
)(6,961
1,538
668

)(1,349
)(5,685
)(3,429
)(2,116
4,997
865
)(2,766
22,776
11

סה"כ מסים על הכנסה

350,281

1,094

85,635

שיעור מס אפקטיבי

35.99%

2.95%

40.07%

3 - 121

ו.

)(76,947

)(1,804

-

)(24,422

)(18,841

)(31,880

3,996

)(242,129

)(8,483

-

-

)(7,749

)(225,897

)(5,195

-

-

54,362

1,595

)(404

-

)(8,488

61,659

-

-

-

35,954

1,240

-

)(3,715

4,913

33,516

670

-

4,370

)(5,179

-

)(3,272

)(1,907

-

-

-

39,562

1,462

-

-

)(3,297

41,397

777

)(2,306

-

8,900

)(313,363

)(11,649

)(862

)(28,137

)(45,147

)(227,568

)(1,516

)(31,056

)(120,645

51,515

)(125,866

.2

3 - 122

.1

)(30,148

)(2,274

)(283

-

1,077

)(28,668

-

-

-

)(125,015

458

)(10,500

61,659

8,997

)(1,907

-

34,026

אחרים (²

סה"כ

ליום  31בדצמבר  ,2013לקבוצה יתרת התחייבויות למסים נדחים בגין הפרש זמני הנובע מהשקעה בחברות מוחזקות אשר ההפרש הזמני בגינן צפוי להתהפך
בעתיד הנראה לעין.
בעיקר נובע מהפרשה לחובות מסופקים.

)(198

)(35

-

-

709

)(872

)(778

-

-

-

)(2,828

)(25,840

88,681

)(210,202

-

19,479

הטבות
עובדים

חברות
מוחזקות (¹

*(

)(88,640

)(3,350

)(175

-

)(10,199

)(74,916

)(986

)(28,750

-

)(12,059

)(1,205

1,111

רכוש
קבוע

שערוך
נדל"ן

מכשירים
פיננסיים

הוצאות
רכישה
נדחות
בבטוח
חיים

ניכויים
והפסדים
להעברה
לצרכי מס

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום  31בדצמבר 2013

השפעת השינוי בשיעור המס

שנזקפה לרווח והפסד

מיון מסים שוטפים למסים נדחים

שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום  31בדצמבר (* 2012

השפעת השינוי בשיעור המס שנזקפה לרווח והפסד *(

מיון מסים שוטפים למסים נדחים *(

שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר *(

שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד *(

יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום  1בינואר (* 2012

)(33,121

נכסים
בלתי
מוחשיים

נכסי והתחייבויות מסים נדחים מיוחסים לפריטים הבאים:

באלפי ש"ח

.1

נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו

נכסי והתחייבויות מסים נדחים

באור -23

מסים על הכנסה )המשך(

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2011
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ו.

מסים על הכנסה )המשך(

נכסי והתחייבויות מסים נדחים )המשך(
.1

נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו )המשך(
המסים הנדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
2013

(* 2012

באלפי ש"ח

נכסי מסים נדחים
התחייבות בגין מסים נדחים

*(
.2

27,996
)(341,359

24,432
)(252,000

)(313,363

)(227,568

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

נכסי מסים נדחים שלא הוכרו
נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין הפריטים הבאים:
ליום  31בדצמבר
2012
2013

באלפי ש"ח

הפסדים פרותיים לצורך מס

1,084

7,256

הפסדי הון והפרש ריאלי מניירות ערך סחירים

14,891

20,194

סה"כ

15,975

27,450

לפי חוקי המס הקיימים ,אין הגבלת זמן על ניצול הפסדים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים הזמניים
הניתנים לניכוי .נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין פריטים אלה ,כיוון שאין זה צפוי כי תהיה בעתיד
הכנסה חייבת ,שכנגדה ניתן יהיה לנצל את הטבות המס.
ז.

שומות מס
 .1א .לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  ,2010למעט בסוגיית התרת הפחת מוניטין כמפורט בסעיף 2
להלן.
ב .לחברת כלל בריאות אשר מוזגה עם ולתוך החברה )ראה באור  (16הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת
המס .2011
ג .דוחות של חלק מחברות הקבוצה לשנים עד וכולל שנת המס  2009נחשבים כשומות סופיות לפי סעיף 145
לפקודת מס הכנסה ובכפוף לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.
.2

שומות מס במחלוקת:
לחברה הוצאו צווים לשנות המס  2004עד  ,2010בנושא אי התרת הפחתת מוניטין ברכישת מניות של
חברות מנהלות של קרנות פנסיה .החברה חולקת על עמדת רשויות המס ובהתאם הוגש ערעור בגין
הצווים .ביום ה 20 -בפברואר  2013ניתנה פסיקת בית המשפט המחוזי אשר דחתה את ערעור החברה
וקיבלה את עמדת רשויות המס .החברה הגישה ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי .רשויות המס קיזזו
את מרבית הסכומים במחלוקת עד לסוף שנת המס  ,2011מהחזרים המגיעים לחברה .לחברה הפרשות
מספיקות לכיסוי הוצאות המסים בגין הסכום שבמחלוקת.

ח.

הסדר מס בגין שינוי מבנה
ביום  12במרס  2013התקבל אישור מס הכנסה לשינוי המבנה המתואר בבאור )16ה() (9במסגרתו מוזגה כלל
בריאות עם ולתוך החברה ,אשר מטיל על החברה מגבלות מסויימות ובין היתר מגבלת קיזוז הפסדים.
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הטבות לעובדים

הטבות לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה ,הטבות בגין פיטורין ,הטבות אחרות לטווח ארוך והטבות לטווח
קצר וכן תשלומים מבוססי מניות.
באשר לתשלומים מבוססי מניות ראה באור .39
פירוט

באלפי ש"ח

ערך נוכחי של מחויבויות ממומנות
ערך נוכחי של מחויבויות בלתי ממומנות
סך ערך נוכחי של מחויבויות
שווי הוגן של נכסי התוכניות
ההשפעה של תקרת הנכסים
התחייבות שהוכרה בגין תוכנית הטבה מוגדרת
התחייבות בגין הטבות אחרות לטווח ארוך
התחייבות בגין הטבות לטווח קצר ***(
סך הטבות לעובדים

א)(2
א)(2
ג

מוצג בסעיפים הבאים:
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו

ליום  31בדצמבר
2013

(* 2012

234,217
32,844
267,061
76,611
)(1,064
191,514
3,256
139,000
333,770

245,874
31,307
277,181
82,618
)(974
195,537
3,566
(**65,678
264,781

140,953
192,817

67,922
196,859

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
**( סיווג מחדש.
***( במסגרת ההתחייבויות בגין הטבות לטווח קצר נכללו התחייבויות בגין שכר ,חופשה ,תגמולים ומענקים שנתיים
לעובדים.
הערה :למידע בדבר סכומים המופקדים בחברה במסגרת תוכנית הטבה מוגדרת לעובדי הקבוצה ,ראה באורים  17ו-
.18
א.

תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה  -תוכנית הטבה מוגדרת
באשר להטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ,לקבוצה תוכניות הטבה מוגדרות בגינן מופקדים סכומים בקופות
מרכזיות לפיצויים ,בקופות גמל ,בקרנות פנסיה ,בפוליסות ביטוח מתאימות ,ובפוליסות ביטוח שהונפקו על ידי
החברה.
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את הקבוצה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה.
חישוב התחייבות הקבוצה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד
אשר ,לדעת ההנהלה ,יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים.
לפרטים בדבר הסכם קיבוצי שנחתם בינואר  ,2014לרבות השלכותיו לנושא תשלום פיצויי פיטורים לעובדים ,ראה
סעיף ד' להלן.
 .1הרכב נכסי התוכנית
נכסי התוכניות מורכבים כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
2012
2013
%
%

בקופות מרכזיות לפיצויים:
מכשירים הוניים
אגרות חוב ממשלתיות
נכסי חוב אחרים
אחר

6
4
7
6
23
26
51
100

ביטוחי מנהלים
קופות גמל וקרנות פנסיה
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א.

הטבות לעובדים )המשך(

תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה  -תוכנית הטבה מוגדרת )המשך(
.2

התנועה בהתחייבויות )נכסים( ,נטו בגין תוכניות הטבה מוגדרות ומרכיביהן

באלפי ש"ח

מחויבות בגין תוכנית הטבה
מוגדרת
2012
2013

יתרה ליום  1בינואר

277,181

הוצאה/הכנסה שנזקפה לרווח
והפסד *(
עלות שירות שוטף
עלות שירותי עבר
עלויות/הכנסות ריבית
סה"כ הוצאה שנזקפה לרווח
והפסד
הוכר ברווח )הפסד( כולל אחר:
הפסדים )רווחים( אקטואריים
שנבעו משינויים בהנחות
הדמוגרפיות (1
הפסדים )רווחים( אקטואריים
שנבעו משינויים בהנחות
הפיננסיות (2
הפסדים )רווחים( אקטואריים
אחרים
התשואה בפועל בניכוי הכנסות
ריבית
סה"כ הוכר ברווח )הפסד( כולל
אחר

235,389

שווי הוגן של נכסי תוכנית
2012
2013

81,644

80,931

סך ההתחייבות )הנכס( ,נטו
שהוכרו בגין תוכנית הטבה
מוגדרת
2012
2013

195,537

154,458

37,019
11,841

30,982
23,212
11,326

2,979

3,547

37,019
8,862

30,982
23,212
7,779

48,860

65,520

2,979

3,547

45,881

61,973

-

)(4,721

-

-

-

)(4,721

)(6,124

21,172

-

-

)(6,124

21,172

3,635

)(3,479

-

-

3,635

)(3,479

-

-

5,225

)(702

)(5,225

702

)(2,489

12,972

5,225

)(702

)(7,714

13,674

תנועות נוספות
הטבות ששולמו
ניוד עובדים בקבוצת כלל
החזקות
סכומים שהופקדו על ידי
הקבוצה
סה"כ תנועות נוספות

)(54,368

)(35,909

)(27,734

)(15,941

)(26,634

)(19,968

)(2,123

)(791

)(875

)(138

)(1,248

)(653

)(56,491

)(36,700

14,308
)(14,301

13,947
)(2,132

)(14,308
)(42,190

)(13,947
)(34,568

יתרה ליום  31בדצמבר

267,061

277,181

75,547

81,644

191,514

195,537

*( ההוצאות נכללות במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות בדוח רווח והפסד ,ראה באור .34
 (1כגון שיעורי תמותה ועזיבה.
 (2כגון ריבית היוון.
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באור -24
א.

הטבות לעובדים )המשך(

תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה  -תוכנית הטבה מוגדרת )המשך(
.3

הנחות אקטואריות וניתוח רגישות
ההנחות האקטואריות העיקריות לתום תקופת הדיווח )לפי ממוצע משוקלל(:
באחוזים

2013

2012

2011

שיעור ההיוון ביום  31בדצמבר *(
תשואה צפויה על נכסי תוכנית ליום  1בינואר
שיעור עליות שכר ריאליות עתידיות

4.48
4.48
3.00

4.42
4.42
3.00

4.85
4.85
3.00

*( שיעור ההיוון הינו שקלי ומתייחס למשך החיים העתידי הצפוי עד פרישה מתוך עקום שיעורי התשואה לאג"ח
ממשלתי שחר.

שיעור התשואה ארוך הטווח הכולל הצפוי על נכסים מבוסס על תיק הנכסים בכללותו ולא על סכום
התשואות של קבוצות נכסים נפרדות .התשואה מתבססת על תשואות היסטוריות ,ללא התאמות.
ההנחות בדבר שיעור התמותה העתידי מבוססות על נתונים סטטיסטיים שפורסמו ועל לוחות תמותה
מקובלים.
לשינוי בהנחות בדבר שיעור התמותה על פי לוחות התמותה המקובלים ,אין השפעה מהותית על חישוב
המחויבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת ליום  31בדצמבר .2013
שינויים אפשריים באופן סביר בתאריך הדיווח לאחת מההנחות האקטואריות ,בהנחה שייתר ההנחות
נותרות ללא שינוי ,משפיעים על המחויבות להטבה מוגדרת כדלקמן:
ליום  31בדצמבר 2013

באלפי ש"ח

גידול באחוז
אחד
שיעור עלויות שכר עתידיות
שיעור היוון
.4

קיטון באחוז
אחד
)(29,240
33,147

35,755
)(27,451

השפעת התוכנית על תזרימי המזומנים העתידיים של הקבוצה
לפרטים בדבר הסכם קיבוצי שנחתם בינואר  ,2014לרבות השלכותיו לנושא תשלום פיצויי פיטורים
לעובדים ,ראה סעיף ד' להלן.
אומדן החברה להפקדות הצפויות בשנת  2014בתוכנית הטבה מוגדרת ממומנת לנכסי תוכנית הינן בסך
 4,192אלפי ש"ח.
אומדן הקבוצה לאורך חיי התוכנית )לפי ממוצע משוקלל( לסוף תקופת הדיווח הינו  11.6שנים) ,לשנת 2012
 11.5שנים(.

.5

התשואה בפועל
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013

באלפי ש"ח

8,638

התשואה בפועל על נכסי התוכנית
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באור -24
ב.

הטבות לעובדים )המשך(

תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה  -תוכנית הפקדה מוגדרת
בקבוצה קיימות תוכניות הפקדה מוגדרת כדלקמן:
.1
.2

לגבי חלק מתשלומי הפיצויים בישראל ,חלים תנאי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,התשכ''ג ,1963-על-פיו
הפקדותיה השוטפות של החברה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח ,פוטרות אותה מכל
התחייבות נוספת לעובדים ,בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל .
הפקדות לתגמולים בישראל.

לפרטים בדבר הסכם קיבוצי שנחתם בינואר  ,2014לרבות השלכותיו לנושא תשלום פיצויי פיטורים לעובדים ,ראה
סעיף ד' להלן.
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013

באלפי ש"ח

הסכום שהוכר כהוצאה בגין תוכניות להפקדה מוגדרת
ג.

21,926

התחייבות בגין הטבות אחרות לטווח ארוך
ליום  31בדצמבר
2012
2013

באלפי ש"ח

3,256

התחייבות בגין ימי מחלה
ד.

19,347

17,805

3,566

חתימה על הסכם קיבוצי בין חברות הקבוצה לבין ההסתדרות וועד העובדים בקבוצה
בהמשך להכרה של מספר חברות בקבוצה בהסתדרות העובדים הכללית החדשה )להלן" :ההסתדרות"( כארגון
יציג ,לאחר תאריך הדיווח ,ביום  2בינואר  2014חתמו החברה וחברות הבנות של החברה ,כלל פנסיה וגמל וכלל
ביטוח אשראי ,וכן חברות בנות מסוימות של כלל החזקות -כללביט מערכות בע"מ וכלל אשראי ומימון בע"מ
)להלן" :החברות"( על הסכם קיבוצי בינן לבין ההסתדרות וועד העובדים בקבוצה )להלן" :הוועד" ו"-ההסכם",
בהתאמה( .ההסכם הינו בתוקף עד ליום  31בדצמבר  ,2016אולם יישמר שקט תעשייתי עד ליום  31במרס 2017
ולא תינתנה תוספות שכר מעבר לקבוע בהסכם בגין התקופה שעד ליום  30ביוני  .2017ההסכם יחול על כל עובדי
החברות ,למעט עובדים בתפקידים ספציפיים שהוגדרו בהסכם ומנהלים בדרג שהוגדר בהסכם.
עיקרי ההסכם הינם כדלקמן:
)א( במהלך תקופת ההסכם ,תהיינה  4פעימות של תוספות שכר לעובדים ,במסגרתן יוקצה תקציב לתוספות
שכר לעובדים בסכום המהווה  3%משכר הבסיס של העובדים .בנוסף ,ככל שהקבוצה תעמוד במלוא )(100%
יעד הרווח הכולל )לאחר מס( שייקבע על ידי הדירקטוריון ביחס לאותה שנה )להלן" :יעד הרווח"( – יוקצה
תקציב נוסף לתוספות שכר בשיעור של  0.75%משכר הבסיס של העובדים .חלק מתוספות השכר ישולמו
כתוספת קבועה לכל העובדים וחלק לפי החלטת מנהלים.
ככל שבשנה כלשהי תסיים הקבוצה את השנה בהפסד כולל )לאחר מס( המיוחס לבעלי המניות בהתאם
לדוחות הכספיים השנתיים ,אזי העובדים לא יהיו זכאים לתשלום תוספות שכר כלשהן בשנה העוקבת.
)ב( הפרשות מעסיק לתגמולים יועלו ל) 6.5% -במקום  5%כיום( .בנוסף ,ביחס לעובדים אשר שיעור הפרשות
מעסיק לקרן השתלמות עבורם נמוך מ ,7.5%-יעלה שיעור הפרשות המעסיק עבורם לשיעור של  7.5%החל
מקבלת קביעות.
)ג( תקופת הניסיון של עובדים קיימים במועד חתימת ההסכם הינה שנה וחצי ,ותקופת הניסיון של עובדים
חדשים הינה שנתיים וחצי .לאחר תקופת הניסיון יוחלט האם להעניק לעובד מעמד של עובד קבוע.
)ד( הסדר לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג ,1963-יוחל על העובדים ,הן ביחס לתקופת עבר והן מכאן
ולהבא .סכומי הפיצויים בקופות העובדים הנכללים בהסכם יושלמו נכון לערב חתימת ההסכם למלוא סכום
הפיצויים שהיה מגיע להם על פי דין לו פוטרו ,ובהתאמה ,החברה תהיה פטורה מהשלמות חוב וותק בגין כל
תוספות השכר שתינתנה החל ממועד יישום ההסכם.
)ה( ככל שהחברה תעמוד במלוא ) (100%יעדי הרווח שיקבעו ביחס לאותה שנה – יוענקו לעובדים בונוסים
שעלותם הכוללת תהיה בסכום השווה ל 2.5% -מעלות השכר השנתית; ככל שהחברה תעמוד לפחות ב70%-
מיעדי הרווח שיקבעו ביחס לאותה שנה – יוענקו לעובדים בונוסים שעלותם הכוללת תהיה בסכום השווה ל-
 1.4%מעלות השכר השנתית; ככל שהחברה תעמוד ב 130%-ומעלה מיעדי הרווח שנקבעו ביחס לאותה שנה
– יוענקו לעובדים בונוסים מקסימליים שעלותם הכוללת תהיה בסכום השווה ל 3% -מעלות השכר השנתית.
בגין עמידה ביעדים בטווח שבין  70%-130%מיעד הרווח יגדל תקציב הבונוס באופן יחסי לינארי בטווח
הרלבנטי .ככל שהקבוצה לא תעמוד ב 70%-מיעדי הרווח שנקבעו ביחס לאותה שנה– לא יחולק בונוס כלל
בגין אותה שנה.
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באור -24
ד.

הטבות לעובדים )המשך(

חתימה על הסכם קיבוצי בין חברות הקבוצה לבין ההסתדרות וועד העובדים בקבוצה )המשך(
)ו( בהסכם נקבעו הסדרים לעניין ניוד עובדים ,איוש משרות ,קידום עובדים וסיום העסקתם של עובדים קבועים.
)ז( ההסכם מהווה מיצוי טענות ותביעות גם בגין אירועים מיוחדים שהחברה צופה את התרחשותם ,ובכלל זה
שינוי שליטה בחברה )ראה באור  (1ומעבר משרדי החברה לקריית עתידים )ראה באור )41ב().((1
ההסכם מסדיר ומחליף גידולים ועלויות הוצאות כוח האדם שהיו ניתנות על ידי החברות לולא נחתם.
כפועל יוצא מהחלת סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג ,1963-על העובדים ,כאמור בסעיף ד לעיל ,סכומי
הפיצויים בקופות העובדים הנכללים בהסכם יושלמו נכון לערב חתימת ההסכם ,למלוא סכום הפיצויים שהיה
מגיע להם על פי דין לו פוטרו ,ובהתאמה החברות יהיו פטורות מהשלמות חוב ותק בגין כל תוספות השכר שתינתנה
החל ממועד יישום ההסכם .ההתחייבות בגין סיום העסקה סווגה כהתחייבות מסוג הפקדה מוגדרת ,חלף סיווג
כתכנית הטבה מוגדרת כפי שהיה טרם החתימה על ההסכם .זאת ,למעט רכיבים מסויימים שימשיכו להיות
מסווגים כתכנית הטבה מוגדרת וימדדו בהתאם.
לשינוי ההתחיבויות לעובדים ,כאמור ,לא היתה השפעה מהותית על התוצאות הפעילות.
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צמבר 2013

סחיר/לא סחיר

רמה
בהיררכיה
שווי הוגן *(

גורם מנפיק

שיעור
ריבית
שנתית קבועה
נקובה
אפקטיבית
%

שיעור
הריבית
ששימש
לחישוב
שווי הוגן

שווי הוגן
ליום  31בדצמבר
2012
2013

ערך בספרים
ליום  31בדצמבר
2012
2013
באלפי ש"ח

לא סחיר

2

החברה

7.04

7.00

0.71

75,662

144,511

90,341

173,520

לא סחיר

2

החברה

5.54

5.50

)(0.37

111,113

242,137

124,071

268,420

סחיר

1

כללביט מימון

4.99

4.89

345,124

380,807

408,452

453,839

לא סחיר

2

החברה

6.80

6.80

224,091

219,895

263,876

263,780

סחיר

1

כללביט מימון

5.35

5.20

111,266

109,057

132,620

130,800

סחיר

1

כללביט מימון

2.97-4.35

3.75

826,932

664,609

934,677

733,371

סחיר

1

כללביט מימון

4.39-6.68

5.70

739,548

738,672

835,538

824,833

2,433,736

2,499,688

2,789,575

2,848,563

(.
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באור -25
א.

כתבי התחייבות נדחים )המשך(

הרכב )המשך(
.1

כתבי ההתחייבות הונפקו בחודש מרס ) 2003להלן" :כתבי התחייבות  .("2003הקרן נפרעת בעשרה
תשלומים שנתיים שווים החל מיום  31בינואר  .2009הריבית משולמת מדי שנה החל מיום  31בינואר .2004
לפרטים בדבר החלפת כתבי התחייבות אלה בדרך של הרחבת תעודות התחייבות סדרה ג' ,ראה סעיף 6
להלן.

.2

כתבי ההתחייבות הונפקו בחודש יולי ) 2004להלן" :כתבי התחייבות  .("2004הקרן נפרעת בשמונה
תשלומים שנתיים שווים החל מיום  1ביולי  .2009הריבית משולמת מדי שנה החל מיום  1ביולי .2005
לפרטים בדבר החלפת כתבי התחייבות אלה בדרך של הרחבת תעודות התחייבות סדרה ג' ,ראה סעיף 6
להלן.

.3

תעודות ההתחייבות )סדרה א'( הונפקו בחודש מאי  ,2006הקרן נפרעת ב 11-תשלומים שנתיים שווים בכל
אחת מהשנים  2011עד  .2021הריבית משולמת ב 15-תשלומים שנתיים ,ביום  1ביוני של כל שנה קלנדרית
החל משנת  2007ועד למועד פירעונן הסופי בשנת .2021

.4

ההלוואה התקבלה בחודש אוקטובר  .2008הקרן תיפרע בשישה עשר תשלומים רבעוניים שווים החל מיום
 28בינואר  .2015הריבית משולמת בתשלומים רבעוניים החל מיום  28בינואר .2009

.5

תעודות ההתחייבות )סדרה ב'( הונפקו בחודש יוני  ,2009הקרן נפרעת בשלושה תשלומים שנתיים שווים
בכל אחת מהשנים  2016עד  .2018הריבית על תעודות ההתחייבות משולמת בתשעה תשלומים שנתיים,
ביום  9ביוני של כל שנה קלנדרית החל משנת  2010ועד למועד פירעונן הסופי בשנת .2018

) .6א( תעודות התחייבות )סדרה ג'( הונפקו בחודש יולי  ,2010הקרן נפרעת בתשלום אחד ביום  1באוגוסט
 ,2024בכפוף לזכות לפדיון מוקדם ,כמפורט בסעיף ה) (1להלן .הריבית על תעודות ההתחייבות
משולמת מידי שנה בשני תשלומים חצי שנתיים ,בימים  1בפברואר ו 1-באוגוסט של כל שנה קלנדרית
בין השנים  2011עד .2024
)ב( תעודות התחייבות )סדרה ו'( הונפקו בחודש יולי  ,2010הקרן נפרעת בתשלום אחד ביום  1באוגוסט
 ,2020בכפוף לזכות לפדיון מוקדם ,כמפורט בסעיף ה) (1להלן .הריבית על תעודות ההתחייבות
משולמת מידי שנה בשני תשלומים חצי שנתיים ,בימים  1בפברואר ו 1-באוגוסט של כל שנה קלנדרית
בין השנים  2011עד .2020
)ג(

בחודשים יוני  2011ודצמבר  2012בוצעו הקצאות פרטיות למשקיעים מוסדיים וכן למשקיעים שאינם
מוסדיים שמספרם אינו עולה על ) 35וזאת גם בחישוב מספר המשקיעים שהוצעו להם ניירות ערך של
כללביט מימון במהלך  12החודשים האחרונים ,בהתאמה()להלן ביחד" :המשקיעים"( ,בדרך של
הרחבת סדרות ג' ו-ו' שהונפקו לראשונה בחודש יולי  ,2010כמפורט לעיל )להלן" :תעודות ההתחייבות
הנוספות"(.
תעודות ההתחייבות הנוספות נרשמו למסחר בבורסה ,אך חלו עליהן מגבלות החסימה הקבועות
בסעיף 15ג לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-ותקנות שהותקנו על פיו.

)ד( בימים  28ו 29 -במאי ) 2013להלן" :מועדי ההקצאה"( ,הוחלפו כתבי התחייבות ) 2003ראה סעיף 1
לעיל( וכתבי התחייבות ) 2004ראה סעיף  2לעיל( )להלן" :כתבי ההתחייבות הישנים"( ,בכתבי
התחייבות סחירים שהונפקו בהקצאה פרטית )להלן" :כתבי ההתחייבות הסחירים"( .ההחלפה בוצעה
בדרך של הרחבת תעודות התחייבות סדרה ג' )ראה סעיף )6א( לעיל( ,בהתאם ליחס ההחלפה שנקבע
במכרזים למחזיקי כתבי ההתחייבות הישנים ,כמפורט להלן:
) (1יחס ההחלפה שנקבע במכרז למחזיקי כתבי התחייבות  ,2003הינו  ,1.26היינו בגין כל  1,000ש"ח
ע.נ .כתבי התחייבות ישנים משנת  ,2003הונפקו  1,260ש"ח ע.נ .כתבי התחייבות סדרה ג'.
) (2יחס ההחלפה שנקבע במכרז למחזיקי כתבי ההתחייבות  ,2004הינו  ,1.205היינו בגין כל 1,000
ש"ח ע.נ .כתבי התחייבות  ,2004הונפקו  1,205ש"ח ע.נ .כתבי התחייבות סדרה ג'.
במועדי ההקצאה הוקצו בסך הכל כ  144,657 -אלפי ש"ח ע.נ .כתבי התחייבות סדרה ג'.
תנאיהן של תעודות ההתחייבות הנוספות ,זהים לתנאי תעודות ההתחייבות סדרה ג' הקיימת
במחזור .תעודות ההתחייבות הנוספות נרשמו למסחר בבורסה ,אך חלות עליהן מגבלות החסימה
הקבועות בסעיף 15ג לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-ותקנות שהותקנו על פיו.
ההחלפה המתוארת לעיל טופלה כהחלפת מכשירי חוב בעלי תנאים שאינם שונים מהותית ,ולכן
לא היתה השפעה על רווח והפסד.
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באור -25
א.

כתבי התחייבות נדחים )המשך(

הרכב )המשך(
.6

)המשך(
)ה( תנאים נוספים של תעודות ההתחייבות
.1

הזכות לפדיון מוקדם
כללביט מימון תהיה רשאית ,ללא מתן זכות בחירה למחזיקים בתעודות ההתחייבות ו/או
לנאמן ,לפדות את תעודות ההתחייבות בפדיון מוקדם ,מלא או חלקי ,וזאת בהתקיים התנאים
הבאים ואישור המפקח על הביטוח )במידה ונדרש(:
המועד הראשון בו תהא כללביט מימון רשאית לפרוע את תעודות ההתחייבות )סדרה ג'(
בפדיון מוקדם ,מלא או חלקי ,יהא ביום  1באוגוסט  ;2021המועד הראשון בו תהא כללביט
מימון רשאית לפרוע את תעודות ההתחייבות )סדרה ו'( בפדיון מוקדם ,מלא או חלקי ,יהא
ביום  1באוגוסט ) 2017להלן ,ביחס לכל סדרה" :המועד הראשון לפדיון מוקדם"( .לאחר
המועד הראשון לפדיון מוקדם ,קיימת זכות לפדיון מוקדם במועד כל תשלום ריבית ,ביחס לכל
תעודת התחייבות מהסדרה הרלוונטית.
ככל שלא תנוצל הזכות לפדיון מוקדם במועד הראשון לפדיון מוקדם ,תשולם תוספת ריבית
למחזיקי תעודות ההתחייבות הרלוונטיות על הריבית אותה נושאות תעודות ההתחייבות
באותה עת ,בגין יתרת התקופה )מהמועד הראשון לפדיון מוקדם שלא נוצל כאמור ועד למועד
הפירעון בפועל( ,בשיעור של  50%ממרווח הסיכון המקורי שנקבע בהנפקה ביחס לתעודות
ההתחייבות מהסדרה הרלוונטית .מרווח הסיכון המקורי הינו  1.5%ביחס לתעודות התחייבות
)סדרה ג'( ו 1.27%-ביחס לתעודות התחייבות )סדרה ו'(.
הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם ,לגבי כל אחת מסדרות תעודות ההתחייבות הינו
 25,000,000ש"ח ע.נ .תעודות ההתחייבות מהסדרה הרלוונטית.

.2

דחיית תשלומי קרן ו/או ריבית בהתקיים נסיבות משהות
בהתקיים אחת מהנסיבות המשהות ,המפורטות להלן ,ידחו תשלום קרן ו/או תשלומי ריבית,
לפי העניין ,בגין תעודות ההתחייבות:
• ביחס לדחיית תשלומי ריבית בלבד  -היעדר רווחים ראויים לחלוקה של החברה,
כמשמעם בחוק החברות ,וזאת על פי הדוחות הכספיים האחרונים )שנתיים או רבעוניים(
שקדמו למועד פירעון הריבית הרלוונטי.
ביחס לדחיית תשלום קרן ו/או תשלומי ריבית:
• סכום ההון העצמי המוכר של החברה ירד אל מתחת להון המינימאלי הנדרש ממנה ,וזאת
על פי הדוחות הכספיים האחרונים )שנתיים או רבעוניים( שקדמו למועד פירעון הריבית
ו/או הקרן הרלוונטי.
• דירקטוריון החברה הורה על דחיית תשלום קרן ו/או ריבית ,אם קבע כי יש חשש ממשי
קרוב ליכולתה של החברה לעמוד בהון המינימאלי הנדרש ממנה ,ובלבד שהתקבל לכך
אישור המפקח מראש.
• דירקטוריון החברה הורה על דחיית תשלום קרן ו/או ריבית ,אם קבע כי יש חשש ממשי
קרוב ליכולתה של החברה לפרוע במועדן התחייבויות שדרגת הקדימות שלהן גבוהה מזו
של תעודות ההתחייבות ,ובלבד שהתקבל לכך אישור הביטוח מראש.
• המפקח הורה על דחיית תשלום קרן ו/או ריבית עקב פגיעה משמעותית בהון העצמי
המוכר של החברה או אם ראה חשש ממשי קרוב ליכולתה של החברה לעמוד בהון
המינימאלי הנדרש ממנה.
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באור -25
א.

כתבי התחייבות נדחים )המשך(

הרכב )המשך(
)המשך(

.6

)ה(

תנאים נוספים של תעודות ההתחייבות )המשך(
.2

דחיית תשלומי קרן ו/או ריבית בהתקיים נסיבות משהות )המשך(
סכומי קרן ו/או ריבית שנדחו כאמור לעיל ,יצברו הפרשי הצמדה ,ככל שהקרן המקורית
הינה צמודה )דהיינו ,תעודות ההתחייבות מסדרה ג' בלבד ,יצברו הפרשי הצמדה( ,החל
ממועד הדחייה ועד ליום התשלום בפועל לפי המדד הידוע במועד התשלום בפועל ,וכן
ריבית החל ממועד הדחייה ועד למועד התשלום בפועל ,בשיעור הריבית הנקובה בתנאי
תעודות ההתחייבות במועד הדחייה בתוספת של  50%ממרווח הסיכון המקורי שנקבע
בהנפקה ביחס לכל סדרה ,או ריבית השוק )כהגדרתה בסעיף  3.1.9.3לתשקיף המדף
המתוקן אשר פורסם בימים  12ו 13-ביולי  ,(2010לפי השיעור שהסך הנובע ממנו הינו גבוה
יותר .הריבית תחושב בדרך של ריבית דריבית.

)ו(

בהתאם לתיקון להסכם בין כללביט מימון לבין כלל ביטוח מיום  17במרס) 2014 ,להלן" :תיקון
ההסכם"( ,סדר הקדימויות של התחייבויות כלל ביטוח ישונה כדלקמן:
.1

הפיקדונות שיופקדו בכלל ביטוח מתמורת הנפקות של כתבי התחייבות שיונפקו לאחר
מועד תיקון ההסכם ,ואשר יחשבו כהון שלישוני מורכב של כלל ביטוח ,והתחייבותה של
כלל ביטוח למלא אחר תנאיהם של תעודות ההתחייבות האמורות ,יהיו בעלי מעמד
כדלהלן:
•
•
•

•
•
.2

הפיקדונות שיופקדו בכלל ביטוח מתמורת הנפקות של כתבי התחייבות שיונפקו לאחר
מועד תיקון ההסכם ,ואשר יחשבו כהון משני מורכב של כלל ביטוח ,והתחייבותה של כלל
ביטוח למלא אחר תנאיהם של תעודות ההתחייבות האמורות ,יהיו בעלי מעמד כדלהלן:
•
•
•
•
•
•

.7
ב.

בעלי מעמד שווה לכתבי התחייבות נדחים שהונפקו על ידי כלל ביטוח ו/או החברה
עד למועד תיקון ההסכם.
בעלי מעמד שווה לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון השלישוני של כלל ביטוח אשר
יונפקו על ידי כלל ביטוח ו/או כללביט מימון.
בעלי מעמד שווה או קודם לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון המשני של כלל ביטוח
אשר יונפקו על ידי כלל ביטוח ו/או כללביט מימון החל ממועד תיקון ההסכם ,הכל
כפי שיקבע בתנאי הנפקת כתבי ההתחייבות האמורים )שיוכרו כהון שלישוני
מורכב(.
בעלי מעמד קודם לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון הראשוני של כלל ביטוח אשר
יונפקו על ידי כלל ביטוח ו/או כללביט מימון.
בעלי מעמד נדחה ליתר התחייבויותיה של כלל ביטוח כלפי נושיה.

בעלי מעמד שווה לכתבי התחייבות נדחים שהונפקו על ידי כלל ביטוח ו/או כללביט
מימון עד למועד תיקון ההסכם.
בעלי מעמד שווה לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון המשני של כלל ביטוח אשר
יונפקו על ידי כלל ביטוח ו/או כללביט מימון.
בעלי מעמד שווה או נחות לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון השלישוני של כלל ביטוח
אשר יונפקו על ידי כלל ביטוח ו/או כללביט מימון החל ממועד תיקון ההסכם ,הכל
כפי שייקבע בתנאי הנפקת כתבי ההתחייבות האמורים )שיוכרו כהון משני מורכב(.
בעלי מעמד קודם לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון הראשוני של כלל ביטוח אשר
יונפקו על ידי כלל ביטוח ו/או כללביט מימון.
בעלי מעמד נדחה ליתר התחייבויותיה של כלל ביטוח כלפי נושיה.
מובהר כי דרגת קדימות שנקבעה בכתב התחייבות כלשהו לא תהא ניתנת לשינוי
בהנפקת כתב התחייבות מאוחר לו.

במהלך השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2013נפרעה ,בהתאם ללוחות סילוקין המקוריים ,יתרת
קרן בסך של כ 104-מיליוני ש"ח מכתבי התחייבות נדחים.

לעניין הכללת כתבי התחייבות נדחים בחישוב ההון המשני )ראה באור )16ה())(3ב((.
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כתבי התחייבות נדחים )המשך(

ג .מועדי הפירעון
להלן מועדי הפירעון החוזיים של כתבי ההתחייבות הנדחים:
 31בדצמבר
2012
2013
125,033
94,120
680,802
637,436
1,027,769
869,085
666,084
833,095
2,499,688
2,433,736

באלפי ש"ח
שנה ראשונה
מעל שנה ועד חמש שנים
מעל חמש שנים ועד עשר שנים
מעל עשר שנים

ד .דירוג החברה ודירוג תעודות כתבי ההתחייבות הנדחים
חברה מדרגת

שם החברה

דירוג
(* FSR

מעלות

החברה

מדרוג

החברה

דירוג חוב כתבי התחייבות
נדחים
דירוג חוב )הון משני מורכב(
דירוג חוב -כתבי התחייבות
הון משני נחות
דירוג חוב -כתבי התחייבות
הון משני מורכב

תחזית
)(AA
)(AA-

בחינה

תאריך
עדכון

נוב13-

בחינה

נוב13-

)(A+

בחינה

נוב13-

)(Aa2

שלילית

מאי13-

)(Aa3

שלילית

מאי13-

*( דירוג איתנות פיננסית של מבטח.
לאחר תאריך הדיווח ,ביום  13במרס  , 2014הותירה מעלות את הדירוגים בטבלה לעיל ב Credit Watch -עם השלכות
מתפתחות.
ה .כוונה לפרסם תשקיף מדף בכללביט מימון
ביום  26בפברואר  2014נתקבלה בדירקטוריון כללביט מימון החלטה בעניין מתן הודעה לרשות ניירות ערך בדבר
כוונה לפנות בבקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף מדף על בסיס הדוחות הכספיים של כללביט מימון ליום 31
בדצמבר  .2013יצוין כי כללביט מימון שוקלת להנפיק ניירות ערך מכוח תשקיף המדף האמור לאחר שיפורסם ו/או
לצורך גיוס חוב חדש והן לצורך החלפת חוב קיים ,הכל בכפוף לקבלת אישורי האורגנים הנדרשים ואישורי רשויות
רלבנטיות .ביום  19במרס  ,2014הגישה כללביט מימון בע"מ טיוטת תשקיף מדף לרשות ניירות ערך .טיוטת תשקיף
המדף כאמור אינה כוללת גיוס מיידי של כללביט מימון בע"מ בשלב זה ואין כל וודאות כי תשקיף המדף יפורסם.
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באור -26
א.

זכאים ויתרות זכות

הרכב
ליום  31בדצמבר
(* 2012
2013

באלפי ש"ח

עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת
הוצאות לשלם
הפרשות בגין תביעות משפטיות (1
ספקים ונותני שירותים
מוסדות ורשויות ממשלתיות
חברות כלולות
חלקם של מבטחי משנה בהוצאות רכישה נדחות

140,953
110,526
36,291
23,145
8,621
60,115
86,245

חברות ביטוח ותווכני ביטוח:
פיקדונות של מבטחי משנה

67,922
73,730
20,414
33,168
20,905
62,525
81,217
622,780

643,055
213,354
856,409

182,441
805,221

סוכני ביטוח
מבוטחים ועמיתים
הפרשה להשתתפות מבוטחים ברווחים
ריבית לשלם בגין כתבי התחייבויות נדחים
פרמיה מראש
התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן )ראה ב' להלן(

275,914
359,124
65,767
54,467
113,086
85,178
52,018

318,224
400,639
67,311
60,772
135,699
90,567
29,836

סך הכל זכאים ויתרות זכות

2,327,859

2,268,150

חשבונות אחרים
סך הכל חברות הביטוח

אחרים

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
 (1הפרשות בגין תביעות משפטיות
לשנה
שנסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013

באלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר
הפרשה נוספת

20,414
15,877

יתרה ליום  31בדצמבר

36,291

למידע בדבר החשיפה בגין סיכון מטבע והצמדה ,ראה באור )37ג().(4
בדבר זכאים ויתרות זכות המהווים צדדים קשורים ,ראה באור .38
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באור -26
ב.

זכאים ויתרות זכות )המשך(

התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן
 .1שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד בחלוקה לרמות
באלפי ש"ח

נגזרים
סך הכל ההתחייבויות הפיננסיות

באלפי ש"ח

רמה 1

ליום  31בדצמבר 2013
רמה 2

סה"כ

4,959
4,959

80,219
80,219

85,178
85,178

רמה 1

ליום  31בדצמבר 2012
רמה 2

סה"כ

90,424
90,424

90,567
90,567

143
143

נגזרים
סך הכל ההתחייבויות הפיננסיות
 .2סכום החשיפה נטו לנכס הבסיס

להלן סכום החשיפה נטו לנכס הבסיס ,המוצג במונחי דלתא של העסקאות במכשירים נגזרים שנעשו
לתאריכי הדוחות הכספיים:
ליום  31בדצמבר
באלפי ש"ח

מניות
מדד
מטבע זר
ריבית קבועה
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34,486
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)(299,954
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באור -27

פרמיות שהורווחו
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2013
ביטוח
שייר
משנה
ברוטו

באלפי ש"ח

פרמיות בביטוח חיים
פרמיות בביטוח בריאות
פרמיות בביטוח כללי

4,874,508
1,612,334
2,826,645

180,839
200,972
796,319

4,693,669
1,411,362
2,030,326

סה"כ פרמיות

9,313,487

1,178,130

8,135,357

שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה ושינויים אחרים *(

)(19,672

)(22,305

2,633

סה"כ פרמיות שהורווחו

9,293,815

1,155,825

8,137,990

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2012
ביטוח
שייר
משנה
ברוטו

באלפי ש"ח

פרמיות בביטוח חיים
פרמיות בביטוח בריאות
פרמיות בביטוח כללי

4,737,461
1,505,884
2,937,759

176,798
194,499
830,082

4,560,663
1,311,385
2,107,677

סה"כ פרמיות

9,181,104

1,201,379

7,979,725

שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה ושינויים אחרים *(

)(106,691

)(36,506

)(70,185

סה"כ פרמיות שהורווחו

9,074,413

1,164,873

7,909,540

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2011
ביטוח
שייר
משנה
ברוטו

באלפי ש"ח

פרמיות בביטוח חיים
פרמיות בביטוח בריאות
פרמיות בביטוח כללי

4,645,122
1,359,143
2,765,307

186,729
175,039
741,455

4,458,393
1,184,104
2,023,852

סה"כ פרמיות

8,769,572

1,103,223

7,666,349

שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה ושינויים אחרים *(

)(20,223

)(14,095

)(6,128

סה"כ פרמיות שהורווחו

8,749,349

1,089,128

7,660,221

*(

בדבר השינויים בפרמיה שטרם הורווחה בביטוח כללי ,ראה באור .19
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באור -28

רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013

באלפי ש"ח

רווחים )הפסדים( מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות תלויות
תשואה
נדל"ן להשקעה
השקעות פיננסיות
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחר
מזומנים ושווי מזומנים
אחר
סך הכל רווחים )הפסדים( מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות
תלויות תשואה ,נטו
רווחים )הפסדים( מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות שאינן
תלויות תשואה ,הון ואחרים
הכנסות מנדל"ן להשקעה
שערוך נדל"ן להשקעה
הכנסות שוטפות בגין נדל"ן להשקעה
סך הכל הכנסות מנדל"ן להשקעה
רווחים )הפסדים( מהשקעות פיננסיות ,למעט ריבית ,הפרשי
הצמדה ,הפרשי שער ודיבידנד בגין:
נכסים זמינים למכירה )א(
נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד )ב(
נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים )ג(
סה"כ
הכנסות ריבית **( והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים שאינם בשווי
הוגן דרך רווח והפסד
הכנסות ריבית והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד
רווח )הפסד( מהפרשי שער בגין השקעות שאינן נמדדות בשווי
הוגן דרך רווח והפסד ומנכסים אחרים ***(
הכנסות מדיבידנד
סך הכל רווחים מהשקעות נטו והכנסות מימון
**( בהכנסות הנ"ל כלולה ריבית בגין נכסים פיננסים אשר אינם
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד שערכם נפגם

(* 2012

143,637

114,759

111,636

843,812
467,409
1,575,763
1,616,985
10,149
)(40,829

1,383,461
774,254
624,086
1,100,488
16,012
)(60,293

390,519
68,322
)(1,842,848
)(209,391
32,405
33,820

4,616,926

3,952,767

)(1,415,537

16,278
48,624
64,902

4,203

15,440

39,830
44,033

36,145
51,585

276,356
76,155
6,171
358,682

9,251
86,964
18,530
114,745

)(87,167
)(64,406
)(96
)(151,669

1,571,981

1,507,148

1,713,349

20,579

48,398

44,690

)(33,283
30,717
6,630,504

)(6,863
29,810
5,690,038

39,728
34,984
317,130

2,522

2,282

3,844

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
***( לעניין הפרשי שער בגין התחייבויות פיננסיות ,ראה באור .36
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באור -28
א.

רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות מימון )המשך(

רווחים )הפסדים( נטו מהשקעות בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013

באלפי ש"ח

ב.

רווחים נטו מניירות ערך שמומשו

310,788

142,377

93,077

ירידות ערך נטו שנזקפו לרווח והפסד
סך הכל רווחים )הפסדים( מהשקעות בגין נכסים המוצגים בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד

)(34,432

)(133,126

)(180,244

276,356

9,251

)(87,167

רווחים )הפסדים( מהשקעות בגין נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013

באלפי ש"ח

שינויים בשווי ההוגן נטו ,לרבות רווח ממימוש

ג.

בגין נכסים שיועדו בעת ההכרה הראשונית

37,726

80,933

)(26,784

בגין נכסים מוחזקים למסחר
סך הכל רווחים )הפסדים( מהשקעות בגין נכסים המוצגים בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד

38,429

6,031

)(37,622

76,155

86,964

)(64,406

רווחים )הפסדים( מהשקעות בגין נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013

באלפי ש"ח

רווחים נטו ממימוש נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים

12,594

23,002

9,426

ירידות ערך נטו שנזקפו לרווח והפסד
סך הכל רווחים )הפסדים( מהשקעות בגין נכסים המוצגים
כהלוואות ויתרות חובה

)(6,423

)(4,472

)(9,522

6,171

18,530

)(96
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הכנסות מדמי ניהול

א .הרכב
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013

באלפי ש"ח

דמי ניהול בענפי הפנסיה והגמל *(
דמי ניהול משתנים בגין חוזי ביטוח חיים
דמי ניהול קבועים בגין חוזי ביטוח חיים
דמי ניהול בגין חוזי השקעה

476,286
355,704
281,196
23,178

486,784
52,770
240,213
19,382

488,976
218,548
15,941

סה"כ הכנסות מדמי ניהול

1,136,364

799,149

723,465

*(

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

ב .דמי ניהול משתנים
לפרטים בדבר אופן חישוב דמי הניהול המשתנים ,ראה באור )3יד())(2א(.
החברה החלה לגבות דמי ניהול משתנים רק ברבעון הרביעי של שנת  ,2012בשל התשואה הריאלית השלילית
המצטברת שהושגה בשנת  2011בתיק הפוליסות המשתתפות ברווחים )קרן י'(.
ג .רפורמת דמי ניהול
בחודש יוני  ,2012פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()דמי ניהול( ,התשע"ב ,2012-תקנות
הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח()תנאים בחוזי ביטוח()תיקון( ,התשע"ב 2012-ותקנות מס הכנסה )כללים
לאישור ולניהול קופות גמל()תיקון מס'  ,(4התשע"ב ,2012-שעניינן תיקון לדמי הניהול במוצרי החיסכון הפנסיוני
)להלן" :התקנות"(.
בהתאם לתקנות ,דמי הניהול המרביים שייגבו במוצרי ביטוח חיים חדשים שיימכרו החל מיום  1בינואר  2014יהיו
עד  1.05%מהצבירה ועד  4%מההפקדות .כמו כן ,דמי הניהול המרביים שיגבו בקופות גמל ובקרנות פנסיה חדשות
כלליות ,גם ביחס לעמיתים קיימים ,החל מאותו תאריך יהיו עד  1.05%מהצבירה ועד  4%מההפקדות .ירידת דמי
ניהול המרביים תבוצע באופן מדורג החל מיום  1בינואר  ,2013שאז דמי הניהול המרביים שיגבו הינם עד 1.1%
מהצבירה.
התקנות לא שינו את דמי הניהול המרביים בקרנות פנסיה אחרות ובקרנות השתלמות .כמו כן ,אושר כי דמי
הניהול המרביים בקופה משלמת לקיצבה שניתן לגבות מקצבאות לא יעלה על שיעור של  0.6%מהצבירה וכן כי
דמי הניהול המרביים שתהיה רשאית קופה לגבות בגין מנותקי קשר כהגדרתם על פי חוזר המפקח על הביטוח לא
יעלה על  0.3%מהצבירה.
בחודש ספטמבר  2013אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות
גמל()דמי ניהול()תיקון( ,התשע"ד) 2013-להלן" :תקנות דמי הניהול המינימליים"( ,שעניינה קביעת דמי ניהול
מינימליים שנתיים )להלן" :רצפת דמי ניהול"(.
בהתאם לתקנות ,עמית אשר באחד מחשבונותיו בקופת גמל שאינה קופת ביטוח ,קיימים כספים ממרכיב תשלומי
העובד או ממרכיב תשלומי המעביד אשר הופקדו בשל שנות המס שקדמו לשנת המס  ,2008ישתנה מנגנון דמי
הניהול בקופות הגמל ,באופן שחברה מנהלת של קופות גמל תהיה רשאית לגבות החל מינואר  2016דמי ניהול לפי
הגבוה מבין אלה) :א( מהיתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית ,דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על  1.05%לשנה,
ובנוסף ,מתוך התשלומים המועברים אליה בשל כל עמית  -דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על ) ;4%ב( מהיתרה
הצבורה הכוללת של כל עמית בכל חשבונותיו בקופת הגמל  -סכום שלא יעלה על  6ש"ח לחודש )סכום זה יוצמד
למדד החל מיום  1בדצמבר  2015ויתעדכן אחת לשנה( .תקנות דמי הניהול המינימליים טרם פורסמו ברשומות.
כצעד משלים לתקנות דמי הניהול המינימליים ,בחודש ספטמבר  2013אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות
הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()משיכת כספים מקופת גמל()חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה()הוראת
שעה( ,התשע"ד ) 2013 -להלן" :תקנות המשיכה"( ,שמטרתן לאפשר לעמיתים בעלי חשבונות עם יתרת צבורה
נמוכה למשוך ,בסכום חד פעמי פטור ממס ,כספים ממרכיב תגמולי העובד או ממרכיב תגמולי המעביד אשר
הופקדו בשל שנות המס שקדמו לשנת המס  2008בחשבונם בקופת גמל בתנאים המצטברים הבאים (1) :היתרה
הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופת הגמל ביום שלפני יום  1בינואר  2013לא עלתה על  7,000ש"ח;
) (2לא הופקדו בחשבונות כספים החל מיום  1בינואר  (3) ;2012לא הועברו אל החשבון או ממנו כספים מחשבון
אחר או אל חשבון אחר מיום  1בינואר  2013ואילך .תקנות המשיכה אושרו בפברואר  2014על ידי ועדת העבודה,
הרווחה והבריאות של הכנסת ,אך טרם פורסמו ברשומות ועם פרסומן הן תהיינה בתוקף עד ליום  31למרס .2015
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באור -29

הכנסות מדמי ניהול )המשך(

ג .רפורמת דמי ניהול )המשך(
במקביל פורסם בינואר  2014תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()הוראת שעה( ,התשע"ד – 2014
)להלן" :הוראת השעה"( ,המסמיך את שר האוצר לקבוע הוראות למשיכת כספים מקופה לא משלמת באופן חד פעמי,
הוראות בדבר משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים וכן הוראות בדבר הודעות לעמיתים בעניינים אלה.
תקנות דמי הניהול השפיעו על רווחיות החברה והביאו להעלאת הוצאות התפעול ,בעיקר בקשר לאיתור עמיתים
ומוטבים.
תקנות המשיכה עשויות להביא לגידול בפדיונות מחשבונות לא פעילים ובעלי יתרת צבירה נמוכה בקופות הגמל,
ובהתאמה ישפיעו על סכומי דמי הניהול אשר ייגבו על ידי כלל פנסיה וגמל בגין חשבונות אלה .משיכות הכספים
כאמור ,עשויות להביא לגידול בהוצאות התפעול של כלל פנסיה וגמל בטווח הקצר ,ואולם צפויות להביא לחיסכון
בהוצאות תפעול ,עקב צמצום מספרם של חשבונות בעלי יתרת צבירה נמוכה ,בטווח הארוך.
תקנות דמי ניהול מינימליים עתידות להביא לגידול בדמי הניהול הנגבים על ידי כלל פנסיה וגמל ,בגין חשבונות בעלי
יתרה נמוכה שלא ייפדו או ינוידו עד  31במרס  ,2015וכתוצאה מכך צפויות להשפיע בהתאמה על רווחיות כלל פנסיה
וגמל.
בשלב זה ,בטרם הוחל ביישום תקנות דמי ניהול מינימאליים ותקנות המשיכה ,לא ניתן להעריך את השפעתן הכוללת,
הכספית והתפעולית ,על החברה ואולם ,להערכת החברה ,לאור ההשפעה המקזזת בין תקנות המשיכה לתקנות דמי
ניהול מינימליים ,ההשפעה הכוללת על החברה לא תהיה מהותית.

באור -30

הכנסות מעמלות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013

באלפי ש"ח

עמלת ביטוח משנה ,בניכוי שינוי בהוצאות רכישה נדחות
בגין ביטוח משנה

באור -31

153,130

163,808

189,181

הכנסות אחרות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013

באלפי ש"ח

2012

2011

רווח הון ממכירת נכסים

3,076

אחרות

73

219

69

3,149

219

69
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באור -32

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013

באלפי ש"ח

בגין חוזי ביטוח חיים
תביעות ששולמו ותלויות
מקרי מוות ,נכות ואחרים
בניכוי ביטוח משנה
פוליסות שנפדו
פוליסות שמועדן תם
גמלאות
הוצאות לישוב תביעות
סך כל התביעות
גידול בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים )למעט שינוי
בתלויות( בשייר
גידול בהתחייבויות בגין חוזי השקעה בשל מרכיב
התשואה
סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה בשייר
סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח כללי
ברוטו
ביטוח משנה
בשייר
סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבות בגין חוזי ביטוח
בריאות
ברוטו
ביטוח משנה
בשייר
סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה בשייר

באור -33

2011

2012

742,234

730,194

720,111

)(121,917

)(113,885

)(106,888

620,317

616,309

613,223

1,538,346

1,550,133

1,365,957

196,138

109,197

134,136

132,729

97,512

72,933

18,813

18,155

17,370

2,506,343

2,391,306

2,203,619

6,942,587

6,528,048

1,334,796

242,817

239,879

128,260

9,691,747

9,159,233

3,666,675

2,303,775

2,021,930

2,343,398

)(735,755

)(366,753

)(780,825

1,568,020

1,655,177

1,562,573

1,296,899

1,252,122

1,183,219

)(149,020

)(176,924

)(175,158

1,147,879

1,075,198

1,008,061

12,407,646

11,889,608

6,237,309

עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013

באלפי ש"ח
הוצ' רכישה:
עמלות רכישה
הוצאות רכישה אחרות *(
שינוי בהוצאות רכישה נדחות

693,567
438,298
)(77,927

764,844
397,784
)(146,517

703,608
368,041
)(125,881

סה"כ הוצאות רכישה

1,053,938

1,016,111

945,768

עמלות שוטפות אחרות
הוצאות שיווק אחרות *(

684,468
113,952

660,575
145,703

589,494
133,737

סה"כ עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

1,852,358

1,822,389

1,668,999

*(

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
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באור -34

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
(* 2012
2013

באלפי ש"ח

שכר עבודה ונלוות**(
פחת והפחתות ***(
אחזקת משרדים ותקשורת
שיווק ופרסום
ייעוץ משפטי ומקצועי
הוצאות תפעול קופות גמל בבנקים
אחרות
סה"כ (¹
בניכוי:
סכומים שסווגו בסעיף שינוי בהתחייבויות ותשלומים בגין חוזי
ביטוח
סכומים שסווגו בסעיף עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה
אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
 (1הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות בגין מיכון בסך

758,687
156,449
117,550
16,485
35,682
23,146
183,006
1,291,005

676,505
141,945
112,758
37,726
45,841
26,077
188,252
1,229,104

(* 2011
602,599
111,215
100,090
43,908
51,300
28,635
180,254
1,118,001

113,528

115,976

111,423

552,250
625,227
207,586

543,487
569,641
203,209

501,778
504,800
167,341

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
*(
**( הוצאות שכר עבודה ונלוות כוללות תשלום מבוסס מניות ,ראה באור  ,39וכוללות הפרשות בגין הטבות לעובדים,
לרבות מענקי עמידה ביעדים והשלכות התארגנות העובדים ,לפרטים נוספים ראה באור )24ד(.
***( כולל סך של כ 13-מיליוני ש"ח בגין האצת פחת של ריהוט וציוד משרדי ושיפורים במושכר ,על פני יתרת תקופת
השימוש הצפויה בהם עד למועד המעבר למגדל עתידים ,כמתואר בבאור )41ב(.

באור -35

הוצאות אחרות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
(* 2011
(* 2012
2013

באלפי ש"ח

הפחתת נכסים לא מוחשיים )באור (6
הפסד ממכירת רכוש קבוע
חוזה מכביד **(
אחרות

13,866
12,342
26,208

21,420
750
22,170

48,525
397
3,158
52,080

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
**( ראה באור )41ב().(1

באור -36

הוצאות מימון
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013

באלפי ש"ח

הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין כתבי התחייבות נדחים
הוצאות ריבית והפרשי שער למבטחי משנה
עמלות והוצאות מימון אחרות
סך הכל הוצאות מימון
*(

159,988
16,095
)(800
175,283

147,667
11,214
(* 1,237
160,118

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

לעניין הפרשי שער בגין השקעות פיננסיות ,ראה באור .28
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באור -37

ניהול סיכונים

כללי
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים העיקריים הבאים :סיכוני שוק ,סיכוני נזילות ,סיכונים ביטוחיים ,סיכוני
אשראי וסיכונים תפעוליים.
בבאור זה ניתן מידע בדבר החשיפה של הקבוצה לכל אחד מהסיכונים שלעיל ,מטרות הקבוצה ,מדיניות ותהליכים לגבי
מדידה וניהול של הסיכון .גילוי כמותי נוסף נכלל לאורך כל הדוחות הכספיים.
א.

תיאור הליכי ושיטות ניהול ,מדידת ובקרת הסיכונים
מדיניות ניהול הסיכונים של החברה וחברות המוחזקות על ידה )להלן" :קבוצת כלל ביטוח" או "הקבוצה"(,
אשר אושרה על ידי הדירקטוריון ,מכוונת להבטיח חשיפה מבוקרת לסיכונים להם חשופה הקבוצה ,תוך עמידה
בדרישות הרגולטוריות ושמירה על יעדיה העסקיים של הקבוצה ועל איתנותה הפיננסית.
ניהול הסיכונים הקבוצה מבוסס על שלושה "קווי הגנה":
• הגורמים העסקיים האחראים לזיהוי ,הערכה ,ניטור ,הפחתה ודיווח על הסיכונים המובנים במוצרים,
בפעילויות ,בתהליכים ובמערכות הנתונות לאחריותם ולבקרתם .אחריות זו כוללת ,בין השאר ,הגדרת
תהליכים ,נהלים פנימיים וקבלת החלטות .הגורמים העסקיים נעזרים ביחידות תומכות ,ביניהן אקטואריה,
כספים ,ביטוח משנה ומערכות מידע.
• אגף ניהול סיכונים ,בקרה ואכיפה משלים את פעילות ניהול הסיכונים של הגורמים העסקיים ואחראי על
גיבוש מסגרת העבודה לניהול הסיכונים בקבוצה ,על פיתוח כלים ושיטות להערכת הסיכונים וכן להערכת
הסיכון הכולל אליו היא חשופה .אגף ניהול סיכונים עוסק באופן בלתי תלוי בגיבוש המלצות להנהלה
ולדירקטוריון בדבר רמת הסיכון הכוללת והלימות ההון ,בניתוח ודיווח על רמת החשיפה לסיכונים ,באישור
מוצרים והתקשרויות עסקיות משמעותיות מהיבט הסיכון וביישום הוראות המפקח על הביטוח בדבר ניהול
סיכונים .כחלק חשוב מתפקידו ,אגף ניהול סיכונים מאתגר את זיהוי והערכת הסיכונים של הגורמים
העסקיים ואת הפעולות הננקטות על ידם לטיפול בסיכון ומסייע בחיזוק יכולות הגורמים העסקיים לזיהוי
והערכת סיכונים ,לניהולם ובקרתם .אגף ניהול סיכונים פועל בשיתוף פעולה עם אגף אקטואריה ,ואגף
הכספים )הכולל את תחום סוקס( המהווים גם הם חלק מקו ההגנה השני.
• הביקורת הפנימית אשר מבקרת באופן בלתי תלוי ומאתגרת את התהליכים הפנימיים ,הבקרות והמערכות
המשמשים ,בין היתר ,לניהול הסיכונים ועוקבת אחר תיקון הליקויים שזוהו על ידה.
הקבוצה פועלת ליישום מסגרת של ניהול סיכונים כולל ) ,(Enterprise Risk Managementבמטרה ליצור
מודעות לסיכון בכל פעילויותיה ,ליצור יכולת להערכת הסיכונים השונים ,להטמיע את מדידת הסיכונים
בתהליכים העסקיים ולהתאים את החשיפה הכוללת לתיאבון הסיכון ) (risk appetiteולסיבולת הסיכון risk
) (toleranceשל קבוצת כלל ביטוח .במסגרת זו ננקטות פעולות לבניית תשתית מיכונית ותהליכית לטיפול
בסיכונים אליהם חשופה קבוצת כלל ביטוח ,מבוצע זיהוי ,מיפוי ,הערכה וכימות של סיכונים פיננסיים
וביטוחיים והערכת הבקרות על סיכונים אלה ,לרוחב הפעילויות של קבוצת כלל ביטוח ,תוך שיפור מתמיד
ביכולת הכימות של הסיכונים השונים.
במסגרת ההיערכות ליישום משטר כושר פירעון ,המבוסס על עקרונות סולבנסי  IIבישראל )ראה באור
)16ה())(3ד(( ,פועלת קבוצת כלל ביטוח במטרה ליצור יכולת להערכה עצמית של ההון הכלכלי הנדרש לפעילותה,
בשלב הראשון בהתבסס על מתודולוגית הגישה הסטנדרטית בנדבך הראשון של סולבנסי  IIובהמשך במסגרת
ההיערכות ליישום הנדבך השני.
החברה רואה במתודולוגיה זו בסיס להערכת הסיכון הכולל אליו היא חשופה ,על בסיס כלכלי ,ובוחנת את
הלימות ההון הכלכלי המוערך שלה ביחס לסיכון כולל זה .בנוסף ,החברה בוחנת את הלימות ההון שלה אל מול
הסיכון הכולל ,גם בהתייחס להשפעת השינויים בגורמי הסיכון על הונה הרגולטורי המוכר ,הנקבע בהתבסס על
דוחותיה הכספיים .בחינה זו מבוצעת על בסיס תרחישים לגורמי סיכון והערכות בדבר המתאמים ביניהם,
ומספקת לחברה אינדיקציה לגבי הלימות ההון ביחס לסיכונים .דירקטוריון החברה קבע על בסיס ניתוחים אלה
את הון היעד של החברה )לפרטים נוספים ,ראה באור )16ה((.
הדירקטוריונים בקבוצת כלל ביטוח קבעו מדיניות בדבר החשיפה לסיכונים ,דרכי המדידה שלהם ,המגבלות
לסיכונים השונים ודרכי הבקרה והדיווח על סיכונים אלו ועוקבים אחר עמידה במגבלות שנקבעו באמצעות
הדיווחים המוגשים להם .דירקטוריון החברה מינה ועדת ניהול סיכונים וטכנולוגית המידע להעמקת הפיקוח על
נושאים אלה .הבקרה והפיקוח השוטפים אחר ניהול ההשקעות נעשים על ידי ועדות השקעה נפרדות לכספי
נוסטרו ,לכספים המנוהלים בקרנות הפנסיה וכן קופות הגמל ולפוליסות תלויות תשואה.
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באור -37
א.

ניהול סיכונים )המשך(

תיאור הליכי ושיטות ניהול ,מדידת ובקרת הסיכונים )המשך(
להלן יפורטו תהליכים ושיטות למדידה וניהול של קטגוריות הסיכונים השונות:
סיכוני שוק ונזילות
סיכוני השוק בתיקים המנוהלים בקבוצת כלל ביטוח מנוהלים על ידי כנף ,חברת ההשקעות של קבוצת כלל
ביטוח ,תחת פיקוח של ועדות השקעה נפרדות לתיקים השונים.
הקבוצה פועלת בהשקעותיה בכפוף להוראות הדין ולמדיניות ההשקעות ,מדיניות האשראי ומדיניות ניהול
הסיכונים שקבעו הדירקטוריונים ובכלל זה בכפוף למגבלות שנקבעו על ידם.
הסיכונים הפיננסיים ממותנים באמצעות שמירה על פיזור בין אפיקי השקעה ,ענפים ,מנפיקים ובין נכסים בארץ
לנכסים בחו"ל ,בחינה וניתוח של איתנות הגופים אליהם נחשפת החברה ויכולת הפירעון שלהם טרם ביצוע
ההשקעה ובמהלך חיי ההשקעה ,בחינת פרופיל הנכסים ביחס לפרופיל ההתחייבויות מולן הם עומדים ,בכלל זה
בהתייחס להיבטי נזילות ועמידה במגבלות החשיפה לסיכוני אשראי וסיכוני שוק ,הנקבעות על ידי
הדירקטוריונים וועדות ההשקעה מעת לעת.
ועדות ההשקעה והדירקטוריונים עוקבים אחר חשיפה לאפיקי השקעה שונים ותוצאות תרחישים ,מבחני רגישות
ומדדי סיכון נוספים ,בהם מודל ה ,VaR-על מנת לוודא שהחשיפות לסיכוני שוק תואמות את תיאבון הסיכון של
קבוצת כלל ביטוח .חישוב מדדי הסיכון וניתוחם מבוצע על ידי אגף ניהול סיכונים תוך שימוש במערכת ייעודית.
מידע בדבר מדדי הסיכון והחשיפות אל מול המגבלות שנקבעו מוצג בפני ועדות ההשקעה והדירקטוריונים באופן
שוטף ותומך את תהליכי קבלת ההחלטות וניהול ההשקעות.
ניתוחים תקופתיים אלה מהווים כלי בקרה עיקרי על סיכוני השוק של תיקי הנכסים של קבוצת כלל ביטוח.
במקביל נערכות בקרות שוטפות ביחידת הבקרה של כנף ,המנהלת את ההשקעות ,בהתייחס לעמידה בתקנות
השקעה ובמדיניות ההשקעות והאשראי של תיקי ההשקעות השונים.
לפירוט בדבר החשיפה לסיכוני שוק ,ראה סעיף ג' להלן .לפירוט בדבר החשיפה לסיכוני נזילות ,ראה סעיף ד'
להלן.
סיכונים ביטוחיים
הסיכונים הביטוחיים מנוהלים ,בכפוף למדיניות ניהול הסיכונים שאישר הדירקטוריון ,על ידי המנהלים
העסקיים של תחומי הביטוח השונים ,בין השאר באמצעות קביעת הנחיות לחיתום וקבלת עסקים ומדרגי
סמכויות וכן באמצעות העברת סיכונים למבטחי משנה במסגרת חוזים ,או באמצעות ביטוחים פקולטטיביים,
על-פי מדיניות השיירים שאושרה על ידי הדירקטוריון.
הסיכונים הביטוחיים ממותנים על ידי פיזור של חוזי הביטוח ושימוש בביטוח משנה ומוקטנים גם על ידי בחירה
ויישום של אסטרטגיות חיתום ויצירת פיזור לפי ענפים ,אזורים גיאוגרפים ,סוגי הסיכון ,גובה הכיסוי וכו'.
תהליך השקת מוצרים חדשים והתקשרות בעסקאות משמעותיות כולל זיהוי ובחינה מקיפה של הסיכונים
הכרוכים במוצר וקביעת הדרכים לניהולם ולבקרה עליהם .כאשר מתעורר חשש כי קיימת הרעה בתוצאות
החיתומיות ,שמקורה אינו בתנודות אקראיות ,נערכות בדיקות מעמיקות ,בין השאר ,להערכת הסיכון הגלום,
ובמידת הצורך מותאמת הערכת ההתחייבויות הביטוחיות.
כמו כן ,בכדי להקטין את החשיפה לסיכונים ,החברה מיישמת מדיניות בדיקת תביעות קפדנית ,בחינה שוטפת
של תהליכי הטיפול בתביעות ומבצעת חקירות לאיתור הונאות .בנוסף ,החברה נוקטת במדיניות ניהול אקטיבי
שוטף של התביעות ,על מנת להקטין את החשיפה להתפתחויות בלתי צפויות העשויות להשפיע עליה לרעה.
קבוצת כלל ביטוח נוקטת במדיניות של הגבלת החשיפה לקטסטרופות על ידי קביעת סכומי כיסוי מרביים
בחוזים מסוימים וכן על ידי רכישת כיסוי ביטוח משנה מתאים .מטרת מדיניות החיתום וביטוח המשנה הינה
להגביל את החשיפה לקטסטרופות להפסד מרבי שנקבע מראש ,על בסיס מודלים ובהתאם לטעמי הסיכון של
קבוצת כלל ביטוח כפי שנקבעו על ידי הדירקטוריון.
הערכה כמותית של הסיכונים הביטוחיים בעסקי קבוצת כלל ביטוח מתבצעת באמצעות בחינת תרחישים לגורמי
הסיכון המרכזיים להם חשופה החברה ברמת וודאות שנקבעה .אגף אקטואריה מבצע מחקרים ,ניתוחי חשיפות
ובדיקות תקופתיות של גורמי סיכון ,כגון :בדיקות רווחיות לענפי פעילות ,למוצרים ספציפיים ולעסקי קולקטיב,
מחקרי תמותה ,תחלואה ,עתודות חסר וחשיפה לרעידת אדמה .ניתוחים אלה משמשים הן כבסיס להערכת
הסיכונים ,תוך שימוש במדדים סטטיסטיים ומבחני רגישות ,בשיתוף עם אגף ניהול סיכונים ,והן כחלק ממערך
הבקרה על הפעילות הביטוחית.
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באור -37
א.

ניהול סיכונים )המשך(

תיאור הליכי ושיטות ניהול ,מדידת ובקרת הסיכונים )המשך(
להלן יפורטו תהליכים ושיטות למדידה וניהול של קטגוריות הסיכונים השונות) :המשך(
סיכונים ביטוחיים )המשך(
קבוצת כלל ביטוח משתמשת במערכת ממוכנת לחישוב ה (Embedded Value) EV-לניתוח רווחיות ביטוח חיים,
ביטוח בריאות ופנסיה ולביצוע מבחני רגישות לגורמי הסיכון העיקריים בתחומים אלה .במסגרת זו נבחנת גם
הרווחיות של עסקים חדשים שנמכרו במהלך השנה.
הערכת חשיפת קבוצת כלל ביטוח לסיכון רעידת אדמה בישראל ,שהינו אירוע הקטסטרופה העיקרי אליו היא
חשופה ,מתבצעת באמצעות מודלים בינלאומיים והחברה רוכשת הגנה לסיכון זה בהתבסס על הערכה זו .הערכת
החשיפה לסיכוני קטסטרופה אחרים נעשית בעיקר על ידי מחקרים פנימיים.
ההערכה הכמותית הכוללת של החשיפה לסיכונים ביטוחיים מבוצעת על בסיס מתודולוגית הנדבך הראשון של
סולבנסי  ,IIתוך ביצוע התאמות לשוק הישראלי ,כפי שמתפרסמות על ידי המפקח על הביטוח מעת לעת.
מתודולוגיה זו כוללת בחינת תרחישי קיצון לקטגוריות סיכון שונות ובחינת הסיכון הכולל בהתחשב בהערכת
המתאמים בין הסיכונים בהתאם לפרמטרים הכמותיים כפי שמתעדכנים במסגרת סקרי ההשפעה הכמותיים
במסגרת ההיערכות ליישום משטר כושר פירעון המבוסס על עקרונות סולבנסי  IIבישראל .הקבוצה פועלת לביצוע
הערכות פנימיות ,על בסיס אותה מתודולוגיה ובהסתמך על פרמטרים שונים.
הערכות הסיכונים מובאות תקופתית בפני ההנהלות והדירקטוריונים של המבטחים בקבוצה.
לפרטים נוספים בדבר הסיכונים הביטוחיים ראה סעיף ה' להלן.
סיכוני אשראי
בהתייחס לסיכוני אשראי בנכסי ההשקעה ,קבוצת כלל ביטוח פועלת בתחומי האשראי השונים באמצעות יחידות
מתמחות .הדירקטוריונים וועדות ההשקעה של הגופים המוסדיים בקבוצה קבעו מדיניות אשראי מפורטת אשר
קובעת הנחיות ומגבלות בהתייחס לסוגי אשראי ,דירוגי אשראי ,חשיפה לענפי משק ,חשיפה גיאוגרפית ,חשיפה
לקבוצות לווים וללווים בודדים ,לתיקים השונים המנוהלים על-פי מאפייניהם והרגולציה החלה עליהם .פעילות
זו נתמכת בתשתית נוהלית ,ארגונית ומיכונית להערכה של סיכוני האשראי ,לבקרת הפעילות לאיתור מוקדם של
חובות בעייתיים ולטיפול בהם .בגופים המוסדיים נקבע מדרג סמכויות לאישור אשראי ,וכן קיימים דיווחים
שוטפים להנהלה הבכירה ,לוועדות ההשקעה ,לועדת האשראי ולדירקטוריונים לגבי חשיפות אשראי בתיקים.
תהליכי העבודה כוללים ,בין השאר ,בדיקות וניתוחים בעת מתן אשראי ובקרה שוטפת אחר הרכב ואיכות
חשיפות האשראי ,בכלל זה באמצעות מערכות ממוכנות העוקבות אחר החשיפות ,בחיתוכים שונים ואל מול
מגבלות שנקבעו ,ברמת התיק הבודד ,ברמת החברה וברמת קבוצת כלל ביטוח.
בהערכת סיכוני אשראי בעסקאות ספציפיות קבוצת כלל ביטוח עושה שימוש גם במודל דירוג פנימי אשר פותח על
ידה ואושר על ידי המפקח.
עסקאות אשראי בהיקף העולה על סף שנקבע מובאות לדיון ואישור מוקדם של ועדת האשראי ו/או ועדת
ההשקעות הרלוונטית ,לפי העניין ,וזאת בהתאם למדרג הסמכויות שנקבע לאישור עסקאות אשראי.
קבוצת כלל ביטוח מקיימת הליך שוטף לאיתור חובות רגישים ובעייתיים ,המבוקר באמצעות אגף ניהול סיכונים.
פורום חוב ,הכולל צוות בעלי תפקידים רלבנטיים ,אחראי על ביצוע תהליך שוטף של הערכת מצב החוב לגופים
המוסדיים בקבוצה אשר השקעותיהם מנוהלות בכנף ובכלל עמיתים.
יחידת הבקרה בכנף מבצעת מעקב אחר חשיפות האשראי בגין ההשקעות שמבוצעות בכנף בתיקים השונים
ועמידתם במדיניות האשראי שנקבעה לתיקים אלה .המעקב מבוסס על נתוני החשיפה הפרטנית לכל לווה ,בכלל
זה ,נתוני השייכות לקבוצת לווים ,הדירוג והסיווג הענפי.
אגף ניהול סיכונים בוחן את האגרגציה של חשיפות האשראי השונות הנובעות מכלל פעילויות הקבוצה ,בסיוע
מערכות ממוכנות המאפשרות לעקוב אחר חשיפות האשראי ברמת תיקים בודדים וברמת הקבוצה ,בחיתוכים
שונים .על בסיס המידע מבוצעים באגף ניהול סיכונים הערכה וניתוח של סיכון האשראי ,בהתייחס לנתונים
כמותיים של חשיפות האשראי ,כגון :התפלגות התיק לפי ענפים ודירוגים ופילוח נתוני החשיפה )ללווה בודד לפי
דירוג וענף ,ולרשימת הלווים הגדולים לפי מקור חשיפה וסוג נכסים( ולמדדי ריכוזיות העוקבים אחר שינויים
ברמת הסיכון בתיק.
לפירוט בדבר החשיפה לסיכוני אשראי ראה סעיף ו' להלן .לפרטים בדבר מדיניות החשיפה למבטחי משנה ,ראה
סעיף ו) (8להלן.
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באור -37
א.

ניהול סיכונים )המשך(

תיאור הליכי ושיטות ניהול ,מדידת ובקרת הסיכונים )המשך(
להלן יפורטו תהליכים ושיטות למדידה וניהול של קטגוריות הסיכונים השונות) :המשך(
סיכונים תפעוליים
ניהול הסיכונים התפעוליים והבקרה מתבצע כחלק משגרת העבודה הארגונית ,באחריות המנהלים העסקיים
ובתמיכה מקצועית של אגף ניהול סיכונים ,בקרה ואכיפה .המערך הארגוני לניהול הסיכונים התפעוליים והבקרה
כולל את הגורמים הבאים:
• מנהלי סיכונים תפעוליים ובקרה ביחידות העיסקיות ועובדים הכפופים להם.
• מנהל תחום סיכונים תפעוליים ובקרה באגף ניהול סיכונים ועובדיו.
• "גורמי ההסדרה" הכוללים גורמים יעודיים המתמחים בקטגוריות ספציפיות של סיכונים תפעוליים ,בהם
הממונה על האכיפה ,תחום סוקס ,האחראים על סיכוני מערכות מידע ואבטחת מידע ,הממונה על תלונות
הציבור ,האחראי למניעת מעילות והונאות והאחראי על המשכיות עיסקית.
• הביקורת הפנימית אשר מבצעת ביקורות בתחומי פעילות שונים ,שגם במסגרתן מזוהים סיכונים תפעוליים
ומוערכות החשיפה ויעילות הבקרות.
מנהלי הסיכונים התפעוליים והבקרה כפופים למנהלי היחידות העסקיות .במסגרת תפקידם הם מזהים חשיפות
תפעוליות ביחידותיהם ופועלים להפחתתן תוך טיפול בתקינות התהליכים בהתייחס למכלול היבטים ,בכללם
מניעת מעילות והונאות ,ציות לרגולציה ונהלים ועמידה במדיניות ונאותות הדיווח הכספי .מנהלי הסיכונים
התפעוליים והבקרה ביחידות מכוונים מקצועית באופן מטריציוני ע"י מנהל תחום סיכונים תפעוליים ובקרה
באגף ניהול סיכונים ,אשר במסגרת תפקידו אחראי על הנחיה מקצועית של הבקרים ,תיאום בין גורמי ההסדרה
ובין הבקרים ,ניטור הממצאים ,ריכוז תמונת החשיפות הכוללת ודיווח עליה.
הערכה כמותית של החשיפה לסיכונים תפעוליים מבוצעת גם במסגרת סקרי ההשפעה הכמותיים במסגרת
ההיערכות לסולבנסי .II
מדיניות ניהול הסיכונים שקבעו הדירקטוריונים בקבוצת כלל ביטוח מתייחסת גם לניהול הסיכונים התפעוליים.
בנוסף ,נקבעה מדיניות ספציפית לקטגוריות שונות של סיכונים תפעוליים ,בהן מניעת מעילות והונאות ,אבטחת
מידע ,המשכיות עסקית ,מיקור חוץ וציות ,וזאת גם בהתייחס לדרישות הרגולציה בנושאים אלה.
הבקרה על הסיכונים
קבוצת כלל ביטוח רואה בבקרה אפקטיבית רכיב חשוב במערך ניהול הסיכונים.
כמתואר בהרחבה לעיל ,הקבוצה מפעילה מערך בקרה ארגוני .מערך זה אחראי על ביצוע בקרה על מכלול היבטים
בפעילות החברה ,בכלל זה בקרה על הסיכונים לסוגיהם.
כמו כן ,פעילותם הבלתי תלויה של אגף ניהול סיכונים ,אגף אקטואריה ואגף כספים מספקת רובד בקרה נוסף על
הסיכונים.
בפרט אגף ניהול הסיכונים מבקר את החשיפה הכוללת לסיכונים בפעילות קבוצת כלל ביטוח ומבצע בקרות על
סיכוני השוק והאשראי ,בכלל זה בקרה על עמידה במגבלות לסיכוני שוק בפעילות הנוסטרו של קבוצת כלל
ביטוח ,במגבלות לחשיפות למבטחי משנה ,ובמגבלות לסיכוני אשראי שנקבעו במסגרת מדיניות ניהול הסיכונים.
בנוסף ,אחראי אגף ניהול סיכונים על ביצוע בקרת אשראי בהתייחס לאיכות האשראי ולנאותות הדירוג.
בנוסף המבקר הפנימי של החברה עורך ביקורות תקופתיות ,בין השאר ,בהתבסס על סקרי סיכונים.

ב.

דרישות חוקיות מגופים מוסדיים
על גופים מוסדיים מוטלת חובה חוקית למנות מנהל סיכונים שתפקידיו העיקריים הינם:
•

•

לוודא קיומם של תהליכים לזיהוי הסיכונים הביטוחיים והפיננסיים המהותיים הגלומים בנכסים
המוחזקים כנגד חסכונות עמיתים ומבוטחים ובנכסים אחרים של חברת הביטוח והגלומים בהתחייבויות
חברת הביטוח או קרן הפנסיה ,לפי העניין ,אשר עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויות העמיתים
והמבוטחים ועל חוסנו הפיננסי של הגוף המוסדי.
כימות החשיפה והערכת ההשפעה הפוטנציאלית של הסיכונים המהותיים שזוהו לפי אמות מידה שיוגדרו
על ידי המבטח ולתקופות עתידיות שיקבעו.
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ב.

ניהול סיכונים )המשך(

דרישות חוקיות מגופים מוסדיים )המשך(
•
•
•

הערכת ההון העצמי הנדרש )ההון הכלכלי( מחברת הביטוח לצורך נשיאה בסיכונים המהותיים תוך
התייחסות למידת המתאם בין הסיכונים השונים.
דיווח תקופתי למנהל הכללי ,לדירקטוריון ולוועדות ההשקעה בדבר הסיכונים.
מתן התייחסות לסיכונים הגלומים במוצרים חדשים ,שינויי תקנון ,כניסה לתחום השקעות חדש ובעת
התקשרות בעסקה שעל פי קביעת הדירקטוריון יש לה פוטנציאל להשפעה מהותית על התוצאות העסקיות
של הגוף המוסדי או על כספי לקוחותיו.

הקבוצה מינתה מנהלת סיכונים אשר פועלת ,בין השאר ,ליישום הדרישות הרגולטוריות בתחום זה.
דרישות רגולטוריות שונות לעניין ניהול הסיכונים חלות על הגופים המוסדיים בקבוצה והעיקריות שבהן:
•
•
•
•
•

דרישה לקביעת מדיניות חשיפה לסיכונים ,תקרות חשיפה ,נהלים וכלים למדידה ולבקרת הסיכונים.
הוראות לעניין ניהול סיכוני האשראי ,הערכתם והבקרה עליהם.
הוראות לעניין ניהול החשיפה למבטחי משנה.
הוראות לעניין ניהול סיכונים בקופות גמל.
הוראות לעניין הטיפול בקטגוריות ספציפיות של סיכונים תפעוליים :מעילות והונאות ,אבטחת מידע,
מיקור חוץ ,ציות ובקרה על דיווח כספי )סוקס(.

בנוסף ,הודיע המפקח על כוונתו לפתח משטר כושר פירעון מבוסס סיכונים ברוח דירקטיבת Solvency II
)לפרטים נוספים ,ראה באור )16ה())(3ד(.
לעניין דרישות חוקיות ומדיניות ניהול ההון ,ראה באור )16ה()-ו(.
ג.

סיכוני שוק
סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של נכסים פיננסיים ,התחייבויות
פיננסיות או התחייבויות ביטוחיות ישתנו כתוצאה משינויים במחירי שוק .סיכוני שוק כוללים ,בין היתר,
סיכונים הנובעים משינויים בשיעורי הריבית ,בשערי מניות ,במדד ובמטבע חוץ.
 .1חוזים תלויי תשואה
התחייבויות תלויות תשואה הינן התחייבויות בגין חוזים בהם תגמולי הביטוח ,שלהם זכאי המוטב ,תלויים
בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של החברה ,בניכוי דמי ניהול ,כמפורט להלן:
א .לגבי פוליסות שהונפקו עד שנת  ,2004דמי ניהול קבועים וכן דמי ניהול משתנים בשיעור  15%מהתשואה
הריאלית לאחר ניכוי דמי הניהול הקבועים.
ב .בפוליסות שהונפקו משנת  2004ואילך  -דמי ניהול קבועים.
לגבי הנכסים וההתחייבויות בגין מוצרים אלו לא קיימת לחברות הביטוח חשיפה ישירה בגין שינויים בריבית,
בשווי ההוגן של ההשקעות או במדד .השפעת התוצאות הכספיות על רווחי חברת הביטוח מצטמצמת לחשיפה
הנגזרת מדמי הניהול המשתנים בהתאם לתנודתיות בתשואה הנזקפת למבוטחים ,וזאת רק לגבי פוליסות
תלויות תשואה שהוצאו עד שנת  ,2004ומן ההיקף הכולל של ההתחייבות ממנה נגזרים דמי הניהול הקבועים של
המבטח לגבי כלל המוצרים תלויי התשואה.
לאור האמור ,מבחני הרגישות ומועדי הפירעון של ההתחייבויות ,המפורטים בסעיפים הבאים ,אינם כוללים
חוזים תלויי תשואה.
היקף ההתחייבויות במסגרת חוזים תלויי תשואה בגין פוליסות שהונפקו עד שנת  ,2004ליום  31בדצמבר 2013
הינו כ 32-מיליארדי ש"ח )אשתקד כ 28-מיליארדי ש"ח( ,כל שינוי של  1%בהיקף הצבירה משפיע על דמי הניהול
הקבועים בסך של כ 2-מיליוני ש"ח .כל שינוי של  1%בתשואה הריאלית בתיק זה משפיע על דמי הניהול
המשתנים בסך של כ 44-מיליוני ש"ח.
לפרטים על דמי הניהול שנגבו בתקופת הדוח ,ראה באורים  20ו.29-
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ג.

ניהול סיכונים )המשך(

סיכוני שוק )המשך(
 .2מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק
להלן ניתוח רגישות ביחס להשפעת השינוי במשתנים ,המפורטים להלן ,על הרווח לתקופה ועל הרווח הכולל.
ניתוח הרגישות הינו ביחס לנכסים הפיננסיים ,ההתחייבויות הפיננסיות וההתחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי ההשקעה בגין משתנה הסיכון הרלבנטי נכון לכל מועד דיווח ,ובהנחה שכל שאר המשתנים האחרים
קבועים .כך ,למשל ,השינוי בריבית הינו בהנחה ,שכל הפרמטרים האחרים לא השתנו .ניתוח הרגישות אינו
כולל כאמור את השפעתם של חוזים תלויי תשואה ,כמפורט לעיל .כמו כן ,הונח שהשינויים האמורים אינם
משקפים ירידת ערך של נכסים המוצגים בעלות מופחתת או של נכסים פיננסיים זמינים למכירה ולפיכך,
בניתוח הרגישות לא נכללו בגין נכסים אלו הפסדים מירידת ערך .ניתוח הרגישות ,מביא לידי ביטוי השפעות
ישירות בלבד ללא השפעות משניות.
יצוין גם כי הרגישויות אינן ליניאריות ,כך ששינויים גדולים או קטנים יותר ביחס לשינויים שמתוארים להלן
אינם בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפעת אותם שינויים.
ליום  31בדצמבר :2013
השקעות
במכשירים

באלפי ש"ח

שיעורי הריבית )(1
-1%
+1%

הונייים )(2
-10%
+10%

שיעור
השינוי במדד
המחירים לצרכן
-1%
+1%

שיעור
השינוי בשע"ח
של מטבע חוץ )(3
)(6
-10%
+10%

רווח והפסד (5

)(12,411

13,919

17,541

)(17,589

)(23,495

23,495

)(7,076

7,076

רווח כולל  -הון עצמי (5 (4

)(165,076

177,450

159,674

)(159,723

)(23,495

23,495

)(7,076

7,076

ליום  31בדצמבר :2012

באלפי ש"ח

שיעורי הריבית )(1
-1%
+1%

השקעות
במכשירים
הונייים )(2
-10%
+10%

שיעור
השינוי במדד
המחירים לצרכן
-1%
+1%

שיעור
השינוי בשע"ח
של מטבע חוץ )(6) (3
-10%
+10%

רווח והפסד (5

)(16,077

17,519

17,968

)(17,968

)(24,579

24,579

16,114

)(16,114

רווח כולל  -הון עצמי (5 (4

)(189,997

202,429

99,810

)(99,810

)(24,579

24,579

16,114

)(16,114

(1

ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס למכשירים בריבית משתנה .ביחס
למכשירים בריבית קבועה ,החשיפה הינה ביחס לערך הפנקסני של המכשיר .ביחס למכשירים בריבית משתנה ,החשיפה
הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר הפיננסי.
ניתוחי הרגישות מבוססים על הערך בספרים ולא על שווי כלכלי .על כן במבחני הרגישות לא נלקחו בחשבון ,מתוך הנכסים
בעלי סיכון ריבית ישיר ,נכסי החוב שאינם סחירים ,המסוווגים כהלוואות וחייבים )בסך כ 19.4-מיליארדי ש"ח( ,מזומנים
ושווי מזומנים ,נכסי ביטוח משנה ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ,התחייבויות פיננסיות ופיקדונות ויתרות
ביטוח משנה.
ניתוח הרגישות אינו כולל השפעה על ההתחייבויות הביטוחיות ,וזאת כיוון שבביטוחי חיים ובריאות שיעור ההיוון נגזר
בדרך כלל מהריבית התעריפית ולגבי השפעת היוון התחייבויות מסוימות בביטוח כללי ,ראה סעיף ה 2להלן.

(2
(3
(4
(5
(6

החברה מבצעת בדיקת נאותות לגבי עתודות ביטוח חיים מבטיחות תשואה ,ראה באור )3ד())(1ו( .הרגישות לירידת הריבית
ב ,1%-המחושבת כנגד שווי התיק בתוקף ,מוערכת בהקטנת שווי התיק בתוקף בסך של כ 394-מיליוני ש"ח )אשתקד380 :
מיליוני ש"ח( אחרי מס.
השקעות במכשירים ,שאין להם תזרים קבוע ,או שלחילופין ,לחברה אין מידע ביחס לתזרים זה )בהתאם להגדרות בIFRS -
 7אינן כוללות השקעות במוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני.
מטבע זר עיקרי הנו ליש"ט ,כמפורט בפירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה בסעיף  4להלן.
ניתוחי הרגישות ביחס לרווח הכולל מביאים לידי ביטוי גם את ההשפעה על הרווח לתקופה.
ניתוחי הרגישות בוצעו ביחס לרווח לתקופה לאחר מס וכן ביחס לרווח )הפסד( הכולל לאחר מס.
מבחני הרגישות למטבע חוץ ,המוצגים לעיל ,אינם מתייחסים לרגישות בגין מכשירים פיננסיים לא כספיים הנקובים במטבע
חוץ ,בגינם קיימת רגישות נוספת לירידה )עלייה( של  10%בשערי החליפין של מטבע חוץ ,אשר תגרום להפסד )רווח( לאחר
מס בסך של כ 10,502-אלפי ש"ח )אשתקד  15,760 -אלפי ש"ח( וירידה )עלייה( בסך של כ 75,531-אלפי ש"ח )אשתקד -
 58,523אלפי ש"ח( ברווח הכולל ,נכון ליום  31בדצמבר  .2013המטבע העיקרי במכשירים אלו הינו דולר.
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ג.

ניהול סיכונים )המשך(

סיכוני שוק )המשך(
 .3סיכון ריבית ישיר
סיכון ריבית ישיר הינו הסיכון ששינוי בריבית השוק יגרום לשינוי בשווי ההוגן או בתזרים המזומנים הנובע
מנכס או התחייבות .סיכון זה מתייחס לנכסים שהסליקה שלהם נעשית במזומן .תוספת המילה "ישיר"
מבליטה את העובדה ששינוי הריבית יכול להשפיע גם על סוגי נכסים אחרים אבל לא באופן ישיר ,כדוגמת
השפעת שינוי הריבית על שערי המניות .יודגש כי שינויים בשווי ההוגן אינם מקבלים בהכרח ביטוי בערך
הספרים של המכשירים הפיננסיים ,ראה באור )3ו(.
להלן יוצג פירוט הנכסים וההתחייבויות לפי החשיפה לסיכון ריבית:
ליום  31בדצמבר 2013
באלפי ש"ח
נכסים עם סיכון ריבית ישיר
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים:
אג"ח חץ ופיקדונות באוצר
אחר
השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים
נכסי ביטוח משנה
סך הכל נכסים עם סיכון ריבית ישיר *(
נכסים ללא סיכון ריבית ישיר
סך הכל נכסים
התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר
התחייבויות פיננסיות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
אחרים
סך הכל התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר
התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר *(
הון
סך הכל הון והתחייבויות
סך הכל נכסים בניכוי התחייבויות
סיכון חוץ מאזני

שאינו תלוי
תשואה

תלוי תשואה

סך הכל

7,175,738

18,430,956

25,606,694

13,890,316
5,517,027
572,930
1,404,629
2,197,096
30,757,736
7,063,711
37,821,447

6,303,293
2,940,044
2,311,069
144,139
30,129,501
16,879,888
47,009,389

13,890,316
11,820,320
3,512,974
3,715,698
2,341,235
60,887,237
23,943,599
84,830,836

2,433,736
29,284,942
713,370
32,432,048
1,870,095
3,794,907
38,097,050
3,519,304
228,068

46,445,239
207,679
46,652,918
80,868
46,733,786
275,603
295,644

2,433,736
75,730,181
921,049
79,084,966
1,950,963
3,794,907
84,830,836
3,794,907
523,712

*( נכסים והתחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר  -כוללים מניות ,רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה ,הוצאות רכישה נדחות ונכסים
בלתי מוחשיים וכן קבוצות מאזניות של נכסים פיננסיים )חייבים ויתרות חובה ,פרמיה לגביה ויתרות שוטפות של
חברות ביטוח( שמשך החיים הממוצע )מח"מ( שלהם עד חצי שנה ולפיכך סיכון הריבית בגינם נמוך יחסית.
הערות:
 (1בביטוח חיים שאינו תלוי תשואה  -עיקרו של תיק ביטוח החיים הינו בגין פוליסות מבטיחות תשואה ,המגובות בעיקרן
באגרות חוב מיועדות )ח"ץ( ,המונפקות על ידי בנק ישראל לכל אורך תקופת הפוליסה .לפיכך ,קיים לחברה כיסוי פיננסי
חופף על עיקר ההתחייבויות ,מבחינת ריבית והצמדה למשך חיי הפוליסות .לימים  31בדצמבר  2013ו 2012-כיסו אגרות
החוב המיועדות כ 75%-וכ 73%-בהתאמה ,מכלל ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים בתוכניות אלו.
 (2בגין יתר השקעות החברה ,במסגרת עסקי ביטוח חיים ,קיימת חשיפה לשערי ריבית שישררו בעת מיחזור ההשקעות,
אשר משך החיים שלהן עשוי להיות נמוך מאורך החיים הממוצע של ההתחייבויות הביטוחיות .בגין מוצרים אלה וכן
בגין תביעות מתמשכות בתשלום ,בביטוח סיעודי ובביטוח אי-כושר עבודה ,מבוסס חישוב ההתחייבות הביטוחית על
שיעור הריבית התעריפית שבפוליסה.
 (3בדבר שיעורי ריבית ההיוון ,ראה סעיף קטן  1להנחות העיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות בביטוח חיים
ובריאות בסעיף ה 1בדבר סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים ובריאות ,וסעיף קטן  1להנחות העיקריות שנלקחו לצורך
ההערכה האקטוארית בסעיף ה 2בדבר סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי.
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באור -37
ג.

ניהול סיכונים )המשך(

סיכוני שוק )המשך(
ליום  31בדצמבר (* 2012
שאינו תלוי
תשואה

באלפי ש"ח

תלוי תשואה

סך הכל

14,666,411

23,610,826

נכסים עם סיכון ריבית ישיר
8,944,415

נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים:

12,980,739

-

12,980,739

אג"ח חץ ופיקדונות באוצר

5,420,880

6,132,576

11,553,456

השקעות פיננסיות אחרות

225,485

1,861,987

2,087,472

מזומנים ושווי מזומנים

1,442,452

1,553,924

2,996,376

נכסי ביטוח משנה

1,960,602

141,528

2,102,130

סך הכל נכסים עם סיכון ריבית ישיר **(

30,974,573

24,356,426

55,330,999

נכסים ללא סיכון ריבית ישיר

6,469,298

15,031,898

21,501,196

סך הכל נכסים

37,443,871

39,388,324

76,832,195

התחייבויות פיננסיות

2,499,688

-

2,499,688

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

29,610,315

38,755,447

68,365,762

אחרים

701,038

209,168

910,206

סך הכל התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

32,811,041

38,964,615

71,775,656

התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר

1,641,191

165,671

1,806,862

הון

3,249,677

-

3,249,677

סך הכל הון והתחייבויות

37,701,909

39,130,286

76,832,195

סך הכל נכסים בניכוי התחייבויות

2,991,639

258,038

3,249,677

סיכון חוץ מאזני

384,897

485,948

870,845

אחר

התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר **(

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
**( נכסים והתחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר  -כוללים מניות ,רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה ,הוצאות רכישה נדחות ונכסים
בלתי מוחשיים וכן קבוצות מאזניות של נכסים פיננסים )חייבים ויתרות חובה ,פרמיה לגביה ויתרות שוטפות של חברות
ביטוח( שמשך החיים הממוצע )מח"מ( שלהם עד חצי שנה ולפיכך סיכון הריבית בגינם נמוך יחסית.
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באור -37
ג.

ניהול סיכונים )המשך(

סיכוני שוק )המשך(
.4

פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה
ליום  31בדצמבר 2013

ש"ח
לא צמוד
22,334
128,507
85,277

בדולר

במטבע
חוץ

או
בהצמדה

אחר או
בהצמדה

אליו

אליו

התחייבויות
פריטים
לא
כספיים

בגין חוזים
תלויי

באלפי ש"ח
נכסים בלתי מוחשיים
נכסי מסים נדחים
הוצאות רכישה נדחות
רכוש קבוע
השקעות בחברות כלולות
נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה
נדל"ן להשקעה אחר
נכסי ביטוח משנה
נכסי מסים שוטפים
חייבים ויתרות חובה
פרמיות לגביה
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי
תשואה
השקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים

צמוד מדד
2,168,122
1,254
122,058
517,927

4,316
26,256
109,326

2,324
776

-

-

-

-

-

1,598,256

5,165,295

178,993

233,194

-

-

נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות

535,675
59,171

18,635,610
32,936

220,053
419,107

16,005
44,970

936,782
980,364

-

19,407,343
936,782
1,536,548

סך כל השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי
תשואה
מזומנים ושווי מזומנים אחרים
נכסים המוחזקים למכירה

2,193,102

23,833,841

818,153

294,169

1,917,146

-

29,056,411

1,120,156
-

-

148,503
-

135,970
-

70,207

2,311,069
-

2,311,069
1,404,629
70,207

סך כל הנכסים

3,549,376

26,643,202

1,106,554

433,239

6,089,076

47,009,389

84,830,836
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תשואה

סה"כ
1,275,425
27,996
1,678,850
177,959
137,336
1,731,726
793,816
2,341,235
1,254
302,863
970,673

אחרים
1,275,425
27,996
1,671,440
177,959
137,336
793,816
17,751
-

7,410
1,731,726
144,139
8,291
257,367
42,549,387

42,549,387
7,175,738

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור  -37ניהול סיכונים )המשך(
ג .סיכוני שוק )המשך(
.4

פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה )המשך(

ש"ח
באלפי ש"ח

לא צמוד

צמוד מדד

ליום  31בדצמבר 2013
במטבע
פריטים
חוץ
בדולר
לא
אחר או
או
כספיים
בהצמדה
בהצמדה
אחרים
אליו
אליו

התחייבויות
בגין חוזים
תלויי
תשואה

סה"כ

סך כל ההון
התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה שאינם תלויי
תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה תלויי תשואה
כתבי התחייבות נדחים
התחייבויות מסים נדחים
התחייבויות בשל הטבות
לעובדים ,נטו
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות מסים שוטפים
סך כל ההתחייבויות

-

-

-

-

3,794,907

-

3,794,907

1,373,741

27,900,964

10,237

-

-

-

29,284,942

736,397
-

1,697,339
-

-

-

341,359

46,445,239
-

46,445,239
2,433,736
341,359

192,817
821,197
3,124,152

836,282
9,977
30,444,562

295,037
305,274

-

86,796
428,155

288,547
46,733,786

192,817
2,327,859
9,977
81,035,929

סך כל הון והתחייבויות

3,124,152

30,444,562

305,274

-

4,223,062

46,733,786

84,830,836

סך הכל חשיפה מאזנית
חשיפה לנכסי בסיס באמצעות
מכשירים נגזרים במונחי דלתא

425,224

)(3,801,360

801,280

433,239

1,866,014

275,603

-

1,159,516

117,654

)(775,333

)(570,132

68,295

-

-

סך הכל חשיפה

1,584,740

)(3,683,706

25,947

)(136,893

1,934,309

275,603

-

עיקר הביטוחים שמבצעות החברה וחברות הביטוח המאוחדות נקובים בשקלים ,וחשיפתן לשינויים בשערי החליפין אינה מהותית.
במקום בו קיימת חשיפה לשערי חליפין היא נובעת בעיקרה מחשיפה לדולר.
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באור  -37ניהול סיכונים )המשך(
ג .סיכוני שוק )המשך(
פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה )המשך(

.4

ליום  31בדצמבר (* 2012
במטבע
פריטים
חוץ
בדולר
לא
אחר או
או
כספיים
בהצמדה
בהצמדה
אחרים
אליו
אליו

ש"ח

*(

באלפי ש"ח

לא צמוד

צמוד מדד

התחייבויות
בגין חוזים
תלויי
תשואה

סה"כ

נכסים בלתי מוחשיים
נכסי מסים נדחים

-

-

-

-

1,162,899
24,432

-

1,162,899
24,432

הוצאות רכישה נדחות
רכוש קבוע
השקעות בחברות כלולות
נדל"ן להשקעה עבור חוזים
תלויי תשואה
נדל"ן להשקעה אחר
נכסי ביטוח משנה
נכסי מסים שוטפים
חייבים ויתרות חובה
פרמיות לגביה
השקעות פיננסיות עבור
חוזים תלויי תשואה
השקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות
סך כל השקעות פיננסיות
אחרות
מזומנים ושווי מזומנים עבור
חוזים תלויי תשואה
מזומנים ושווי מזומנים
אחרים

-

-

-

-

1,591,726
205,968
174,215

9,197
-

1,600,923
205,968
174,215

75,037
211,098

1,932,196
133,632
183,622
448,087

10,158
24,999
61,884

18,248
30,181
493

703,713
21,533
-

1,439,625
141,528
5,246
212,871

1,439,625
703,713
2,102,130
133,632
340,618
934,433

-

-

-

-

-

36,025,933

36,025,933

1,998,632
455,464
15,795

6,596,811
17,710,740
4,276

136,293
121,827
179,528

212,679
113,588
45,558

727,345
668,762

-

8,944,415
18,401,619
727,345
913,919

2,469,891

24,311,827

437,648

371,825

1,396,107

-

28,987,298

-

-

-

-

-

1,553,924

1,553,924

1,258,516

-

139,238

44,698

-

-

1,442,452

סך כל הנכסים

4,014,542

27,009,364

673,927

465,445

5,280,593

39,388,324

76,832,195

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
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באור  -37ניהול סיכונים )המשך(
ג .סיכוני שוק )המשך(
.4

פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה )המשך(

באלפי ש"ח
סך כל ההון
התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה שאינם תלויי
תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה תלויי תשואה
כתבי התחייבות נדחים
התחייבות מסים נדחים
התחייבויות בשל הטבות
לעובדים ,נטו
זכאים ויתרות זכות

ש"ח
צמוד מדד
לא צמוד
-

-

בדולר
או
בהצמדה
אליו

ליום  31בדצמבר (* 2012
במטבע
פריטים
חוץ
לא
אחר או
כספיים
בהצמדה
אחרים
אליו
-

-

התחייבויות
בגין חוזים
תלויי
תשואה

סה"כ

-

3,249,677

3,249,677

1,263,836

28,305,794

26,589

14,096

-

-

29,610,315

733,756
-

1,765,932
-

-

-

252,000

38,755,447
-

38,755,447
2,499,688
252,000

196,859
823,510
-

688,357
59

299,640
-

-

81,804
-

374,839
-

196,859
2,268,150
59

3,017,961

30,760,142

326,229

14,096

333,804

39,130,286

73,582,518

סך הכל חשיפה מאזנית
חשיפה לנכסי בסיס באמצעות
מכשירים נגזרים במונחי דלתא

3,017,961
996,581

30,760,142
)(3,750,778

326,229
347,698

14,096
451,349

3,583,481
1,697,112

39,130,286
258,038

76,832,195
-

378,269

106,893

)(374,306

)(125,771

14,915

-

-

סך הכל חשיפה

1,374,850

)(3,643,885

)(26,608

325,578

1,712,027

258,038

-

התחייבויות מסים שוטפים
סך כל ההתחייבויות
סך כל הון והתחייבויות

*(

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

עיקר הביטוחים שמבצעות החברה וחברות הביטוח המאוחדות נקובים בשקלים ,וחשיפתן לשינויים בשערי החליפין אינה
מהותית .במקום בו קיימת חשיפה לשערי חליפין היא נובעת בעיקרה מחשיפה לדולר.
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באור  -37ניהול סיכונים )המשך(
ג .סיכוני שוק )המשך(
.5

פירוט החשיפה לענפי משק בגין מכשירים הוניים
ליום  31בדצמבר 2013

באלפי ש"ח

נסחרות
במדד
ת"א 100

נסחרות
במדד
מניות
היתר

לא
סחיר

בחו"ל

סך הכל

מסה"כ
%

ענף משק
תעשיה

23,805

9,196

-

6,649

39,650

4%

בינוי ונדל"ן

116,219

58,859

-

41,213

216,291

23%

חשמל ומים

103,874

17,872

37,532

39,714

198,992

21%

מסחר

27,452

11,330

-

4,617

43,399

5%

מלונאות תיירות

-

857

-

-

857

0%

תקשורת ושרותי מחשב

46,450

2,350

-

4,631

53,431

6%

בנקים

116,019

-

-

14,448

130,467

14%

שירותים פיננסיים
שירותים עסקיים
אחרים

82,383

789

33

8,882

92,087

10%

65,906

12,258

817

36,853

115,834

12%

שירותים ציבוריים

-

1

-

-

1

0%

אחר

-

1,199

-

44,574

45,773

5%

סך הכל

582,108

114,711

38,382

201,581

936,782

100%

ליום  31בדצמבר 2012
נסחרות
במדד
ת"א 100

נסחרות
במדד
מניות
היתר

לא
סחיר

בחו"ל

סך הכל

מסה"כ
%

תעשיה

18,120

5,866

-

22,438

46,424

6%

בינוי ונדל"ן

138,176

50,181

-

12,626

200,983

28%

חשמל ומים

68,838

5,917

31,989

11,009

117,753

16%

מסחר

15,043

6,422

-

8,863

30,328

4%

מלונאות תיירות

-

1,943

-

-

1,943

0%

תקשורת ושרותי מחשב

69,715

2,273

-

10,099

82,087

11%

בנקים

68,222

-

-

18,201

86,423

12%

באלפי ש"ח

ענף משק

שירותים פיננסיים

39,983

1,045

33

-

41,061

6%

שירותים עסקיים אחרים

63,308

3,076

1,077

29,232

96,693

13%

שירותים ציבוריים

-

1

-

-

1

0%

אחר

-

-

-

23,649

23,649

3%

סך הכל

481,405

76,724

33,099

136,117

727,345

100%
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באור -37
ד.

ניהול סיכונים )המשך(

סיכוני נזילות
הקבוצה חשופה לסיכונים ,הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש החברה לשלם תביעות והטבות אחרות
למבוטחים ,ביחס להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו מועד .יצויין כי צורך אפשרי לגיוס מקורות באופן
בלתי צפוי ובזמן קצר עשוי לחייב מימוש נכסים משמעותי באופן מהיר ומכירתם במחירים שלא בהכרח ישקפו
את שווי השוק שלהם.
חלק ניכר מהתחייבויותיה הביטוחיות של החברה במגזר חיסכון ארוך טווח ומגזר בריאות אינן חשופות לסיכון
הנזילות בגלל אופיים של חוזי הביטוח השונים כמתואר להלן:
 .1חוזים תלויי תשואה  -על פי תנאי החוזים ,זכאים בעליהם לקבל את שווי ההשקעות האמורות בלבד .לפיכך,
אם ערך ההשקעות ירד מכל סיבה שהיא ,תהיה במקביל ירידה זהה בגובה התחייבויות החברה .סך
ההתחייבויות במסגרת חוזים אלה לימים  31בדצמבר  2013ו 2012-הסתכמו בכ 46.4-מיליארדי ש"ח וכ38.7-
מיליארדי ש"ח ,בהתאמה.
 .2כ 75%-מההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה בענף ביטוח חיים שהונפקו עד
שנת  1990מגובים באגרות חוב מיועדות )ח"ץ( ,המונפקות על ידי בנק ישראל .החברה זכאית לממש אגרות
חוב אלו בעת שנדרש פדיון הפוליסות האמורות .היקף אגרות חוב ח"ץ לימים  31בדצמבר  2013ו2012-
הסתכם בסך של כ 11.8-מיליארדי ש"ח וכ 11-מיליארדי ש"ח ,בהתאמה.
 .3בגין כ 89%-מההתחייבויות לעמיתי קופת הגמל בר א' קרן גמולים בע"מ )להלן" :בר א'"( מבטיחת
התשואה ,ישנם פיקדונות בחשב הכללי ,אשר בר א' זכאית למשוך בעת שנדרש פדיון כספי עמיתים .היקף
פיקדונות אלו לימים  31בדצמבר  2013ו ,2012-הסתכם בסך של כ 2-מיליארדי ש"ח.
סיכון הנזילות הפוטנציאלי של הקבוצה נובע ,איפוא ,בעיקר מיתרת הנכסים של הקבוצה העומדים כנגד
ההתחייבויות שאינן תלויות תשואה ושאינן מגובות באגרות חוב מיועדות )ח"ץ( או פיקדונות בחשב הכללי.
סכום נכסים אלו הסתכם בסך של כ 20.1-מיליארדי ש"ח )אשתקד כ 21.2-מיליארדי ש"ח( ומהווה כ24%-
)אשתקד כ (28%-מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי.
מתוך הנכסים שאינם כנגד התחייבויות תלויות תשואה ,סך של כ 10.4-מיליארדי ש"ח )אשתקד כ11.4-
מיליארדי ש"ח( הינם נכסים סחירים ויתרות מזומנים ושווי מזומנים.
יצויין כי ,על פי תקנות כללי השקעה ,על חברות הביטוח המאוחדות להחזיק בנכסים נזילים כנגד חלק
התחייבויות שאינן ביטוחיות )התחייבויות מסוג  (70בסכום שלא יפחת מ 30%-מחלק ההון העצמי המינימלי
הנדרש מהן .לעניין זה ,נכסים נזילים ,כהגדרתם בתקנות כללי השקעה ,כוללים ,בין היתר ,אג"ח ממשלתיות,
מזומנים ושווי מזומנים ,אג"ח קונצרניות ופיקדונות בדירוג גבוה ולטווח קצר ,מניות הכלולות במדדים
מרכזיים ,תעודות סל וקרנות נאמנות.
הגופים המוסדיים בישראל מנהלים את נכסיהן והתחייבויותיהן בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על תקנותיו
בקשר לכך.
מועדי פירעון משוערים של סכומי התחייבויות
הטבלאות להלן מרכזות את מועדי הפירעון המשוערים של סכומי ההתחייבויות הביטוחיות והפיננסיות הבלתי
מהוונות של החברה .היות ומדובר בסכומים בלתי מהוונים הרי שאין התאמה בינם לבין יתרות ההתחייבויות
הביטוחיות והפיננסיות בדוח על המצב הכספי.
 .1מועדי הפירעון המשוערים של ההתחייבויות במגזר חיסכון ארוך טווח ומגזר בריאות נכללו בטבלאות
כדלקמן:
כספי חיסכון – על בסיס מועדי פירעון חוזיים ,דהיינו גיל הפרישה ,ללא הנחות ביטולים ,בהנחה שכל
החיסכון יימשך כהוני ולא כקצבה.
גמלאות בתשלום ,אובדן כושר עבודה בתשלום וסיעודי בתשלום – על בסיס אומדן אקטוארי.
תביעות תלויות ועתודות הסיכון – מדווח תחת העמודה "ללא מועד פירעון מוגדר".
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באור -37
ד.

ניהול סיכונים )המשך(

סיכוני נזילות )המשך(
 .2לעניין באור זה ,ההתחייבויות בביטוח כללי כוללות גם עודף הכנסות על הוצאות) ,ראה גם באור
)3ד())(2ד() ,((4.5הפרשה לסטיות בלתי צפויות ,עתודה לפרמיה שלא הרווחה והינן בניכוי הוצאות רכישה
נדחות.
מועדי הפירעון המשוערים של ההתחייבויות האמורות לעיל נכללו בטבלאות כדלקמן:
התחייבויות בענפים סטטיסטיים ,המוערכים על ידי אקטואר  -מדווחות בעמודות על בסיס אומדן
אקטוארי ,המקצה לסך ההתחייבויות הבלתי מהוונות מועד משוער על פי ניסיון תשלומי התביעות בעבר.
התחייבויות ביטוחיות בענפי חבויות ,שאינם סטטיסטיים ,ועודפי הכנסות על הוצאות  -מדווחים בעמודה של
ללא מועד פירעון מוגדר.
התחייבויות ביטוחיות בענפי רכוש ואחרים ,שאינם סטטיסטיים או שהאקטואר לא חותם על הערכתם -
מדווחות בעמודה של זמן פירעון עד  3שנים.
ההתחייבויות חשופות לסיכון רזרבה ,המפורט בסעיף ה' להלן .המודלים האקטואריים מבוססים על כך
שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את העתיד לקרות .אומדן התזרים חשוף לסיכון מודל ולסיכון
הפרמטר הכולל את הסיכון שהסכום שישולם עבור סילוק ההתחייבויות הביטוחיות של החברה ,או שמועד
סילוק ההתחייבויות הביטוחיות ,יהיה שונה מזה הצפוי.
 .3מועדי הפירעון של התחייבויות פיננסיות והתחייבויות בגין חוזי השקעה נכללו על בסיס מועדי הפירעון
החוזיים .בחוזים בהן הצד שכנגד רשאי לבחור את עיתוי התשלום של סכום ,ההתחייבות נכללת על בסיס של
המועד המוקדם ביותר שבו החברה יכולה להידרש לשלם את ההתחייבות.
מועדי הפירעון של התחייבויות בגין חוזי השקעה בבר א' חושבו על בסיס שיעור נטישה ושיעור פדיונות
ממוצע.
התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים ובריאות *(

באלפי ש"ח
ליום 31
בדצמבר 2013
ליום 31
בדצמבר 2012

עד
שנה**(

מעל שנה
ועד 5
שנים

מעל 5
שנים ועד
 10שנים

מעל 10
שנים ועד
 15שנים

מעל
 15שנים

ללא מועד
פירעון
מוגדר

סה"כ

2,177,606

5,551,342

3,904,566

2,565,299

3,341,448

1,828,657

19,369,008

3,315,554

5,412,575

3,779,662

2,532,147

3,414,036

2,556,665

21,010,639

*( לא כולל התחייבויות בגין חוזים תלויי תשואה.
**( התחייבויות עד שנה כוללות סך  321,320אלפי ש"ח )ליום  31בדצמבר  244,052 - 2012אלפי ש"ח( העומד
לפירעון לפי דרישה .התחייבויות אלו סוגו כעומדות לפירעון עד שנה למרות שמועדי פירעונן בפועל עשויים
להיות בשנים מאוחרות יותר.

התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי

באלפי ש"ח

עד  3שנים

מעל  3שנים
ועד  5שנים

מעל  5שנים

ללא מועד
פירעון
מוגדר

סה"כ

ליום  31בדצמבר 2013

4,010,342

1,112,569

1,288,291

1,216,589

7,627,791

ליום  31בדצמבר 2012

4,026,055

1,132,809

1,280,553

1,092,198

7,531,614
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באור -37
ד.

ניהול סיכונים )המשך(

סיכוני נזילות )המשך(
התחייבויות פיננסיות והתחייבויות בגין חוזי השקעה

באלפי ש"ח
ליום  31בדצמבר 2013
התחייבויות בגין חוזי
השקעה
התחייבויות בגין חוזי
השקעה תלויי תשואה
זכאים ויתרות זכות
כתבי התחיבות נדחים
ליום  31בדצמבר 2012
התחייבויות בגין חוזי
השקעה
התחייבויות בגין חוזי
השקעה תלויי תשואה
זכאים ויתרות זכות
כתבי התחיבות נדחים

ערך
בספרים

עד
שנה

מעל שנה
ועד 5
שנים

מעל 5
שנים ועד
 10שנים

מעל 10
שנים ועד
 15שנים

מעל
 15שנים

ללא מועד
פירעון
מוגדר

סה"כ

2,305,052

109,213

399,327

402,789

312,468

1,074,720

6,535

2,305,052

1,618,732
2,241,063
2,433,736

2,241,063
273,024

1,057,236

1,127,270

865,782

-

1,618,732
-

1,618,732
2,241,063
3,323,313

2,235,658

110,596

416,430

419,354

317,302

965,266

6,710

2,235,658

1,348,383
2,134,380
2,499,688

2,134,380
318,124

1,869,426

413,599

665,950

-

1,348,383
-

1,348,383
2,134,380
3,267,099

ה .סיכוני ביטוח
סיכוני ביטוח כוללים ,בין היתר:
סיכוני חיתום :הסיכון לשימוש בתמחיר שגוי כתוצאה מליקויים בתהליך החיתום ומהפער בין הסיכון בעת
התמחור וקביעת הפרמיה ,לבין ההתרחשות בפועל ,כך שהפרמיות הנגבות אינן מספיקות לכיסוי תביעות
עתידיות והוצאות .הפערים עשויים לנבוע משינויים מקריים בתוצאות העסקיות ומשינויים בעלות התביעה
הממוצעת ו/או בשכיחות התביעות כתוצאה מגורמים שונים.
סיכוני רזרבה :הסיכון להערכה לא נכונה של ההתחייבויות הביטוחיות אשר עלולה לגרום לכך שהרזרבות
האקטואריות אינן מספקות לכיסוי כל ההתחייבויות והתביעות .המודלים האקטואריים על פיהם ,בין היתר,
מעריכה החברה את התחייבויותיה הביטוחיות ,מבוססים על כך שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את
העתיד לקרות .חשיפת החברה מורכבת מהסיכונים הבאים:
סיכון מודל  -הסיכון לבחירת מודל שגוי לתמחור ו/או להערכת ההתחייבויות הביטוחיות;
סיכון פרמטר  -הסיכון לשימוש בפרמטרים שגויים וביניהם הסיכון שהסכום ,שישולם עבור סילוק
ההתחייבויות הביטוחיות של החברה ,או שמועד סילוק ההתחייבויות הביטוחיות ,יהיה שונה מזה הצפוי.
סיכון קטסטרופה  -חשיפה לסיכון שאירוע בודד בעל השפעה רבה )קטסטרופה( ,כגון :מלחמה ,אירוע טרור,
מגיפה ,נזקי טבע או רעידת אדמה ,יביא להצטברות נזקים בהיקף גבוה .אירוע הקטסטרופה המהותי אליו
חשופה הקבוצה הינו רעידת אדמה בישראל.
גודל ההפסד הצפוי בעסקי ביטוח כללי בישראל ,כתוצאה מהחשיפה לנזק בודד גדול או הצטברות נזקים בגין
אירוע גדול במיוחד בהיקף נזק צפוי ) (MPLשל כ 1.5%-בענפי דירות וכ 2.5%-בענפי רכוש אחר ,הינה כ8,271-
מיליוני ש"ח ברוטו וכ 60-מיליוני ש"ח בשייר עצמי ,נכון ליום  31בדצמבר .2013
לעניין נתונים בדבר מוצרי הביטוח השונים אשר בגינם נוצרת למבטח חשיפה לסיכון ביטוחי ,לרבות מידע בדבר
התקשרות בהסכם להארכת פוליסת ביטוח סיעודי קולקטיבי לחברי מכבי שירותי בריאות באופן המשנה את
החשיפה בגין הפוליסה ,ראה פירוט ההתחייבויות הביטוחיות לפי סיכוני ביטוח בבאורים )5ו()20 ,א( ו.21-
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באור  -37ניהול סיכונים )המשך(
ה .סיכוני ביטוח )המשך(
ה. 1

סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים ובריאות
כללי
להלן תיאור מוצרי הביטוח השונים וההנחות המשמשות לחישוב ההתחייבויות בגינם בהתאם
לסוג המוצר.
באופן כללי ,בהתאם להוראות המפקח ,ההתחייבויות הביטוחיות מחושבות על ידי אקטואר ,על-
פי שיטות אקטואריות מקובלות בישראל ובאופן עקבי לשנה קודמת .ההתחייבויות מחושבות בהתאם
לנתוני הכיסויים הרלוונטיים ,כגון :גיל ומין המבוטח ,תקופת הביטוח ,מועד תחילת הביטוח ,סוג
הביטוח ,פרמיה תקופתית וסכום הביטוח.
השיטות האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות
 .1תוכניות ביטוח מסוג "עדיף" ומסוג "מסלולי השקעה"
בתוכניות ביטוח מסוג "עדיף" ומסוג "מסלולי השקעה" קיים מרכיב חיסכון מזוהה .העתודה
הבסיסית והעיקרית היא בגובה החיסכון שנצבר בתוספת תשואה בהתאם לתנאי הפוליסה
כדלקמן:
•

קרן צמודה לתשואת תיק השקעות )חוזים תלויי תשואה(.

•

קרן צמודה למדד בתוספת ריבית קבועה מובטחת או מזוכה בתשואה מובטחת כנגד נכסים
מותאמים )חוזים מבטיחי תשואה(.

בגין מרכיבים ביטוחיים ,המצורפים לפוליסות אלו )אי כושר עבודה ,מקרה מוות ,סיעודי וכו'(,
מחושבת ההתחייבות הביטוחית בנפרד כאמור להלן.
 .2עבור פוליסות מסוג מסלולי השקעה וכן עבור פוליסות של גמלא מיידית )הגיל השלישי( ,בהן הקרן
צמודה למדד בתוספת ריבית קבועה מובטחת ,מחשבת החברה עתודה נוספת )(Mismatch Reserve
בגין אי-התאמה ,אם קיימת ,בין תזרים ההתחייבויות ובין תזרים הנכסים המגבים אותן .בחישוב
זה מבצעת החברה השוואה בין השווי המהוון של תזרים ההתחייבות לבין השווי המהוון של
תזרים הנכסים ,תחת תסריטי עקומת ריבית להיוון שונים .התסריטים מתבססים על עקום
התשואה הריאלי חסר הסיכון שפורסם ליום  31בדצמבר  2013העתודה המוחזקת הינה הסכום
המקסימלי של תוצאות התסריטים השונים ,ככל ששווי ההתחייבויות גבוה משווי הנכסים.
 .3תוכניות ביטוח מסוג "מסורתי" עם פרמיה קבועה
קיימות תוכניות ביטוח מסוג "מסורתי" עם פרמיה קבועה ,כגון :תוכנית ביטוח "מעורב" וכדומה,
המשלבת מרכיב של סכום חיסכון ,במקרה שהמבוטח נשאר בחיים בתום תקופת התוכנית ,עם
מרכיב ביטוחי של סיכון מוות במשך תקופת התוכנית ,כמו גם תוכניות סיכון טהור )בעיקר אי-
כושר עבודה וסיעוד( עם פרמיה קבועה.
בגין מוצרים אלה מחושבת ההתחייבות הביטוחית לכל כיסוי כהיוון של תזרים המזומנים בגין
התביעות הצפויות ,כולל תשלום בתום התקופה ,בניכוי הפרמיות העתידיות הצפויות .חישוב זה
מבוסס על ההנחות לפיהן תומחרו המוצרים ו/או על הנחות שהופקו מניסיון התביעות ,כולל
שיעורי הריבית )להלן" :הריבית התעריפית"( ,לוח התמותה או התחלואה .החישוב נעשה בשיטה
הידועה בשם " ,"Net Premium Reserveאשר אינה כוללת בזרם התקבולים הצפוי את המרכיב
שהועמס בתעריף הפרמיות לכיסוי העמלות וההוצאות ,ומנגד אינה מנכה את ההוצאות והעמלות
הצפויות.
בגין מוצרים מסורתיים תלויי תשואה ,נכללת בעתודה גם הפרשה בגובה יתרת הבונוס המצטבר
בפועל .הבונוס משקף את הפער בין התשואה בפועל בניכוי דמי ניהול לבין הריבית התעריפית.
 .4התחייבויות לגמלאות בתשלום מחושבות בהתאם לתוחלת החיים הצפויה ,על בסיס לוחות
תמותה ,אשר נבנו בהסתמך על הלוחות אשר פורסמו על-ידי אקטואר האוצר בחוזר המפקח
לעניין זה.
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באור  -37ניהול סיכונים )המשך(
ה .סיכוני ביטוח )המשך(
ה .1סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים ובריאות )המשך(
השיטות האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות )המשך(
 .5התחייבויות להשלמה לעתודה לקצבה ,נערכות עבור פוליסות שבתוקף )משולמות ומסולקות(,
המאפשרות תשלומי קצבה לכל החיים ,ואשר טרם הגיעו לשלב מימוש הקצבה או שמבוטחיהן הגיעו
לגיל פרישה אך טרם החלו לקבל קצבה בפועל )"הפוליסות"( .התחייבויות להשלמה לעתודה לקצבה
מחושבות בהתאם להסתברות למשיכת הקצבה )מימוש הזכאות לקצבה( ,בהתאם לצפי מסלולי
הקצבה שיבחרו המבוטחים ובהתאם לתוחלת החיים הצפויה על בסיס לוחות תמותה ,אשר פורסמו
בחודש מרס  ,2013על ידי אקטואר האוצר במסגרת חוזר פיקוח ,בנושא חישוב עתודות לתשלום
קצבה בפוליסות ביטוח חיים )להלן" :חוזר העתודות לקצבה"( .ככל שהפער בין לוחות התמותה
המעודכנים במסגרת חוזר העתודות לקצבה )המצביעים על התארכות תוחלת החיים( לבין לוחות
התמותה שעל בסיסן תומחרו מקדמי הקצבה המובטחים בפוליסות גדול יותר ו/או ככל ששיעורי
הסתברות למשיכת הקצבה גבוהים יותר ,ההתחייבויות הנדרשות להשלמה לעתודה לקצבה גבוהות
יותר .שינויים בגובה ההתחייבויות עשויים לנבוע גם משינויים בתמהיל מסלולי הקצבה.
ההפרשה להשלמה לעתודה לקצבה נעשית בצורה הדרגתית בגין הכספים שנצברו בפוליסות עד לתום
תקופת הדיווח ,בהתחשב ברווחים הצפויים מהפוליסות עד הגיע המבוטחים למועד הפרישה .כלומר,
בהינתן רווחיות עתידית קיימת מספקת בפוליסות ,ההפרשה להשלמה לעתודה לקצבה מתבצעת על
פני השנים בהקבלה להכרה ברווחים מדמי ניהול בגין הפוליסות .באופן דומה תחושב הפרשה
הדרגתית גם עבור פרמיות שתתקבלנה בעתיד במסגרת הפוליסות ,וזאת ממועד קבלת הפרמיות.
ההפרשה ההדרגתית נעשית על ידי שימוש בפקטור  ,Kהנגזר משיעור ההכנסות העתידיות הצפויות
מדמי ניהול או מהמרווח הפיננסי ,הנובעים מההשקעות המוחזקות כנגד עתודת הביטוח בשל
הפוליסה או מתשלומי פרמיה עבור הפוליסה )להלן" :פקטור  .("Kפקטור  Kמובא בחשבון בחישוב
צבירת ההשלמה לעתודה לתשלום קצבה .ככל שפקטור  Kגבוה יותר ,ההתחייבות להשלמת עתודה
לקצבה שתוכר בדוח הכספי תהיה נמוכה יותר והסכום שידחה וירשם בעתיד יהיה גבוה יותר.
בחוזר העתודות לקצבה עודכנו לוחות התמותה על בסיס האומדנים המעודכנים של תוחלת החיים
והשיפורים העתידיים בה וכן עודכנה הדרישה לאופן קביעת ערכי פקטור  .Kבמסגרת חוזר זה
נדרשת החברה לקבוע ,על פי שיקול דעתו המקצועי של האקטואר ,שני ערכי  :Kהאחד בגין
התחייבויות בשל מרכיב חיסכון תלוי תשואה ,והשני בגין התחייבויות בשל מרכיב חיסכון מבטיח
תשואה .בהתאם לחוזר ,קביעת ערכי ה K-תעשה באופן זהיר ,ועל בסיס בחינה של פוליסות שנמכרו
לפני ה 1-ביוני  .2001הניתוח יבוצע על בסיס הנחות פיננסיות שמרניות ,באופן שמעיד על כך שדמי
הניהול או המרווח הפיננסי הנובעים מהשקעות המוחזקות כנגד העתודה לתשלום קצבה בשל
הפוליסה ותשלומי הפרמיות עבור הפוליסה ,עשויים להפיק הכנסות עתידיות שיספיקו לכיסוי כל
ההוצאות הקשורות לפוליסה עד לגיל הפרישה הצפוי וכן לכיסוי הוצאות השלמת הצבירה .ערך ה-
 ,Kשיבחר יהיה זה שיביא לפריסה נאותה של העתודה לתשלום קצבה כאמור.
נכון לתאריך הדוח הכספי ,וללא שינוי מאשתקד ,החברה קבעה עבור פוליסות מבטיחות התשואה
שיעור פקטור  Kשל  0.2%ועבור פוליסות המשתתפות ברווחים שיעור פקטור  Kשל .0.96%
מעת לעת עורכת החברה מחקרים בהם היא בוחנת את שיעור המבוטחים הצפויים לממש את
זכאותם לקבל קצבה וכן את תמהיל מסלולי הקצבאות שבוחרים המבוטחים הפורשים לקבל ,אשר
בהתאם להם נקבע משך הזמן שבו תשולם הקצבה .שיעורי המימוש ומסלולי הקצבאות מותאמים
לתוכניות הביטוח וסוגי החיסכון השונים.
בשנת  2013זיהתה החברה המשך מגמה של עליה בשיעור מימוש הזכאות לקצבה .כמו כן ,עדכנה
החברה את תמהיל מסלולי הקצבאות שבוחרים המובטחים הפורשים לקבל וכן את שיעורי הריבית
להיוון העתודות לתשלום קצבה .ההשפעה הכוללת של עדכונים אלו גרמו לעליה בהפרשה בסך של כ
 62מיליוני ש"ח בנטו ,מזה כ 75-מיליוני ש"ח בגין העליה בשיעור מימוש הזכאות לקצבה.
סכום ההפרשה ,שנצבר בספרים במשך השנים עד ליום  31בדצמבר  ,2013הכולל את העדכונים לעיל,
הסתכם בסך של כ 1,223 -מיליוני ש"ח )לעומת כ 1,043-מיליוני ש"ח אשתקד( .יתרת ההפרשות
בגובה הסכום המוערך ליום  31בדצמבר  2013בסך של כ 1,211-מיליוני ש"ח )לעומת כ 950-מיליוני
ש"ח אשתקד( ,תיזקף לאורך חיי הפוליסה הנותרים עד גיל הפרישה ,על פי נוסחה גיאומטרית
המתחשבת ,בין היתר ,בפקטורי ה  ,K-כמפורט לעיל.
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באור  -37ניהול סיכונים )המשך(
ה .סיכוני ביטוח )המשך(
ה .1סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים ובריאות )המשך(
השיטות האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות )המשך(
) .5המשך(
העלות הכוללת )הנובעות מהתארכות תוחלת החיים( של תשלומי הקצבה ,הצפויים להיות משולמים
לאורך השנים בעתיד ,בגין הכספים שנצברו בפוליסות לתום תקופת הדיווח ,עומדת על סך של כ-
 2,434מיליוני ש"ח )לעומת כ 1,993-מיליוני ש"ח אשתקד(.
אומדן העלות הכוללת של העלייה בתוחלת החיים עשוי להשתנות עקב מספר גורמים ,הכוללים ,בין
היתר ,שינויים בתוחלת החיים ובשיעור המבוטחים המממשים את זכאותם לקצבה ,שינוי בטעם
המבוטחים בבחירת מסלולי הקצבה בעת הפרישה ,גידול בצבירות החיסכון של המבוטחים,
עקב תשלומי פרמיות עתידיות ו/או גידול בהכנסות מהשקעות וכן שינויים בהנחות שיעורי ריבית
ההיוון והנחות אחרות.
 .6תוכניות ביטוח חיים אחרות כוללות מוצרי סיכון טהור בפרמיה קבועה )אובדן כושר עבודה ,מקרה
מוות ,סיעודי וכו'( ,הנמכרות כפוליסות עצמאיות או שהן מצורפות לפוליסות עם תוכנית יסודית
מסוג "עדיף"" ,מסלולי השקעה" או "מסורתי" .בגין תוכניות אלו מחושבת התחייבות אקטוארית.
החישוב נעשה בשיטת " ."Net Premium Reserveלשאר התוכניות מחושבת הרזרבה בגובה ה-
) IBNRתביעות אשר אירעו אך טרם דווחו(.
 .7תוכניות ביטוחי הוצאות רפואיות ,מחלות קשות ותאונות אישיות –
תוכניות ביטוח הוצאות רפואיות כוללות בעיקר כיסויים ניתוחים בארץ והשתלות וטיפולים
מיוחדים בחו"ל -בחירת מנתח פרטי בבתי חולים פרטיים ,תרופות שאינן בסל וכיסויים
אמבולטוריים נוספים.
ענף מחלות ואישפוז כולל את הכיסויים הביטוחיים הבסיסיים כדלקמן:
• כיסוי ביטוחי המקנה למבוטח זכות למימון שירותי רפואה פרטיים .במסגרת זו ניתנת למבוטח
הזכות לבחור את מועד קבלת השירות הרפואי ,זהות הרופא המטפל והמוסד הרפואי .הכיסוי
הביטוחי האמור מעניק החזר בגין הוצאות רפואיות או פיצוי ,בין היתר ,בקשר עם ניתוח,
השתלות ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל ועוד.
• כיסוי ביטוחי למקרה של גילוי מחלה קשה ,במסגרתו זכאי המבוטח לקבל פיצוי בסכום שנקבע
בעת הצטרפותו לביטוח.
• כיסוי ביטוחי בגין רכישת תרופות אשר אינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי.
• בנוסף ,ניתן לרכוש כיסויים נוספים ,כנספח לפוליסה או כפרק בפוליסה הבסיסית ,כגון שירותים
אמבולטוריים )שירותים רפואיים שלא בעת אישפוז ,לרבות התייעצות עם רופא מומחה ,בדיקות,
וטיפולים פיזיותראפיים(.
ענף תאונות אישיות נמכר בחברה כפוליסה עצמאית או נספח לפוליסות בריאות מענף מחלות
ואישפוז .הכיסויים הביטוחיים כוללים:
• מוות מתאונה
• נכות מתאונה או אובדן/פגיעה בתפקוד
• שברים עקב תאונה
• כוויות כתוצאה מתאונה
• פיצוי יומי עקב אישפוז כתוצאה מתאונה )עד  26שבועות(
• פיצוי בגין מצב סיעודי כתוצאה מתאונה
ענף נסיעות לחו"ל מורכב מסל של כיסויים ביטוחיים המיועדים למבוטחים במהלך שהותם בחו"ל,
הכולל ,בין היתר ,כיסוי בגין מחלות ,תאונות אישיות ,קיצור נסיעה ,איתור ,חילוץ ומטען .תקופת
הביטוח בפוליסת נסיעות לחו"ל נקובה בימים ,בהתאם לתקופת שהיית המבוטח בחו"ל ,או למשך
כל ימי הנסיעה שיחולו במהלך שנה קלנדרית אחת .פוליסות אלו נמכרות על ידי סוכני ביטוח ועל ידי
מערך המכירות הישיר .בנוסף נמכרות הפוליסות הנ"ל אצל שלוש מקופות החולים ,אצל סוכני
נסיעות ולמחזיקי כרטיסי אשראי מסויימים.
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באור  -37ניהול סיכונים )המשך(
ה.

סיכוני ביטוח )המשך(
ה .1סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים ובריאות )המשך(
השיטות האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות )המשך(
 .7תוכניות ביטוחי הוצאות רפואיות ,מחלות קשות ותאונות אישיות – )המשך(
ענף ביטוחי שיניים כולל פוליסות קולקטיב ,הנבנות בצורה מודולארית בהתאם למאפייני וצרכי
בעל הפוליסה והמבוטחים ובהתבסס על  5רבדי הכיסוי הבאים :משמר ,חניכיים ,משקם ,שתלים
ואורתודנטיה .ניתן לרכוש את כל הכיסויים הללו או את חלקם.
ענף אוכלוסיות זרות כולל פוליסות הנרכשות על ידי מעבידים של עובדים זרים בהתאם לחובה
המוטלת עליהם מכוח חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(
התשנ"א 1991 -ופוליסות המיועדות לתיירים .הביטוח כולל ,בין השאר ,כיסוי למימון הוצאות
אישפוז בבי"ח ציבורי בישראל ,לרבות הוצאות חדר מיון )גם אם לא מלווה באישפוז( ,חדר ניתוח,
שכר מנתח ורופא מרדים ,טיפול נמרץ ,תרופות בהתאם לסל התרופות ,יעוץ ובדיקות ,מימון
הוצאות העברת המבוטח באמבולנס ממקום האירוע לבית החולים ומימון כרטיס טיסה עבור
המבוטח ,בתנאים מסוימים כמפורט בפוליסה .בנוסף ,ניתן להוסיף לפוליסה זו ,פיצוי חד פעמי
למקרה מוות או נכות צמיתה מתאונה ,טיפול חירום בשיניים והעברת גופה לארץ המוצא.
בין החברה לבין שירותי בריאות כללית קיים הסכם לעניין מתן טיפול רפואי למבוטחי החברה
בביטוח זרים השוהים בישראל ,בהתאם לחוק עובדים זרים והצווים על פיו.
בגין תוכניות אלו הנמכרות כפוליסות פרט ,מחושבת עתודה בשיטת ","Gross Premium Reserve
אשר כוללת זרם התקבולים הצפוי את כל מרכיבי הפרמיות ומנכה את עלות ההתחייבות ,ההוצאות
והעמלות הצפויות וצפי תשלומי ביטוח המשנה )אם קיים הסדר משנה לכיסוי( .הנחות החישוב לגבי
פרמטרים הקשורים להנחות תחלואה ,הנחות דמוגרפיות והנחות כלכליות נעשו על בסיס מחמיר
לעומת בסיס התמחור ,כמקובל לחישוב רזרבות.
בענפי נסיעות לחו"ל ושיניים התביעות התלויות מחושבות על בסיס דווח מחלקת התביעות של החברה
והערכה אקטוארית על בסיס ניסיון מצטבר בתיק.
בענף אוכלוסיות זרות לא בוצעה הערכה אקטוארית ,היות והתביעות אינן כוללות סיכון ביטוחי
אקראי ,אלא מבוססות על הסכמי קפיטציה עם קופת חולים או נותני שירות בהסכם.
התביעות התלויות מחושבות על בסיס דווח מחלקת התביעות וכן מודל סטטיסטי של תשלומי
התביעות על בסיס ניסיון עבר .החישוב בוצע על בסיס שיטות המשולשים ) Bornhuetter-Ferguson,
 (Chain Ladderלסכומי תביעות משולמות ,ותלויות ולכמות התביעות לפי חודשי נזק ,ללא היוון וללא
טווח סמך.
 .8בגין תביעות מתמשכות בתשלום ,בביטוח סיעודי ובביטוח אובדן כושר עבודה ,מחושבת התחייבות
ביטוחית בהתאם למשך תקופת התשלום הצפויה ,כשהיא מהוונת לפי שיעור הריבית התעריפית
שבמוצר.
 .9ההתחייבות הביטוחית בגין ביטוח קבוצתי מורכבת מהתחייבות בגין פרמיה שטרם הורווחה ,עתודה
ל) IBNR-תביעות אשר אירעו אך טרם דווחו( ,עתודה להמשכיות והפרשה להפסדים עתידיים ,ככל
שנדרשת .בנוסף ,בגין ביטוח קבוצתי ,מחושבת הפרשה להשתתפות ברווחים המוצגת בסעיף זכאים.
 .10ההתחייבות בגין תביעות תלויות בביטוח חיים כוללת בעיקר הפרשות לתביעות תלויות עבור מקרי
מוות ונכות.
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באור  -37ניהול סיכונים )המשך(
ה.

סיכוני ביטוח )המשך(
ה .1סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים ובריאות )המשך(
השיטות האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות )המשך(
ההנחות העיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות
 .1שיעור ההיוון
בגין תוכניות ביטוח מסוג "מעורב" )מסורתי( ומוצרי סיכון טהור עם פרמיה קבועה ,הריבית המשמשת
להיוון הינה ,כדלקמן:
בתוכניות ביטוח ,המגובות בעיקרן באגרות חוב מיועדות ,ריבית תעריפית ריאלית בשיעורים של בין
 3.5%ל;4.8%-
בגין מוצרים תלויי תשואה ,שהונפקו בשנים  1991ואילך ,ריבית תעריפית ריאלית בשיעור .2.5%
בהתאם לתנאי הפוליסה שינויים בריבית יזקפו למבוטחים;
בגין מוצרי סיעוד ובריאות פרט לטווח ארוך שאינם תלויי תשואה ,ריבית תעריפית ריאלית בשיעור
.2.5%
בתוכניות ביטוח מבטיחות תשואה בקרנות ללא אגרות חוב מיועדות )הנמכרות החל משנת ,(2004
שיעורי ריבית ההיוון הינם בין  2.7%ל.3%-
שיעור ההיוון יכול להשתנות כתוצאה משינויים מהותיים בשיעור ריבית השוק לטווח ארוך.
 .2שיעורי תמותה ותחלואה
א .שיעורי התמותה ,ששימשו לחישוב התחייבויות ביטוחיות בגין תמותה של מבוטחים לפני הגיעם
לגיל פרישה )כלומר ,לא כולל תמותה של מבוטחים מקבלי קצבאות זקנה ומקבלי פיצוי חודשי
בגין אי כושר עבודה או סיעוד( ,זהים ,בדרך כלל ,לשיעורים אשר שימשו לקביעת התעריף,
המאושר על ידי המפקח.
ב .ההתחייבות לקצבאות המשולמות לכל החיים מחושבת בהתאם ללוחות תמותה ,אשר פורסמו על
ידי אקטואר האוצר בחוזר המפקח.
עליה בהנחה של שיעור התמותה ,עקב עליה בשיעור התמותה בפועל לרמה העולה על ההנחה
הקיימת ,תביא לגידול בהתחייבויות ביטוחיות בגין תמותה של מבוטחים לפני הגיעם לגיל פרישה
ולקיטון ההתחייבות לקצבאות המשולמות לכל החיים.
יצוין כי ,בעשורים האחרונים קיימת מגמה הפוכה של הגדלת תוחלת החיים וקיטון בשיעור
התמותה .הנחת התמותה המשמשת לחישוב ההתחייבות לקצבה לוקחת בחשבון הנחה בגין גידול
עתידי בתוחלת החיים.
ג .שיעורי התחלואה מתייחסים לשכיחות של מקרי תביעה בגין תחלואה ממחלות קשות ,אובדן
כושר עבודה ,סיעוד ,ניתוחים ואשפוז ,נכות מתאונה וכיוצ"ב .שיעורים אלה נקבעו על בסיס
ניסיון החברה או מחקרים של מבטחי משנה .בענפי סיעוד ואובדן כושר עבודה תקופת תשלום
הקצבאות נקבעת בהתאם לניסיון החברה או מחקרים של מבטחי משנה.
ככל שההנחה לגבי שיעור התחלואה תעלה ,כך תגדל ההתחייבות הביטוחית בגין תחלואה
ממחלות קשות ,אובדן כושר עבודה ,סיעוד ,ניתוחים ואשפוז ,נכות מתאונה.
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באור  -37ניהול סיכונים )המשך(
ה.

סיכוני ביטוח )המשך(
ה .1סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים ובריאות )המשך(
השיטות האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות )המשך(
.3

שיעורי לקיחת קצבה
חוזי ביטוח חיים ,הכוללים מרכיב חיסכון ,התנהלו ,בגין כספים שהופקדו עד שנת  ,2008בשני
מסלולים :מסלול הוני או מסלול קצבתי עם מקדם מובטח להמרה לקיצבה ,הניתנת גם היא
למכירה בין מסלולים שונים )כגון :כל החיים ,זוגי ,הבטחה ל 10-שנים( .בחלק מהחוזים המבוטח
רשאי לבחור את המסלול במועד הפרישה .היות וסכום ההתחייבות הביטוחית שונה בכל אחד
משני מסלולים אלו ,מוטל על החברה לקבוע את שיעור הפוליסות בהן יבחרו המבוטחים במסלול
הקצבה הקיצבה לרבות מסלול הקיצבה שיבחר .שיעור זה נקבע על פי הנחיות הפיקוח תוך
התאמה לניסיון החברה .החל משנת  ,2008הפקדות חדשות בכל התוכניות הן לקצבה.
בדבר השינוי בהנחות לגבי שיעור לקיחת הקצבה ,ראה סעיף  5לשיטות האקטואריות לחישוב
ההתחייבויות הביטוחיות ,לעיל.

.4

שיעורי ביטולים
שיעור הביטולים משפיע על ההתחייבויות הביטוחיות ,בגין חלק מביטוחי הבריאות וכן על
קצבאות המשולמות לכל החיים בתקופה שלפני התחלת התשלומים .ביטולי חוזי ביטוח יכולים
לנבוע מביטול פוליסות היזום על ידי החברה עקב הפסקת תשלומי הפרמיות או פדיונות פוליסות
לבקשת בעליהן .ההנחות לגבי שיעורי הביטולים מבוססות על ניסיון החברה וכן על סוג המוצר,
משך החיים של המוצר ומגמות המכירה.

.5

שיעורי המשכיות
ישנם ביטוחי חיים ,בריאות וביטוחים סיעודיים קבוצתיים ,בהם זכאים המבוטחים להמשיך
ולהיות מבוטחים באותם תנאים גם אם החוזה הקולקטיבי לא יחודש .בגין אופציה זו של
המבוטחים קיימת לחברה התחייבות ,המבוססת על הנחות לגבי שיעורי ההמשכיות של הביטוחים
הקולקטיביים ושיעורי ההמשכיות של החוזים עם המבוטחים לאחר סיום החוזה הקולקטיבי.
ראה סעיף ה ,(9)1בדבר השיטות האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות לעיל.
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באור  -37ניהול סיכונים )המשך(
ה.

סיכוני ביטוח )המשך(
ה .1סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים ובריאות )המשך(
ההנחות העיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות )המשך(
.5

שיעורי המשכיות )המשך(
ככל ששיעור ההסתברות שהחוזה הקולקטיבי לא יחודש )ולכן שיעור המשכיות גבוה יותר( ,כך
גדלה ההתחייבות הביטוחית עקב המשך ביטוח בתנאים קודמים ,ללא התאמת החיתום לשינוי
במצבו הבריאותי של המבוטח.

ניתוחי רגישות בביטוח חיים ובריאות
ליום  31בדצמבר 2013

באלפי ש"ח

שיעור הביטולים
)פדיונות ,סילוקים
והקטנות(
-10%
+10%

שיעור תחלואה
-10%
+10%

רווח )הפסד(

)(17,623

57,583

18,932

)(69,684

שיעור תמותה
-10%
+10%

236,475

)(257,444

ליום  31בדצמבר (* 2012

באלפי ש"ח
רווח )הפסד(

*(

שיעור הביטולים
)פדיונות ,סילוקים
והקטנות(
-10%
+10%

15,449

)(21,690

הוצג מחדש.
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שיעור תחלואה *(
-10%
+10%
)(67,203

47,830

שיעור תמותה *(
-10%
+10%
189,364

)(212,896
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באור -37
ה. 2

ניהול סיכונים )המשך(

סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי
)(1

תיאור תמציתי של ענפי הביטוח העיקריים בהם פועלת הקבוצה
הקבוצה כותבת חוזי ביטוח כללי בעיקר בענפי רכב חובה ,חבויות ,רכב קסקו וביטוח רכוש.
פוליסת ביטוח רכב חובה מכסה את בעל הפוליסה והנוהג מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה ,1975-בשל נזק גוף שנגרם כתוצאה משימוש ברכב מנועי לנהג
ברכב ,לנוסעים ברכב ,או להולכי רגל שנפגעו על ידי הרכב .תביעות ברכב חובה מתאפיינות ב"זנב ארוך"
) ,(LONG TAILדהיינו ,לעיתים חולף זמן רב ממועד קרות האירוע ועד מועד הסילוק הסופי של התביעה.
ביטוחי חבויות מיועדים לכיסוי חבותו של מבוטח בגין נזק שהוא עלול לגרום לצד שלישי .סוגי הביטוח
העיקריים הינם :ביטוח אחריות כלפי צד ג' ,ביטוח אחריות מעבידים ,ביטוח חבויות אחרים ,כגון:
אחריות מקצועית ,חבות מוצר ואחריות דירקטורים ונושאי משרה .עיתוי הגשת תביעות וסילוקן מושפע
ממספר גורמים ,כגון :סוג הכיסוי ,תנאי הפוליסה וחקיקה ותקדימים משפטיים .בדרך כלל ,תביעות
בתחום החבויות מתאפיינות ב"זנב ארוך" ) ,(LONG TAILדהיינו ,לעיתים חולף זמן רב ממועד קרות
האירוע ועד מועד הסילוק הסופי של התביעה.
פוליסות לביטוח נזקי רכב רכוש ולנזקי רכב רכוש צד ג' מעניקות למבוטח כיסוי לנזק רכוש .הכיסוי
בדרך כלל מוגבל לשווי הרכב שניזוק ו/או לגבול האחריות לצד ג' בפוליסה .התעריף לביטוח רכב רכוש
מחייב אישור ,כמו גם אישור הפוליסה בכללותה ,על ידי המפקח על הביטוח והינו תעריף סטטיסטי
ובחלקו דיפרנציאלי )שאינו אחיד לכלל המבוטחים ומותאם לסיכון( .התעריף האמור מבוסס על מספר
פרמטרים ,הן אלה הקשורים לרכב המבוטח בפוליסה )כגון סוג הרכב ,שנת ייצור ,וכיו"ב( והן אלה
הקשורים לאפיוני המבוטח )גיל הנהג ,ניסיון תביעות וכו'( .תהליך החיתום מתבצע בחלקו באמצעות
התעריף עצמו ובחלקו באמצעות מערכת נהלים ,שנועדו לבדוק את ניסיון התביעות של המבוטח,
הכוללים הצגת אישור העדר תביעות ממבטח קודם במשך שלוש שנים אחרונות ,הצגת אישור מיגון
עדכני וכו' ,ומשולבים באופן ממוכן בתהליך ההפקה של הפוליסות .במרבית המקרים ,הפוליסות
בביטוחי רכב רכוש מונפקות לפרק זמן של שנה .כמו כן ,במרבית המקרים ,תביעות בגין פוליסות אלו
מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח ומתאפיינות ב"זנב קצר" ).(SHORT TAIL
ביטוחי רכוש מיועדים להעניק למבוטח כיסוי כנגד נזק פיזי לרכושו ואובדן רווחים עקב הנזק לרכושו.
הסיכונים העיקריים המכוסים בפוליסות רכוש הינם סיכוני אש ,התפוצצות ,פריצה ,רעידת אדמה ונזקי
טבע .ביטוחי הרכוש כוללים לעיתים כיסוי לנזקי אובדן רווחים עקב הנזק הפיזי שנגרם לרכוש .ביטוחי
רכוש מהווים נדבך חשוב בביטוחי דירות ,ביטוחי בתי עסק ,ביטוחים הנדסיים ,מטענים בהובלה )ימית,
יבשתית ,אווירית( וכו' .במרבית המקרים ,תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד קרות
מקרה הביטוח ומתאפיינות ב"זנב קצר" ).(SHORT TAIL

)(2

עקרונות חישוב ההערכה האקטוארית בביטוח כללי
כללי
 .1ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי כוללות את המרכיבים העיקריים הבאים :הפרשה לפרמיה
שטרם הורווחה; פרמיה בחסר; תביעות תלויות; ועודף הכנסות על הוצאות והכל בתלות בענף
הרלוונטי .ההפרשה לפרמיה שטרם הורווחה ועודף הכנסות על הוצאות מחושבים בדרך שאינה תלויה
בהנחות כלשהן ולכן אינם חשופים לסיכון רזרבה .לעניין האופן בו מחושבות הפרשות אלה ראה באור
)3ד().(2
 .2בהתאם להוראות המפקח ,התביעות התלויות מחושבות על ידי אקטואר ,על-פי שיטות אקטואריות
מקובלות ,באופן עקבי לשנה הקודמת .בחירת השיטה האקטוארית המתאימה לכל ענף ביטוח ולכל
שנת אירוע/חיתום ,נקבעת על סמך שיקול דעת ,לפי מידת ההתאמה של השיטה לענף ולעיתים נעשה
שילוב בין השיטות השונות .ההערכות מתבססות בעיקרן על ניסיון העבר של התפתחות תשלומי
התביעות ו/או התפתחות סכום התשלומים וההערכות הפרטניות .ההערכות כוללות הנחות בדבר
עלות התביעה הממוצעת ,עלויות הטיפול בתביעות ושכיחות התביעות .הנחות נוספות יכולות
להתייחס לשינויים בשיעורי הריבית ,בשערי חליפין ובעיתוי ביצוע התשלומים .תשלומי התביעות
כוללים הוצאות ישירות ועקיפות ליישוב תביעות ,בניכוי שיבובים והשתתפויות עצמיות.
 .3השימוש בשיטות אקטואריות ,המבוססות על התפתחות התביעות ,מתאים בעיקר כאשר קיים מידע
יציב ומספק בתשלומי התביעות ו/או בהערכות הפרטניות כדי להעריך את סך עלות התביעות
הצפויה .כאשר המידע הקיים בניסיון התביעות בפועל אינו מספק ,משתמש האקטואר ,לעיתים,
בחישוב המשקלל בין אומדן ידוע )בחברה ו/או בענף( ,כגון  ,Loss Ratioלבין התפתחות התביעות
בפועל .משקל גדול יותר ניתן להערכה המבוססת על ניסיון ככל שהזמן עובר ומצטבר מידע נוסף על
התביעות.
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באור -37
ה. 2

ניהול סיכונים )המשך(

סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי )המשך(
)(2

עקרונות חישוב ההערכה האקטוארית בביטוח כללי
כללי )המשך(
 .4כמו כן ,נכללות הערכות איכותיות ושיקול דעת באשר למידה שמגמות העבר לא ימשכו בעתיד.
לדוגמה :עקב אירוע חד פעמי ,שינויים פנימיים ,כגון :שינוי בתמהיל התיק ,במדיניות החיתום ונוהלי
הטיפול בתביעות וכן בגין השפעת גורמים חיצוניים ,כגון :פסיקה משפטית ,חקיקה וכו' .כאשר
שינויים ,כאמור לעיל ,לא באו לידי ביטוי באופן מלא בניסיון העבר ,האקטואר מעדכן את המודלים
ו/או מבצע הפרשות ספציפיות על סמך הערכות סטטיסטיות ו/או משפטיות ,לפי העניין.
 .5במספר תביעות גדולות בעלות אופי לא סטטיסטי ,העתודה נקבעת )בברוטו ובשייר( על סמך חוות
דעת מומחי החברה ,ובהתאם להמלצות יועציהם המשפטיים.
 .6חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות נאמד בהתחשב בסוג ההסכם )יחסי/בלתי יחסי( ,ניסיון
התביעות בפועל והפרמיה שהועברה למבטחי משנה.
 .7הערכת התביעות התלויות עבור חלק החברה בפול ,בעסקים נכנסים ובביטוחים משותפים
המתקבלים מחברות ביטוח אחרות )מבטחים מובילים ]" ,(["Leaderהתבססה על חישוב שבוצע על
ידי הפול או על ידי המבטחים המובילים או על ידי תחשיב נפרד בחברה.

)(3

פירוט השיטות האקטואריות בענפי הביטוח העיקריים בביטוח כללי
לצורך הערכת התביעות התלויות נעשה שימוש במודלים האקטוארים המפורטים להלן ,בשילוב ההנחות
השונות:
 - Chain ladder .1שיטה זו מתבססת על התפתחות התביעות ההיסטוריות )התפתחות התשלומים ו/או
התפתחות סכום התשלומים והערכות התביעות הפרטניות ,התפתחות כמות התביעות ועוד( ,כדי
להעריך את ההתפתחות הצפויה לתביעות הקיימות והעתידיות .השימוש בשיטה זו מתאים בעיקר
לאחר תקופה מספיקה מאירוע או חיתום הפוליסה ,כאשר קיים מידע מספיק מתביעות שאירעו
בעבר ,על מנת להעריך את סך כל התביעות הצפויות.
 - Bornhuetter-Ferguson .2שיטה זו משלבת בין אומדן מוקדם )אפריורי( ,הידוע בחברות הביטוח
המאוחדות או בענף ,ואומדן נוסף ,המבוסס על התביעות עצמן .האומדן המוקדם משתמש בפרמיות
ושיעור הנזקים להערכת סך כל התביעות .האומדן השני משתמש בניסיון התביעות בפועל ,על סמך
שיטות אחרות )כגון .(Chain ladder :הערכת התביעות המשולבת משקללת את שני האומדנים,
כאשר ניתן משקל גדול יותר להערכה המבוססת על ניסיון התביעות ככל שהזמן עובר ,ומצטבר מידע
נוסף על התביעות .השימוש בשיטה זו מתאים בעיקר במקרים בהם אין מספיק מידע מהתביעות או
כאשר מדובר בעסק חדש או כזה ללא מידע היסטורי מספיק.
 .3הממוצעים  -לעיתים ,בדומה לשיטת  ,Bornhuetter-Fergusonכאשר ניסיון התביעות בתקופות
האחרונות אינו מספיק ,ישנו שימוש בשיטת ממוצעים היסטוריים .בשיטה זו נקבעת עלות התביעות
על סמך עלות התביעה לפוליסה בשנים מוקדמות וכמות הפוליסות בשנים המאוחרות .בדומה ,עלות
התביעות מחושבת על סמך תחזית כמות תביעות )שיטת  (Chain ladderוהתביעה הממוצעת
ההיסטורית.
 .4אחר  -עבור תביעות מסוג מחלות מקצוע בביטוח חבות מעבידים ,שהינן תביעות על בסיס נזק
מתמשך ,מחושבת הפרשה על בסיס עלות עתידית צפויה .בתביעות מסוג זה אין תאריך מסוים בו
העובד נפגע והתגבשות הנזק הינה כתוצאה מחשיפה ארוכה לגורמי הסיכון .תביעות מסוג זה
מאופיינות בפרק זמן ארוך מאוד מתחילת החשיפה לגורמי הסיכון )חשיפת המבטח( עד לדיווח על
התביעה )תביעות זנב ארוך( .התנהגות זו של קצב דיווח התביעות וחשיפת המבטח לנזקים
מתמשכים ,מחייבת הפרשה לכל שנת חשיפה בפוליסת חבות מעבידים ,גם אם לא דווחו תביעות כלל
או שהפוליסה פגה לפני שנים רבות.
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באור -37
ה. 2

ניהול סיכונים )המשך(

סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי )המשך(
)(3

פירוט השיטות האקטואריות בענפי הביטוח העיקריים בביטוח כללי )המשך(
בענף רכב רכוש בוצע מודל התפתחות תשלומים חודשי ובחודשי הנזק האחרונים ,שאינם בשלים ,נעשה
שימוש בשיטת הממוצעים בקביעת עלות תביעה לפוליסה .המודל מחושב ברמת התביעות ברוטו .הערכת
חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות מבוסס על הערכות פרטניות .מרכיב ביטוח המשנה בענף זה
אינו מהותי.
בענפים רכב חובה וחבויות בוצעו מודלים חצי שנתיים של התפתחות תשלומים והתפתחות תשלומים
ותלויות .לתקופות שאינן בשלות נעשה שימוש בשיטת  ,Bornhuetter-Fergusonו/או בשיטת Expected Loss
 . Ratioבענפי החבויות מודל התפתחות התביעות מבוסס על תביעות נטו מביטוח משנה פקולטטיבי.
הערכת חלקם של מבטחי המשנה בחוזה הבלתי יחסי נעשה על פי הערכת התביעות התלויות הפרטניות
לשנים ישנות ולשנים האחרונות לפי שיעור .Loss Ratio
בענף מקיף דירות ותאונות אישיות בוצע מודל התפתחות של תשלומים ותלויות ברוטו ובתקופות שאינן
בשלות נעשה שימוש בשיטת הממוצעים והן בשיטת  .Bornhuetter-Fergusonהערכת חלקם של מבטחי
המשנה נעשה על פי הערכת התביעות הפרטניות בתוספת  ,IBNRעל פי שיעור ה IBNR-שנקבע במודל
האקטוארי ברוטו.
בענפים אובדן רכוש והנדסי בוצע מודל התפתחות שנתי לפי תשלומים ותלויות.
בענפים בהם לא בוצעה הערכה אקטוארית ,ביטוח מטענים בהובלה כלי שיט וכלי טיס ,ענף ערבויות ,ענפי
סיכוני אשראי ועסקים נכנסים ,נכללו התביעות התלויות לפי הערכת מומחים כמפורט בבאור )3ד())(2ד(
בסעיף .4.2

)(4

שינויים עתידיים בחישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי שטרם נכנסו לתוקף
לפרטים ,ראה באור )3ד())(2ד( בסעיף .4.5

)(5

ההנחות העיקריות שנלקחו לצורך ההערכה האקטוארית
 .1התביעות התלויות בענפי רכב חובה וחבויות מהוונות לפי שיעור ריבית שנתי ריאלי של :2012) 1.75%
.(1.75%
כחלק מהליך עריכת הדוחות הכספיים ,האקטואר בודק מדי רבעון את שיעור ההיוון בהתייחס
לאינדיקטורים לאומדן שיעור התשואה הצפוי בתיק הנכסים החופפים להתחייבויות בביטוח כללי,
בשילוב עם הערכות מקרו כלכליות ,בהתייחס להתפתחויות ארוכות טווח בסביבת הריבית ולמח"מ
ההתחייבויות הרלבנטיות.
החברה עשויה להחליט בעתיד על הקטנת שיעור ההיוון במסגרת הבחינה הכוללת של נאותות
ההתחייבויות הביטוחיות ,כתוצאה משינויים מהותיים ומתמשכים:
א .בשיעור הריבית חסרת הסיכון ובמרווחי אשראי בשוק לנכסי חוב הרלבנטיים להרכב התיק ו/או
ב .בשיעור התשואה הגלומה בתיק הנכסים החופפים להתחייבויות בביטוח כללי.
החברה עשויה להחליט בעתיד על הקטנת שיעור ההיוון במסגרת הבחינה הכוללת של נאותות
ההתחייבויות הביטוחיות ,כתוצאה משינויים מהותיים ומתמשכים בשיעור הריבית חסרת הסיכון
ו/או בשיעור התשואה הגלומה בתיק הנכסים החופפים להתחייבויות בביטוח כללי.
ההפחתה בגין ההיוון בשייר בחברה ,במועד עדכון המודל האקטוארי )הנערך ביוני או דצמבר( ,הינה כ-
 253מיליוני ש"ח )אשתקד כ 252-מיליוני ש"ח(.
 .2בענפי רכב חובה וחבויות נכללה תוספת בגין מרווח לסיכון )סטיית תקן( בבסיס העתודה.
סכום התוספת בשייר בחברה ,במועד עדכון המודל האקטוארי )הנערך ביוני ,ספטמבר או דצמבר( הינה
כ 284-מיליוני ש"ח )אשתקד כ 283-מיליוני ש"ח(.
 .3מתוך סכומי סטיית התקן ,בניכוי ההיוון ,נזקף לצבירה סך של כ 14-מיליוני ש"ח )אשתקד כ14-
מיליוני ש"ח(.
 .4בניתוח התפתחות התשלומים מוסיפה החברה ,על פי הצורך ,זנב תביעות .בניתוח התפתחות סכום
התשלומים והתביעות התלויות הפרטניות ,שיקול הדעת האקטוארי בעיקרו אינו מאפשר IBNR
שלילי ברמת כל שנת חיתום.
 .5ראה גם באור )19ג(.
3 - 168

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013
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ו.

ניהול סיכונים )המשך(

סיכוני אשראי
.1

חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם
סחירים **(

באלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר 2013
שאינם סחירים

סה"כ

בארץ

6,770,213

19,304,263

26,074,476

בחו"ל

405,525

103,080

508,605

סך הכל נכסי חוב

7,175,738

19,407,343

26,583,081

סחירים **(

באלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר 2012
שאינם סחירים

סה"כ

בארץ

(* 8,603,591

18,272,094

26,875,685

בחו"ל

340,824

(* 129,525

470,349

סך הכל נכסי חוב

8,944,415

18,401,619

27,346,034

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

**( נכסי חוב סחירים מסווגים בעיקר לקטגוריית זמינים למכירה ומוצגים בשווי הוגן.
ראה גם באור פירוט הנכסים בחלוקה לדירוגים להלן.
הנתונים אינם כוללים נכסי חוב עבור חוזים תלויי תשואה.
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באור -37
ו.

ניהול סיכונים )המשך(

סיכוני אשראי )המשך(
.2

פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים
א.1.

נכסי חוב

באלפי ש"ח

נכסי חוב בארץ
נכסי חוב סחירים
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות
סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ
נכסי חוב שאינם סחירים
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות
פיקדונות בבנקים ובמוסדות
פיננסיים
נכסי חוב אחרים לפי בטחונות:
משכנתאות
הלוואות על פוליסות
מובטחות בערבות בנקאית
מובטחות בשעבוד כלי רכב
בטחונות אחרים
לא מובטחים
סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים
בארץ
סך הכל נכסי חוב בארץ
מזה -נכסי חוב בדירוג פנימי
*(

 AAומעלה

דירוג מקומי *(
ליום  31בדצמבר 2013
נמוך מ-
לא מדורג
 Aעד BBB
BBB

סה"כ

3,793,672
1,353,039

1,501,933

76,882

44,687

2,976,541

5,146,711

1,501,933

76,882

44,687

6,770,213

13,890,316
628,519

311,902

6,015

3,476

13,890,316
949,912

921,837

3,719

-

-

925,556

2,229,461
93,170
147,614
418,257
61,848

546
433,023
38,899

3,143
19,892
-

92,617
9

2,230,007
93,170
147,614
3,143
963,789
100,756

18,391,022
23,537,733

788,089
2,290,022

29,050
105,932

96,102
140,789

19,304,263
26,074,476

71,209

156,362

19,510

-

247,081

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+
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באור -37
ו.

ניהול סיכונים )המשך(

סיכוני אשראי )המשך(
.2

פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים )המשך(
נכסי חוב )המשך(

א.1.

דירוג בינלאומי *(
ליום  31בדצמבר 2013
נמוך מ-
 Aעד
לא מדורג
BBB
BBB

AA
ומעלה

באלפי ש"ח

נכסי חוב בחו"ל
נכסי חוב סחירים
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות

סה"כ

38,247
40,000

148,625

177,208

1,445

38,247
367,278

78,247

148,625

1,445 177,208

405,525

סך הכל נכסי חוב סחירים בחו"ל
נכסי חוב שאינם סחירים
נכסי חוב אחרים **(

-

-

-

103,080

103,080

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בחו"ל

-

-

-

103,080

103,080

סך הכל נכסי חוב בחו"ל **(

78,247

148,625

177,208

104,525

508,605

*(
**(

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+
חלוקת נכסי חוב בחו"ל לפי אזורים גיאוגרפיים הינה כדלקמן:
ליום 31
בדצמבר 2013

באלפי ש"ח

398,581
64,353
45,671
508,605

אירופה
אמריקה
אחרים
סה"כ
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באור -37
ו.

ניהול סיכונים )המשך(

סיכוני אשראי )המשך(
.2

פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים )המשך(
א.1.

נכסי חוב )המשך(

 AAומעלה

באלפי ש"ח

דירוג מקומי **(
ליום  31בדצמבר 2012
נמוך מ-
לא מדורג
 Aעד BBB
BBB

סה"כ

נכסי חוב בארץ
נכסי חוב סחירים
אגרות חוב ממשלתיות

(* 4,826,622

-

-

-

4,826,622

אגרות חוב קונצרניות

1,427,939

2,188,370

39,285

121,375

3,776,969

סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ

6,254,561

2,188,370

39,285

121,375

8,603,591

נכסי חוב שאינם סחירים
אגרות חוב ממשלתיות

12,980,739

-

-

-

12,980,739

אגרות חוב קונצרניות

661,974

417,008

4,076

-

1,083,058

פיקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים

905,234

4,639

-

-

909,873

נכסי חוב אחרים לפי בטחונות:
משכנתאות

2,019,484

-

-

39

2,019,523

הלוואות על פוליסות

121,493

-

-

-

121,493

מובטחות בערבות בנקאית

151,671

-

-

-

151,671

מובטחות בשעבוד כלי רכב

-

3,565

3,706

-

7,271

בטחונות אחרים

114,082

573,543

4,721

238,827

931,173

לא מובטחים

40,894

24,778

1,621

-

67,293

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

16,995,571

1,023,533

14,124

238,866

18,272,094

סך הכל נכסי חוב בארץ

23,250,132

3,211,903

53,409

360,241

26,875,685

36,670

212,922

211,747

-

461,339

מזה -נכסי חוב בדירוג פנימי
*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
**( כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+
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באור -37
ו.

ניהול סיכונים )המשך(

סיכוני אשראי )המשך(
.2

פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים )המשך(
א.1.

נכסי חוב )המשך(

AA
ומעלה

באלפי ש"ח

נכסי חוב בחו"ל
נכסי חוב סחירים
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות
סך הכל נכסי חוב סחירים בחו"ל
נכסי חוב שאינם סחירים
נכסי חוב אחרים
סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בחו"ל
סך הכל נכסי חוב בחו"ל ***(

דירוג בינלאומי **(
ליום  31בדצמבר 2012
נמוך מ-
 Aעד
לא מדורג
BBB
BBB

סה"כ

62,449
105,960
168,409

102,186
102,186

69,723
69,723

506
506

62,449
278,375
340,824

168,409

102,186

69,723

(* 129,525
129,525
130,031

129,525
129,525
470,349

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
*(
**( כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+
***( חלוקת נכסי חוב בחו"ל לפי אזורים גיאוגרפיים הינה כדלקמן:
ליום 31
בדצמבר 2012
באלפי ש"ח

(* 290,365
94,066
85,918
470,349

אירופה
אמריקה
אחרים
סה"כ
*(

א.2.

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים )בארץ(

 AAומעלה

באלפי ש"ח

חייבים ויתרות חובה ,למעט יתרות מבטחי משנה
נכסי מסים נדחים
השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים

63,363
1,326,303

 AAומעלה

באלפי ש"ח

דירוג מקומי **(
ליום  31בדצמבר 2013
לא מדורג
 Aעד BBB

31,986
78,326

277,868
27,996
-

דירוג מקומי **(
ליום  31בדצמבר 2012
לא מדורג
 Aעד BBB

סה"כ

(* 317,229
(* 24,432

1,394,144

חייבים ויתרות חובה ,למעט יתרות מבטחי משנה
נכסי מסים נדחים
השקעות פיננסיות אחרות

1,379
30,041
1,351,999

355

מזומנים ושווי מזומנים

*(

-

42,145

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+
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27,996
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1,404,629

319,583
24,432
31,626

975
1,230

*(
**(

סה"כ
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באור -37
ו.

ניהול סיכונים )המשך(

סיכוני אשראי )המשך(
.2

פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים )המשך(
א.3.

סיכוני אשראי בגין מכשירים חוץ מאזניים )בארץ( **(

AA
ומעלה

באלפי ש"ח

23,513

מסגרות אשראי בלתי מנוצלות

באלפי ש"ח

מסגרות אשראי בלתי מנוצלות
*(
**(

א.4.

166,230

38,324

AA
ומעלה

דירוג מקומי *(
ליום  31בדצמבר 2012
 Aעד
לא מדורג
BBB

54,110

278,915

51,872

סה"כ

228,067

סה"כ

384,897

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+

לקבוצה אין ערבויות פיננסיות שניתנו בארץ שלא מטופלות כחוזי ביטוח.

סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים )בחו"ל(
דירוג בינלאומי *(
ליום  31בדצמבר 2013
נמוך מ-
 Aעד
לא מדורג
BBB
BBB

AA
ומעלה

באלפי ש"ח

סה"כ

חייבים ויתרות חובה ,למעט יתרות מבטחי
משנה

14,526

-

-

2,178

16,704

השקעות פיננסיות אחרות

72,732

110,543

78,502

215,804

477,581

דירוג בינלאומי *(
ליום  31בדצמבר 2012
נמוך מ-
 Aעד
לא מדורג
BBB
BBB

AA
ומעלה

באלפי ש"ח

סה"כ

חייבים ויתרות חובה ,למעט יתרות מבטחי
משנה

5,731

6,717

118

3,223

15,789

השקעות פיננסיות אחרות

44,232

73,300

35,330

40,997

193,859

מזומנים ושווי מזומנים

48,308

-

-

-

48,308

*(

א.5.

דירוג מקומי *(
ליום  31בדצמבר 2013
 Aעד
לא מדורג
BBB

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+

סיכוני אשראי בגין מכשירים חוץ מאזניים )בחו"ל(
לקבוצה אין ערבויות פיננסיות שניתנו בחו"ל ואשר לא מטופלות כחוזי ביטוח ואין מסגרות אשראי
בלתי מנוצלות בחו"ל.
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באור -37
ו.

ניהול סיכונים )המשך(

סיכוני אשראי )המשך(
.3

מידע נוסף בדבר דירוג נכסי חוב
א.

דירוג פנימי מבוסס על מודל שגיבשה החברה .החברה מבצעת תקופתית תיקוף למודל הפנימי אל
מול דירוגי חברות דירוג חיצוניות ומודלים אחרים לדירוג אשראי .בדיקות אלו הראו מתאם טוב
של הדירוג הפנימי לאמות המידה החיצוניות .כמו כן ,בוצעה בקרה על המודל על ידי גורמים
חיצוניים אשר אישרה את יכולת ההסתמכות על מודל הדירוג הפנימי.

ב.

קיים שוני בסולמות דירוג בין נכסי חוב בארץ לבין נכסי חוב בחו"ל .יצוין ,כי בהתאם לחוזר שוק
ההון  ,2008-6-1חברות הדירוג שקיבלו אישור מהמפקח לפעול כחברה מדרגת בהתאם לחוזר שוק
ההון  ,2004/1פרסמו סולם המרה בין הדירוג המקומי לבין סולם הדירוג הבינלאומי.

.4

מידע בדבר סיכוני אשראי בבאור זה אינו כולל את הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה המוצגים בבאור
נפרד.

.5

לעניין יתרות פרמיה לגבייה ,ראה באור .12

.6

לגבי גיול השקעות בנכסי חוב פיננסיים לא סחירים ,ראה באור )14ב().(3
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באור -37
ו.

ניהול סיכונים )המשך(

מידע בדבר סיכוני אשראי )המשך(
.7

פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושאינם סחירים
ליום  31בדצמבר 2013
סכום

באלפי ש"ח

סיכון חוץ
מאזני

 %מסה"כ

ענף משק
תעשיה

145,202

1%

-

בינוי ונדל"ן

1,513,623

6%

-

חשמל ומים

874,734

3%

204,554

מסחר

43,556

0%

-

מלונאות תיירות

2,756

0%

-

תחבורה ואחסנה

26,443

0%

-

תקשורת ושרותי מחשב

228,854

1%

-

בנקים

2,346,177

9%

-

שירותים פיננסיים

624,681

2%

-

שירותים עסקיים אחרים

106,780

0%

-

שירותים ציבוריים

181,552

1%

-

אנשים פרטיים

2,753,936

10%

23,513

אחר

12,552

0%

-

אג"ח מדינה

17,722,235

67%

-

סך הכל

26,583,081

100%

228,067

ליום  31בדצמבר 2012
סכום

באלפי ש"ח

סיכון חוץ
מאזני

 %מסה"כ

ענף משק
תעשיה

198,808

1%

-

בינוי ונדל"ן

(* 2,135,771

8%

-

חשמל ומים

905,087

3%

330,787

מסחר

79,533

0%

-

מלונאות תיירות

12,991

0%

-

תחבורה ואחסנה

33,540

0%

-

תקשורת ושרותי מחשב

282,414

1%

-

בנקים

2,450,010

9%

-

שירותים פיננסיים

715,970

3%

-

שירותים עסקיים אחרים

122,710

0%

-

שירותים ציבוריים

172,502

1%

-

אנשים פרטיים

2,352,410

9%

54,110

אחר

14,475

0%

-

אג"ח מדינה

(* 17,869,813

65%

-

סך הכל

27,346,034

100%

384,897

*(

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
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באור -37
ו.

ניהול סיכונים )המשך(

מידע בדבר סיכוני אשראי )המשך(
.8

ביטוח משנה
א.

מדיניות החברה בניהול סיכוני אשראי בקשר עם מבטחי משנה
קבוצת כלל ביטוח מבטחת חלק מעסקיה בביטוח משנה ,שרובו נעשה באמצעות מבטחי משנה
בחו"ל .עם זאת ,ביטוח המשנה אינו משחרר את חברות הביטוח המאוחדות מחובתן כלפי
מבוטחיהן על פי פוליסות הביטוח.
הקבוצה חשופה לסיכונים הנובעים מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי המשנה לשלם את חלקם
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח )נכסי ביטוח המשנה( ואת חובותיהם בגין תביעות ששולמו .חשיפה
זו מנוהלת על ידי מעקב שוטף אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמי וכן אחר קיום
התחייבויותיו הכספיות.
בהתאם להנחיית המפקח קובעים הדירקטוריונים של חברות הביטוח המאוחדות ,אחת לשנה,
מסגרות חשיפה מרביות למבטחי משנה ספציפיים ולקבוצות של מבטחי משנה ,עימם התקשרה
ו/או תתקשר קבוצת כלל ביטוח ,המבוססות על דירוגם הבינלאומי .חשיפות אלו מנוהלות על ידי
הערכה פרטנית של מבטחי המשנה שהחשיפה אליהם הינה משמעותית וניטור אינדיקציות לרמת
הסיכון בהתייחס לכלל מבטחי המשנה עימם מתקשרת קבוצת כלל ביטוח .מחלקת סיכוני אשראי,
באגף ניהול סיכונים ,מבצעת מעקב רבעוני אחר החשיפות למבטחי משנה ,המדווחות אליה,
ועוקבת אחר מצבם הפיננסי של מבטחי המשנה הגדולים בהסתמך על מידע מגוון ,כולל משווקי
ההון הבינלאומיים .אגף ניהול סיכונים מדווח לדירקטוריונים מדי רבעון על החשיפה אל מול
המגבלות שנקבעו.
כמו כן ,חשיפות חברות אלו מפוזרות בין מבטחי משנה שונים ,והעיקריות שבהן הינן למבטחי
משנה המדורגים בדירוגים בינלאומיים גבוהים.
כתוצאה מיישום המדיניות המתוארת לעיל ,ריכוזיות החשיפה למבטח משנה בודד אינה גבוהה,
אם כי החברה עשויה להיות חשופה לריכוז סיכון אשראי למבטח משנה בודד באירוע קטסטרופה.
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סה"כ

נמוך מ – BBB -או לא מדורג

BBB

אחרים
סה"כ

Lloyd's

סה"כ
A

אחרים

Re Munich

Re Swiss

קבוצת דירוג
 AAומעלה

אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר 2013

1,178,130

6,449

30,621

508,003
588,898

80,895

552,162

146,922

184,289

220,951

סך
פרמיות
למבטחי
משנה
לשנת
2013

)(185,129

)(5,927

)(7,703

)(67,621
)(79,776

)(12,155

)(91,723

)(38,359

)(22,402

)(30,962

יתרות
בחובה
)זכות(
(2
נטו

183,156

23,473

73,331

86,352

בביטוח
חיים

185,054

353

-

1,545
1,545

-

מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה

ביטוח משנה )המשך(

מידע בדבר סיכוני אשראי )המשך(

באור -37

ניהול סיכונים )המשך(

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013
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342,999

117

41,242

269,582
269,757

175

31,883

4,625

13,804

13,454

בביטוח
בריאות

735,896

4,409

27,835

316,153
349,130

32,977

354,522

113,786

103,854

136,882

בביטוח
רכוש

991,042

20,383

3,999

440,699
579,582

138,883

387,078

225,926

56,393

104,759

בביטוח
חבויות

סה"כ
נכסי
ביטוח
משנה

2,254,991

25,262

73,076

1,027,979
1,200,014

172,035

956,639

367,810

247,382

341,447

נכסי ביטוח משנה בניכוי חלקם של מבטחי משנה
בהוצאות רכישה נדחות

643,055

894

45,500

363,784
365,326

-

76,008

-

17,355

10,059
10,059

1,542

231,335

48,594

39,713

-

6,197

99,741

91,881

42,397

פיקדונות
מבטחי
משנה

סכום
כתבי
אשראי
שנתקבלו
ממבטחי
משנה

1,350,799

18,441

2,518

586,515
744,853

158,338

584,987

283,541

125,239

176,207

סה"כ
חשיפה

(1

3,438

199

-

3,045
3,045

-

194

194

-

-

2,528

1,446

-

1,046
1,046

-

36

36

-

-

חובות
בפיגור
בין
חצי
מעל
שנה
לשנה לשנה

כלל חברה לביטוח בע"מ

ו.
.8

ב.

הנתונים כוללים יתרות של חברות בישראל ,שנכללו בהתאם לטבלת המרה לדירוג ,כאמור בסעיף  4לעיל ,בסך של כ 162-אלפי ש"ח.

בקבוצה הלא מדורגת נכללות יתרות בגין תביעות תלויות באמצעות ברוקרים עד וכולל שנת  ,2003אשר החשיפה בגינם הסתכמה בכ 2,891-אלפי ש"ח.

לא קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו ,אשר פורטו לעיל ,אשר החשיפה בגינם עולה על  10%מהחשיפה הכוללת של מבטחי משנה או שהפרמיה בגינם עולה
על  10%מסך הפרמיות לביטוח משנה לשנת .2013

סך כל החשיפה של מבטחי המשנה לאירוע רעידת אדמה בישראל )כולל עסקים נכנסים של מבוטחים ישראליים בחו"ל( ,בהסתברות נזק של ,(MPL) 1.5%
בענפי דירות ומשכנתאות ,ו ,(MPL) 2.5%-בענפים אחרים ,הינה כ 8,517-מיליוני ש"ח ,ממנה חלקו של מבטח המשנה המשמעותי ביותר בחשיפה זו הינו כ-
.18.8%

הדירוג נקבע בעיקרו לפי חברת הדירוג  .S&Pבמקרים בהם לא ניתן דירוג על ידי  ,S&Pהדירוג נקבע על ידי חברת דירוג אחרת והומר לפי מפתח שנקבע
בתקנות דרכי ההשקעה.

סך-כל ההפרשות לחובות מסופקים ,בתוספת )הקטנת( חלקם של מבטחי משנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ,הסתכם בסך של כ 23,255-אלפי ש"ח ,המהווים
כ 1.7%-מסך החשיפה.

לאחר הפחתת הפרשה לחובות מסופקים בסך של כ 20,678-אלפי ש"ח .היתרות אינן כוללות יתרות של חברות ביטוח בגין ביטוח משותף.
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(8

(7

(6

(5

(4

(3

(2

(1

סה"כ החשיפה למבטחי המשנה הינה :סך כל נכסי ביטוח משנה )חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות משנה(,
בניכוי הפיקדונות ובניכוי סכום כתבי האשראי שהתקבלו ממבטחי המשנה כערבות להתחייבויותיהם ובתוספת )בניכוי( היתרות השוטפות בחובה )בזכות( נטו.

מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה )המשך(

ביטוח משנה )המשך(

מידע בדבר סיכוני אשראי )המשך(

באור -37

ניהול סיכונים )המשך(

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

כלל חברה לביטוח בע"מ

ו.
.8

ב.

סה"כ

נמוך מ – BBB -או לא מדורג

BBB

A
Lloyd's
אחרים
סה"כ

Re Swiss
Re Munich
אחרים
סה"כ

קבוצת דירוג
 AAומעלה

אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר :2012

1,201,379

8,162

73,686

89,736
472,137
561,873

208,782
191,888
156,988
557,658

סך
פרמיות
למבטחי
משנה
לשנת
2012

)(153,241

)(4,340

)(8,942

1,642
)(75,970
)(74,328

)(29,809
)(14,914
)(20,908
)(65,631

יתרות
בחובה
)זכות(
(2
נטו

178,502

455

-

1,548
1,548

-

85,926
69,606
20,967
176,499
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336,426

322

52,289

10
249,908
249,918

14,945
13,508
5,444
33,897

619,974

8,884

47,608

34,291
216,253
250,544

109,547
101,925
101,466
312,938

886,011

16,578

4,280

137,862
379,410
517,272

109,171
62,141
176,569
347,881

נכסי ביטוח משנה בניכוי חלקם של מבטחי משנה
בהוצאות רכישה נדחות
בביטוחי
בביטוח
בביטוח
בביטוח
חבויות
רכוש
בריאות
חיים

מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה )המשך(

ביטוח משנה )המשך(

מידע בדבר סיכוני אשראי )המשך(

באור -37

ניהול סיכונים )המשך(

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

2,020,913

26,239

104,177

172,163
847,119
1,019,282

319,589
247,180
304,446
871,215

סה"כ
נכסי
ביטוח
משנה

622,780

629

66,546

1,212
324,838
326,050

91,176
98,791
39,588
229,555

פיקדונות
מבטחי
משנה

64,279

-

-

12,017
12,017

-

5,599
52,262

-

46,663

סכום
כתבי
אשראי
שנתקבלו
ממבטחי
משנה

1,180,613

21,270

28,689

172,593
434,294
606,887

151,941
133,475
238,351
523,767

סה"כ
חשיפה

(1

2,441

510

-

1,929
1,929

2
2

2,975

1,055

-

1,885
1,885

35
35

מעל
לשנה

-

חובות
בפיגור
בין
חצי
שנה
לשנה

כלל חברה לביטוח בע"מ
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 (8הנתונים כוללים יתרות של חברות בישראל ,שנכללו בהתאם לטבלת המרה לדירוג כאמור בסעיף  4לעיל ,בסך של כ (175)-אלפי ש"ח.

 (7בקבוצה הלא מדורגת נכללות יתרות בגין תביעות תלויות באמצעות ברוקרים עד וכולל שנת  ,2003אשר החשיפה בגינם הסתכמה בכ 7,378-אלפי ש"ח.

 (6לא קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר פורטו לעיל ,אשר החשיפה בגינם עולה על  10%מהחשיפה הכוללת של מבטחי משנה או שהפרמיה בגינם עולה
על  10%מסך הפרמיות לביטוח משנה לשנת .2012

 (5סך כל החשיפה של מבטחי המשנה לאירוע רעידת אדמה בישראל )כולל עסקים נכנסים של מבוטחים ישראליים בחו"ל( ,בהסתברות נזק של (MPL) 1.5%
בענפי דירות ומשכנתאות ו (MPL) 2.5%-בענפים אחרים הינה כ 8,693-מיליוני ש"ח ,ממנה חלקו של מבטח המשנה המשמעותי ביותר בחשיפה זו הינו כ-
.17.3%

 (4הדירוג נקבע בעיקרו לפי חברת הדירוג  ,S&Pבמקרים בהם לא ניתן דירוג על ידי  ,S&Pהדירוג נקבע על ידי חברת דירוג אחרת והומר לפי מפתח שנקבע
בתקנות דרכי ההשקעה.

 (3סך כל ההפרשות לחובות מסופקים ,בתוספת )הקטנת( חלקם של מבטחי משנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ,הסתכם בסך של כ 26,078-אלפי ש"ח
המהווים  2.2%מסך החשיפה.

 (2לאחר הפחתת הפרשה לחובות מסופקים בסך של כ 22,864-אלפי ש"ח .היתרות אינן כוללות יתרות של חברות ביטוח בגין ביטוח משותף.

 (1סה"כ החשיפה למבטחי המשנה הינה :סך כל נכסי ביטוח משנה )חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות
משנה( ,בניכוי הפיקדונות ובניכוי סכום כתבי האשראי שהתקבלו ממבטחי המשנה כערבות להתחייבויותיהם ובתוספת )בניכוי( היתרות השוטפות בחובה
)בזכות( נטו.

מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה )המשך(

ביטוח משנה )המשך(

מידע בדבר סיכוני אשראי )המשך(

באור -37

ניהול סיכונים )המשך(

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

כלל חברה לביטוח בע"מ

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -37
ז.

ניהול סיכונים )המשך(

מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
.1

פירוט הרכב ההשקעות לפי בסיסי הצמדה

באלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר 2013
פריטים
במטבע חוץ
לא פיננסים
או בהצמדה
ואחרים
אליו **(
צמוד למדד

לא צמוד

סה"כ

מזומנים ושווי מזומנים

1,531,187

-

779,882

-

2,311,069

נכסים סחירים

5,767,307

11,505,407

3,741,706

13,481,442

34,495,862

נכסים בלתי סחירים

279,395

5,678,983

544,373

1,550,774

8,053,525

סך הכל הנכסים

7,577,889

17,184,390

5,065,961

15,032,216

44,860,456

באלפי ש"ח

לא צמוד

ליום  31בדצמבר 2012
פריטים
במטבע חוץ
לא פיננסים
או בהצמדה
ואחרים
אליו **(
צמוד למדד

סה"כ

מזומנים ושווי מזומנים

1,064,760

-

489,164

-

1,553,924

נכסים סחירים

4,649,831

9,403,892

2,131,013

11,772,288

27,957,024

נכסים בלתי סחירים

243,165

5,549,192

(* 652,233

(* 1,624,319

8,068,909

סך הכל הנכסים

5,957,756

14,953,084

3,272,410

13,396,607

37,579,857

*(

**(

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
מטבע חוץ עיקרי הינו דולר.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -37

ניהול סיכונים )המשך(

ז .מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה )המשך(
 .2סיכון אשראי עבור נכסים בארץ
ליום  31בדצמבר 2013

 AAומעלה

באלפי ש"ח

דירוג מקומי **(
נמוך מ-
לא מדורג
 Aעד BBB
BBB

סה"כ **(

נכסי חוב בארץ:
אגרות חוב ממשלתיות

10,174,533

-

-

-

10,174,533

נכסי חוב אחרים – סחירים

4,246,488

2,561,310

110,340

26,478

6,944,616

נכסי חוב אחרים – בלתי סחירים

4,313,181
18,734,202

1,476,276
4,037,586

31,835
142,175

279,030
305,508

6,100,322
23,219,471

מזה – נכסי חוב בדירוג פנימי

178,043

156,659

3,787

-

338,489

סך הכל נכסי חוב בארץ

ליום  31בדצמבר 2012

 AAומעלה

באלפי ש"ח

דירוג מקומי **(
נמוך מ-
לא מדורג
 Aעד BBB
BBB

סה"כ ***(

נכסי חוב בארץ:
אגרות חוב ממשלתיות

7,731,978

-

-

-

7,731,978

נכסי חוב אחרים – סחירים

3,342,688

2,618,254

67,107

60,717

6,088,766

נכסי חוב אחרים – בלתי סחירים

4,130,871

1,345,263

73,930

391,200

5,941,264

15,205,537

3,963,517

141,037

451,917

19,762,008

57,075

299,458

-

(* -

356,533

סך הכל נכסי חוב
מזה – נכסי חוב

בארץ
בדירוג פנימי

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
*(
**( המקורות לרמת הדירוג בישראל הינם מעלות ומידרוג .נתוני מידרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה
מקובלים .כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+
***( הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המרבי .לפיכך ,טור סה"כ מייצג סיכון אשראי מרבי.

 .3סיכון אשראי עבור נכסים בחו"ל
ליום  31בדצמבר 2013
באלפי ש"ח

 Aומעלה

BBB

סך הכל נכסי חוב בחו"ל

305,164

540,784

ליום  31בדצמבר 2012
באלפי ש"ח

 Aומעלה

BBB

סך הכל נכסי חוב בחו"ל

341,362

337,086

דירוג בינלאומי **(
נמוך מBBB -

404,466
דירוג בינלאומי **(
נמוך מBBB -

118,459

לא מדורג

סה"כ ***(

264,364

1,514,778

לא מדורג

סה"כ ***(

(* 240,072

1,036,979

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
*(
**( המקורות לרמת הדירוג בחו"ל הינם חברות הדירוג אשר אושרו על-ידי המפקח Moody's ,S&P :ו .Fitch-כל דירוג
כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .A+
***( הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המרבי .לפיכך ,טור סה"כ מייצג סיכון אשראי מרבי.
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באור -38
א.

צדדים קשורים ובעלי עניין

חברה אם ,בעל שליטה וחברות בנות
) (1למידע בדבר חברת האם ובעל השליטה בקבוצה ,ראה באור  1לעיל .בהמשך לאמור בבאור  ,1בדבר מינויו
של מר טרי כנאמן למניות השליטה של אי די בי פתוח ביום  21באוגוסט  ,2013מר טרי ואי די בי פתוח
נחשבים ,למען הזהירות ,כבעלי שליטה בקבוצה .בנק הפועלים בע"מ )להלן" :בנק הפועלים"( הינו בעל עניין
בקבוצה.
) (2באשר לחברות מוחזקות ,ראה באור .9
) (3במהלך העסקים הרגיל שלה ,הקבוצה מבצעת עסקאות עם בעלי השליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין
אישי )להלן" :עסקאות בעל עניין"( לרבות עסקאות עם חברות שבעלי השליטה בחברה הינם בעלי עניין
בהן ,וכן התחייבויות לביצוע עסקאות שהינן בתנאים מסחריים רגילים ,במסגרת הספקת שרותי הקבוצה
לבעלי השליטה ולחברות המוחזקות על ידם )כגון :ביטוחים ,שירותי תיווך בביטוח ,שירותי ניהול קופות
גמל ו/או קרנות פנסיה ושירותים פיננסיים שונים( ו/או במסגרת רכישת שירותים ומוצרים מבעלי השליטה
ו/או מחברות המוחזקות על ידם )כגון :שירותי תקשורת וטלפוניה ,שירותי ליסינג ,שירותי תיירות ורווחה,
ציוד משרדי וכיוצא באלה( ו/או במסגרת ההשקעות של הקבוצה )לרבות השקעות בניירות ערך ,אשראי,
נדל"ן וקרנות( והכל ככל שעסקאות אלו מהוות עסקאות זניחות בהתאם לנוהל שאימצה החברה כקבוע
בתקנה )41א())(6א( לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע ,2010-הרי שאינן מתוארות
בדוחות אלה.
) (4בחודש יולי  ,2000נחתם הסכם בין כלל החזקות ובין החברה האם דאז )כלל ישראל( ,אשר אי די בי פתוח,
נכנסה בנעליה )לאחר שכלל ישראל מוזגה עם אי די בי פתוח( ,לפיו נקבע כי כלל החזקות תשלם לאי די בי
פתוח תשלום שנתי בגובה  2מיליוני ש"ח ,צמוד למדד ,ובתוספת מע"מ עבור שירותי ניהול הכוללים :מינוי
מועמדים מקבוצת אי די בי כחברי דירקטוריון של כלל החזקות ,סיוע ויעוץ ניהולי ,כלכלי וחשבונאי
בנושאים כגון הכנת תקציב שנתי ,תוכנית אסטרטגית ומהלכים אסטרטגיים ועסקיים מרכזיים של כלל
החזקות .בהתאם להסכם ,בשנת  2013שילמה כלל החזקות בגין השירותים הנ"ל סך של כ 3-מיליוני ש"ח,
כולל מע"מ ) 2.9מיליוני ש"ח ,כולל מע"מ ,אשתקד( .החברה משלמת לכלל החזקות בכל שנה בגין העמדת
השירותים הנ"ל לחברה על ידי כלל החזקות את הסכום שמחויבת כלל החזקות לשלם לאי די בי פתוח על פי
ההסכם ) .(Back to Backהסכם הניהול הינו לתקופה קצובה של שנה )החל מה 1-בינואר של כל שנה
קלנדרית( ומתחדש אוטומטית בכל שנה ,אלא אם כן ניתנת הודעה על ידי מי מהצדדים ,מראש ובכתב ,לפי
שיקול דעתו המוחלט ,לפחות  60יום מראש ,על סיום הסכם הניהול בתום השנה הקלנדרית ,או אם אי די בי
פתוח תחדל להיות בעלת השליטה בכלל החזקות .בחודש פברואר  ,2014לאור סיום כהונתם של כל
הדירקטורים מטעם אי די בי בכלל החזקות ובחברה ,ולאור המגבלות שהוטלו על אי די בי במסגרת מכתב
המפקח מחודש נובמבר ) 2013ראה באור )1א())(2ב(( הודיעה כלל החזקות לאי די בי פתוח על השהיית
הסכם הניהול .נכון למועד פרסום הדוח לא משולמים דמי ניהול לאי די בי פתוח בגין ההסכם וזאת עד אשר
יחודש מתן השירותים על ידי אי די בי פתוח.

ב.

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים(
יושב ראש הדירקטוריון של החברה ,המנכ"ל והמנהלים הבכירים בקבוצה זכאים ,בנוסף לשכר ,להטבות שלא
במזומן )כגון רכב ,ביטוח רפואי וכדומה( .הקבוצה מפקידה עבורם כספים במסגרת תוכנית הטבה מוגדרת
ותוכנית הפקדה מוגדרת לאחר סיום העסקה.
מנהלים בכירים משתתפים גם בתוכנית כתבי האופציה למניות של החברה האם )ראה באור .(39
.1

הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים )לרבות יו"ר הדירקטוריון( כוללות:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
מס'
אלפי
מס'
אלפי
מס'
אנשים
ש"ח
אנשים
ש"ח
אנשים

באלפי ש"ח

2011
אלפי
ש"ח

הטבות לעובדים לטווח קצר
הטבות לאחר סיום העסקה
תשלומים מבוססי מניות *(

12
11
10

29,894
2,653
14,099
46,646

8
8
6

15,122
1,277
998
17,397

9
9
9

15,056
1,452
1,382
17,890

יתרות לסוף השנה של הלוואות לאנשי מפתח
ניהוליים בעיקרן בביטחון משכנתאות **(

3

2,459

2

2,440

2

1,023

*(
**(

הסכום נקבע על בסיס שווי האופציות ליום הענקתן ,באופן שהשווי ההוגן של כל מנה נפרס על פני תקופת
הבשלתה.
ההלוואות הינן מהחברה ובביטחון משכנתא .ההלוואות בעיקרן צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית
בשיעור של  1.0%עד  ,2.1%לפירעון בתשלומים חודשיים לתקופות של  5עד  10שנים.
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באור -38
ב.

צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( )המשך(
.2

הטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים אשר הינם דירקטורים שלא מועסקים בחברה :(1
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012
2013
מס'
מס'
מס'
אלפי
אלפי
אנשים
אנשים
אנשים
ש"ח
ש"ח

באלפי ש"ח

7

ריבית בגין הלוואות לדירקטורים
(2
שכר דירקטורים

(1

(2
.3

1,536

1,241

4

1
4

2011
אלפי
ש"ח

24
1,304

הגמול הניתן לדירקטורים בחברה הינו בהתאם לדרגת החברה ומהווה את הגמול המרבי ביחס
לדירקטורים שאינם בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית )הגמול הינו בלא התחשבות במיומנות
כלשהי( ,בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,תש"ס.2000-
יצוין כי ה"ה נוחי דנקנר אינו מקבל גמול דירקטורים מהחברה.
לא כולל תשלום עבור דירקטורים מקבוצת אי די בי ,אשר התמורה בעד כהונתם הייתה כלולה
בהסכם שירותי הניהול עם החברה האם.

החברה משתתפת )עבורה ועבור חברות הקבוצה( בביטוח דירקטורים ונושאי משרה הנעשים במרוכז על
ידי אי די בי פתוח בחברה.
הסכום ששולם עבור החברה ועבור חברות הקבוצה:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013

באלפי ש"ח

451

עבור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

.4

596

621

יו"ר הדירקטוריון
א.

ביום  8במאי  ,2013הודיע מר אביגדור קפלן )להלן" :מר קפלן"( ,לחברה כי בכוונתו לסיים את תפקידו
כיו"ר הדירקטוריון של החברה .בעקבות הודעה זו ,ביום  5ביוני  2013מונה מר דני נוה כיו"ר
דירקטוריון החברה ,ובהתאם ,החל מאותו מועד ,חדל מר קפלן לכהן כיו"ר הדירקטוריון ,והפך
לדירקטור מן המנין .ביום  30ביוני  2013הסתיימו בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד.

ב .תנאי העסקת יו"ר הדירקטוריון לשעבר
עד למועד סיום תפקידו ,כמפורט בסעיף א לעיל ,מר קפלן כיהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ושל
כלל החזקות ,והיקף עבודתו היה בשיעור של  85%משרה .משכורתו החודשית של מר קפלן כיו"ר
הדירקטוריון עמדה על סך של  131,728ש"ח ,צמוד לעליה )ולא לירידה( במדד ,החל ממדד חודש ינואר
 .2011בנוסף ,היה זכאי מר קפלן למשכורת  13ששולמה במועדים כמקובל בחברה ולרכב ,לרבות
ההוצאות הכרוכות באחזקתו ולרבות גילום שווי זקיפת הטבה זו לצרכי מס ובשימוש בו ,אשר יחולו
על החברה.
במקרה של הפסקת יחסי עובד מעביד ,למעט בנסיבות חריגות ,מר קפלן היה זכאי לשחרור ו/או
העברה לבעלותו של כל הכספים שנצברו לזכותו בביטוח המנהלים ובקרן ההשתלמות ,על רווחיהם.
כל עוד נמשכו יחסי העבודה בין מר קפלן לחברה ,התחייב מר קפלן שלא להתחרות בחברה ובכלל זה
התחייב מר קפלן שלא לשדל ,לא להעסיק ולא להתקשר ,בין במישרין ובין בעקיפין ,את/עם עובדי
החברה ,עובדים לשעבר ,לקוחות ,לקוחות לשעבר ,ספקים וספקים לשעבר של החברה ,בארץ
ובמדינות שבהן החברה פועלת ,על מנת לסיים את קשריהם עם החברה ו/או על מנת להתחרות
בחברה ,במישרין ו/או בעקיפין ,ו/או שלא לצורך ביצוע תפקידו על פי הסכם זה ,בלא שקיבל את
הסכמת החברה לכך ,מראש ובכתב .לאור מעמדו המיוחד של מר קפלן בחברה ולאור המומחיות,
הידע ,הקשרים והניסיון המיוחדים של מר קפלן בתחומי פעילותה של החברה ,תחול ההגבלה לעיל על
מר קפלן גם במשך תשעה ) (9חודשים החל מתום תקופת ההודעה המוקדמת.
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באור -38
ב.

צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( )המשך(
.4

יו"ר הדירקטוריון )המשך(
ב.

תנאי העסקת יו"ר הדירקטוריון לשעבר )המשך(
על אף האמור ,לא יהיה מר קפלן מנוע מלכהן כחבר דירקטוריון מן השורה בגוף המתחרה בחברה,
לרבות חברת ביטוח אחרת ,החל מתום שישה ) (6חודשים מתום תקופת ההודעה המוקדמת.
למען הסר ספק ,מובהר כי פעילות אקדמית וכן עיסוק במיזם בתחום אבחון והערכת יכולת תנועה
ותפקוד של נפגעי גוף והערכת נכות רפואית ותפקודית שלהם ,אינם נחשבים כניגוד עניינים ו/או
כתחרות בעסקי החברה.

ג .תנאי העסקת יו"ר הדירקטוריון הנכנס
ביום  5ביוני  ,2013בעקבות הודעתו של מר קפלן כאמור בסעיף א לעיל ,אישר דירקטוריון החברה את
מינוי של מר דני נוה )להלן" :מר נוה"( כיו"ר דירקטוריון החברה וכן את תנאי העסקתו ,וזאת בהמשך
לאישור ועדת התגמול לתנאי העסקתו מיום  4ביוני  .2013ביום  14ביולי  2013אישרה האסיפה הכללית
של החברה את הסכם העסקתו של מר נוה )להלן" :ההסכם"( שלהלן עיקריו.
ההסכם הינו לתקופה קצובה של  3שנים החל מיום  5ביוני  .2013על פי ההסכם יכהן מר נוה כיו"ר
דירקטוריון פעיל של החברה ושל כלל החזקות ,והיקף עבודתו יהיה בשיעור של  85%משרה .במהלך
תקופת ההסכם ,מר נוה רשאי לעסוק בתפקיד/ים אחר/ים ,בכפוף להיקף המשרה האמור לעיל שיוקדש
לחברות הקבוצה ולמגבלות בדבר הימנעות מניגוד עניינים ו/או תחרות בעסקי החברה .במהלך תקופת
ההסכם מר נוה מתחייב לנהוג ,בהתאם להתחייבויותיו כלפי החברה וכלפי המפקח על הביטוח כמפורט
להלן.
משכורתו החודשית של מר נוה כיו"ר הדירקטוריון תעמוד על סך של  110,000ש"ח ,צמוד למדד החל
ממדד חודש יוני  .2013בנוסף ,יהיה זכאי מר נוה להחזר הוצאות בקשר עם מילוי תפקידו כמקובל
בחברה ,לטלפון נייד ולרכב אשר ישמש את מר נוה במהלך כל תקופת ההסכם וכן תישא החברה בכל
ההוצאות הכרוכות באחזקת הרכב ,לרבות גילום שווי זקיפת ההטבה בגין הרכב והטלפון לצרכי מס
)ללא קביעת מגבלת תקרה להוצאות הרכב(.
מר נוה יהיה זכאי במהלך כל תקופת ההסכם ,בכל שנה קלנדרית למענק כספי שנתי כאמור להלן:
תנאי מקדים לחלוקת מענק למר נוה יהיה עמידת החברה בשיעור של לפחות  70%מיעד הרווח הכולל
)לאחר מס( לשנה הרלבנטית .יעד הרווח הכולל לשנה הרלבנטית כאמור ייקבע בהתאם ל"רווח הכולל
לתקופה" )לאחר מס( שייקבע בתחזית הרווח הכולל שתיכלל בתוכנית העבודה השנתית ,שתאושר על
ידי דירקטוריון החברה ביחס לאותה שנה )להלן" :יעד הרווח הכולל"(.
סכום המענק השנתי למר נוה ,בגין שנה רלבנטית ,ייקבע בהתאם למידה בה יושג יעד הרווח הכולל
לתקופה )לאחר מס( של החברה לשנה הרלבנטית )להלן" :היעד"( בהתאם לרווח הכולל )לאחר מס(,
כפי שיופיע בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לשנה הרלוונטית.
המענק השנתי שמר דני נוה יהא זכאי לו במקרה של עמידה ב 100%-מהיעד המפורט לעיל )להלן:
"בונוס המטרה"( ,יקבע על שיעור של  0.25%מיעד הרווח הכולל .המענק השנתי יחושב כמכפלה של
בונוס המטרה במקדם שישקף את אופן השגת היעד .חישוב ערכו של המקדם יבוצע באופן הבא:
במקרה בו שיעור העמידה ביעד יהיה נמוך מ ,70%-ערכו של המקדם יהיה שווה ל ;0-במקרה בו שיעור
העמידה ביעד מצוי בטווח שבין  70.01%ל 100%-ערכו של המקדם ינוע בין ) 0.7עבור  (70.01%ל1-
)עבור  ,(100%כאשר בתוך הטווח האמור המקדם יחושב באופן ליניארי; במקרה בו שיעור העמידה
ביעד מצוי בטווח שבין  100.01%ל 130%-ערכו של המקדם יחושב בהתאם לשיעור העמידה ביעד
)באחוזים( חלקי  ,100כאשר מנה זו מוכפלת ב 150-ומחולקת ב) 130-לדוגמא :במקרה של שיעור עמידה
ביעד של  ,120%המקדם יהיה שווה ל .(1.38-ערכו של המקדם לא יעלה על  .1.5בעניין זה נקבע כי יעד
הרווח הכולל ביחס לבונוס המטרה של מר נוה לא יפחת מ 300-מיליוני ש"ח לשנה.
בכל מקרה ,לא יעלה המענק השנתי על סך של  1.7מיליוני ש"ח )להלן" :מגבלת המענק"( ,צמוד למדד,
שמדד הבסיס הנו מדד חודש יוני  .2013המענק לו יהיה זכאי מר נוה בגין שנת  2013בלבד ומגבלת
המענק בגין שנה זו יהיו באופן יחסי לשלושה חודשי כהונה בחברה בשנה זו בלבד.
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באור -38
ב.

צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( )המשך(
.4

יו"ר הדירקטוריון )המשך(
ג .תנאי העסקת יו"ר הדירקטוריון הנכנס )המשך(
החל מהמענק עבור שנת  2014ישולם למר נוה בכל שנה סך של  75%מהמענק השנתי בעוד שתשלום
יתרת  25%הנותרים מסך המענק אשר חושב ביחס לאותה שנה )להלן" :יתרת המענק"( תידחה לשנה
העוקבת והענקתה תהיה כפופה לזכאות לקבלת מענק שנתי ביחס לשנה העוקבת בהתאם לעקרונות
המפורטים לעיל .כלומר ,אם בשנה עוקבת לא יהיה זכאי מר נוה למענק שנתי – לא יהיה זכאי מר נוה
גם ליתרת המענק בגין השנה שקדמה לה ולהיפך ,אם בשנה עוקבת יהיה זכאי מר נוה למענק שנתי
במקדם שונה )גבוה או נמוך( מהמקדם לו היה זכאי בשנה הקודמת – יוחל המקדם של השנה העוקבת
על סכום יתרת המענק.
במקרה בו תסתיים כהונתו של מר נוה כיו"ר דירקטוריון במהלך שנה קלנדרית יחושב סכום המענק
השנתי ,בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל ,כאשר יעד הרווח הכולל יתוקן ויחושב באופן יחסי בהתאם
לתקופת העסקתו של מר נוה בחלק אותה שנה .הרווח הכולל לתקופה יחושב בהתאם לרווח הכולל
לתקופה )לאחר מס( שנכלל בדוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה ,לשנה הרלבנטית
באופן יחסי ,לתקופת הכהונה הרלבנטית של מר נוה באותה שנה .המענק השנתי ישולם לאחר פרסום
הדוחות השנתיים .יובהר כי ביחס לאותה שנה קלנדרית לא תבוצע דחיה של חלק מהמענק לשנה
עוקבת ,כמפורט לעיל.
דירקטוריון החברה שמר לעצמו שיקול דעת לבטל את המענק השנתי ,במקרה בו יבקש הדירקטוריון
לבטל את המענק השנתי ביחס לנושאי המשרה האחרים בחברה באותה שנה.
בהסכם נקבעו הוראות שונות ביחס לזכאות לחופשה שנתית ,קצובת הבראה ,חופשת מחלה והפרשות
סוציאליות כמקובל בחברה .במקרה של הפסקת יחסי עובד מעביד ,למעט בנסיבות חריגות ,מר נוה
יהיה זכאי לשחרור ו/או העברה לבעלותו של כל הכספים שנצברו לזכותו בביטוח המנהלים ובקרן
ההשתלמות ,על רווחיהם .בנוסף ,אם וככל שהסכום שנצבר ברכיב הפיצויים בביטוח המנהלים לא יגיע
לסכום פיצויי הפיטורים לו יהיה מר נוה זכאי על-פי דין ,תשלים החברה את ההפרש שיגיע למר נוה
באופן ששכרו האחרון יחושב לפי המשכורת האחרונה הצמודה.
ביטול ההתקשרות יעשה בהודעה של שלושה ) (3חודשים מראש ,אשר החברה תהיה רשאית לקצרם
בכפוף לתשלום מלוא הזכויות עד תום תקופת ההודעה המוקדמת .בנוסף יהיה מר נוה זכאי לחופשת
הסתגלות בת שישה ) (6חודשים מתום תקופת ההודעה המוקדמת ,במסגרתה ישולמו למר נוה מלוא
המשכורת החודשית הצמודה וכן שווים של מלוא התנאים הסוציאליים והתנאים הנלווים על פי הסכם
זה )למעט רכב וטלפון נייד( וזאת מבלי שמר נוה יידרש להתייצב לעבודתו.
הזכאות לדמי הסתגלות כאמור לא תחול במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד כתוצאה מהתפטרות של
נוה בתוך  24חודשים ממועד תחילת ההעסקה.
למרות האמור לעיל ,במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד כתוצאה מסיום כהונתו כיו"ר דירקטוריון
שלא ביוזמתו ,וזאת במהלך תקופה של  12חודשים ממועד מינויו של מר נוה ובלבד שהסתיימו לאחר
העברת שליטה בחברה ,הרי שבמקרה כאמור יהיה מר נוה זכאי לחופשת הסתגלות בת שלושה )(3
חודשים בלבד מתום תקופת ההודעה המוקדמת כאמור; לעניין סעיף זה" ,העברת שליטה בחברה"
משמעה עסקה לפיה אי די בי אחזקות תעביר את השליטה באי די בי חברה לפתוח בע"מ ו/או אי די בי
חברה לפתוח בע"מ תעביר את השליטה בחברה האם או החברה האם תעביר את השליטה בכלל חברה
לביטוח בע"מ ,לצד ג'" .שליטה" לעניין זה כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-מובהר ,כי
מינוי בעל תפקיד מטעם בית משפט למי מבין החברות האמורות ו/או מינוי נאמן בהתאם להיתר
השליטה בחברה לא יהווה שינוי שליטה.
בהסכם נקבעו הגבלות אי תחרות בתקופת ההסכם .ההגבלות האמורות יחולו על מר נוה במשך תקופה
של תשעה ) (9חודשים מתום תקופת ההודעה המוקדמת.
בהסכם נקבעו הוראות שונות והסדרים נוספים מקובלים .כן נקבע כי ההפרשות הסוציאליות שביצעה
החברה בעבור מר נוה יעמדו לזכותו של מר נוה עם סיום עבודתו בשירות החברה ו/או כלל החזקות,
מכל סיבה שהיא למעט בנסיבות חריגות .החברה התחייבה כי עם סיום עבודתו של מר נוה יושלם
הסכום הצבור בביטוח פנסיוני במרכיב פיצויי הפיטורים )ככל שיידרש( לסכום פיצויי הפיטורים
המחושב על פי המשכורת החודשית הצמודה האחרונה בחישוב מצטבר החל ממועד תחילת עבודתו.
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באור -38
ב.

צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( )המשך(
.4

יו"ר הדירקטוריון )המשך(
ג .תנאי העסקת יו"ר הדירקטוריון הנכנס )המשך(
ביום  5ביוני  ,2013אישר דירקטוריון החברה ,בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה ,הצעה פרטית
מהותית למר נוה של  175,000אופציות )לא רשומות למסחר( )להלן ביחד" :האופציות"( ,הניתנות
למימוש למניות רגילות של החברה ,בהתאם לשווי ההטבה הגלום באופציות )להלן" :ההקצאה
הפרטית"( .ההקצאה הפרטית נערכה בהתאם לתנאי תוכנית  ,2013כמפורט בבאור )39א() ,(2בכפוף
למספר חריגים והתאמות ,אשר העיקריים שבהם מפורטים להלן.
האופציות הוצעו ללא תמורה .מחיר המימוש נקבע ביום  9ביולי  2013לסך של  72.5ש"ח לכל אופציה
עבור האופציות הכלולות במנה הראשונה 75 ,ש"ח לכל אופציה עבור האופציות הכלולות במנה השנייה
ו 77.5-ש"ח לכל אופציה עבור האופציות הכלולות במנה השלישית .כמו כן ,נקבעה תקרה למחיר
המנייה בעת המימוש בסך של  137ש"ח לכל מנייה של החברה.
השווי ההוגן של האופציות ליום  9ביולי  ,2013הינו  13.03ש"ח בממוצע לכל אופציה ,המשקף שווי הוגן
כולל של כ 2.3 -מיליוני ש"ח בגין כל האופציות.
ד .יצוין כי החברה השקיעה בשתי קרנות שמר נוה היה שותף ומנהל בהן עוד טרם מינויו ליו"ר
הדירקטוריון של החברה .במסגרת הליכי מינויו של מר נוה ,הוסכם ,בין היתר ,כי מר נוה לא יקבל כל
תקבול על חשבון כספי עמיתים שהושקעו בקרן אגיית ר.מ השקעות וטכנולוגיות רפואיות בע"מ )להלן:
"הקרן הראשונה"( וכי ימכור את חלקו בקרן השנייה בתוך תקופה קצובה .נכון למועד הדוח ,חלקו של
מר נוה בשותף הכללי ובשותף המנהל של הקרן הראשונה עומד על ) 100%ומוחזק באמצעות נאמן(.
בשנת הדוח שילמה החברה לקרן הראשונה )בגין חלק הנוסטרו( סך של כ 242 -אלפי דולר כדמי ניהול.

.5

הסכם העסקת המנכ"ל
א .עיקרי הסכם ההעסקה
בחודש נובמבר  2012אישר דירקטוריון החברה התקשרות בהסכם העסקה )להלן" :ההסכם"( עם
מנכ"ל החברה מר איזי כהן )להלן" :מר כהן"( במסגרת ההסכם שתוקפו לחמש שנים מיום  1בנובמבר
 ,2012תהיה משכורתו החודשית של מר כהן  180,000ש"ח צמודה למדד ,החל ממדד חודש ספטמבר
) 2012להלן :״המדד הבסיסי״( והוא לא יהא זכאי למשכורת  .13בנוסף ,יהיה זכאי מר כהן להחזר
הוצאות בקשר עם מילוי תפקידו ,לטלפון נייד ולרכב ,לרבות ההוצאות הכרוכות באחזקתו ולרבות
גילום שווי זקיפת ההטבה בגין הרכב והטלפון לצרכי מס.
במהלך תקופת כהונתו של מר כהן כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל כלל החזקות עשוי מר כהן להתבקש לכהן
כדירקטור בחברות נוספות בקבוצה וזאת ללא תשלום תמורה נוספת כלשהי לתמורה המשתלמת לו
מכוח ובהתאם להוראות ההסכם.
מר כהן יהיה זכאי בכל שנה קלנדרית ,במהלך תקופת ההסכם ,למענק כספי שנתי )להלן" :המענק
השנתי"( בהתאם למדיניות התגמול שאימצה החברה )להלן" :מדיניות התגמול"( ,לרבות המגבלות
והתנאים המקדימים לחלוקת מענק שנתי ולרבות אופן ביצוע תחשיב המענק השנתי כמפורט במדיניות
התגמול ,אך למעט האמור להלן:
.1

.2

סכום המענק השנתי למר כהן ,בגין שנה רלבנטית ,ייקבע לפי שתי קטגוריות:
א.

המידה בה יושג יעד הרווח הכולל לתקופה )לאחר מס( של החברה לשנה הרלבנטית;

ב.

הערכת דירקטוריון החברה ביחס לפעילותו של מר כהן ,כפי שתיקבע מדי שנה )להלן:
"היעדים"( .הערכת הדירקטוריון תתייחס ,בין היתר ,לקריטריונים שאינם פיננסיים;

בונוס המטרה של מר כהן )המענק השנתי שיהא זכאי לו במקרה של עמידה ב 100%-מהיעדים על
פי שתי הקטגוריות שבסעיף  1לעיל( ,יקבע על שיעור של  1%מיעד הרווח הכולל )להלן" :בונוס
המטרה"(;
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באור -38
ב.

צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( )המשך(
.5

הסכם העסקת המנכ"ל )המשך(
א .עיקרי הסכם ההעסקה )המשך(
 .3תחשיב המענק השנתי על פי שיעור העמידה ביעדים הרלוונטיים למר כהן ,על פי שתי הקטגוריות
שבסעיף  1לעיל ,יבוצע באופן שייקבע במדיניות התגמול ,כאשר המשקל היחסי שיינתן לכל אחת
משתי הקטגוריות האמורות כפי שנקבע בהחלטת הדירקטוריון האמורה לעיל ,יעמוד על 70%
לקטגוריה האמורה בסעיף ) 1א( לעיל ו 30%-לקטגוריה האמורה בסעיף )1ב( לעיל; על אף האמור
לעיל ,במסגרת מדיניות התגמול של החברה שאושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של כלל החזקות
בחודש ספטמבר  2013שונה היחס האמור ונקבע כי המשקל היחסי שינתן לקטגוריה האמורה
בסעיף )1א( יעמוד על  80%ו 20% -לקטגוריה האמורה בסעיף )1ב( לעיל.
 .4המענק השנתי יחושב עבור כל אחת מהקטגוריות שבסעיף  4לעיל ,וזאת כמכפלה של בונוס
המטרה במקדם שישקף את אופן השגת יעדי כל אחת מהקטגוריות האמורות .חישוב ערכו של כל
אחד מהמקדמים יבוצע באופן הבא :במקרה בו שיעור העמידה ביעד יהיה נמוך מ ,70%-ערכו של
המקדם יהיה שווה ל ;0-במקרה בו שיעור העמידה ביעד מצוי בטווח שבין  70.01%ל 100%-ערכו
של המקדם ינוע בין ) 0.7עבור  (70.01%ל) 1-עבור  ,(100%כאשר בתוך הטווח האמור המקדם
יחושב באופן ליניארי; במקרה בו שיעור העמידה ביעד מצוי בטווח שבין  100.01%ל 130%-ערכו
של המקדם יחושב בהתאם לשיעור העמידה ביעד )באחוזים( חלקי  ,100כאשר מנה זו מוכפלת ב-
 150ומחולקת ב) 130-לדוגמא :במקרה של שיעור עמידה ביעד של  ,120%המקדם יהיה שווה ל-
 .(1.38סך המענקים אשר יחושבו עבור כל אחת מהקטגוריות שבסעיף  4לעיל ,יהוו ביחד )ועל פי
המשקל היחסי שנקבע לכל קטגוריה כאמור בסעיף  4לעיל( את המענק השנתי למר כהן;
 .5המענק השנתי לא יעלה על סך של  6.5מיליוני ש"ח ,כאשר סכום זה יהיה צמוד למדד ,לפי שיטת
מדד אחרון ידוע ,החל מהמדד הבסיסי ועד למדד האחרון הידוע עובר למועד התשלום בפועל של
המענק השנתי;
 .6במקרה בו יסתיימו יחסי עובד מעביד בין מר כהן לבין החברה במהלך שנה קלנדרית יחושב סכום
המענק השנתי ,בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל ,כאשר יעד הרווח הכולל יתוקן ויחושב באופן יחסי
בהתאם לתקופת העסקתו של מר כהן בחלק אותה שנה )לדוגמא :לו יעד הרווח הכולל היה 300
מיליוני ש"ח ומר כהן עבד במהלך השנה האחרונה חצי שנה בדיוק ,יעד הרווח הכולל בגין אותה
תקופה של חצי שנה עבור חישוב המענק השנתי של מר כהן יעמוד על  150מיליוני ש"ח( והרווח
הכולל לתקופה יחושב בהתאם לרווח הכולל לתקופה )לאחר מס( שנכלל בדוחותיה הכספיים
הרבעוניים של החברה בהתייחס לתקופת העבודה הרלבנטית באותה שנה.
המענק השנתי לא יובא בחשבון בעת חישוב הזכאות של מר כהן לזכויות סוציאליות כלשהן
מהחברה ו/או מכלל החזקות ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,למטרת חישוב פיצויי
הפיטורים וכן הפרשות לביטוח פנסיוני ,לביטוח אובדן כושר עבודה ,לקרן השתלמות וכיו"ב.
בכל מקרה של התפטרות או פיטורים במהלך תקופת ההעסקה מר כהן יקבל מהחברה ו/או מכלל
החזקות ,במהלך תקופת הודעה מוקדמת בת תשעים ) (90יום ,את מלוא המשכורת החודשית
הצמודה וכן את מלוא התנאים הסוציאליים והתנאים הנלווים ,לרבות מענק שנתי .וכן תמשיך
להיצבר לו תקופת גיבוש הזכאות של כתבי האופציה )כמפורט בסעיף ב' להלן( ,זאת גם אם
החברה ו/או כלל החזקות תוותר על עבודתו של מר כהן בתקופת ההודעה המוקדמת ,כולה או
חלקה )במקרה שהחברה תוותר על עבודתו של מר כהן כאמור ,בגין תקופה זו לא ישולם לו המענק
השנתי(.
במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד בין החברה לבין מר כהן כתוצאה מפיטורין של מר כהן על ידי
החברה לפני תום תקופת ההעסקה ,מר כהן יהיה זכאי ,בנוסף לפיצויי הפיטורים המגיעים לו על פי
דין לפיצוי כספי חד פעמי בשווי  50%מהשכר אשר היה אמור להיות משולם לו בתוספת תנאים
סוציאליים ותנאים נלווים לשכר בגין מחצית השכר כאמור ,אך ללא מענקים ו/או בונוסים
כלשהם ,בתקופה שממועד סיום יחסי עובד-מעביד עד לתום תקופת ההעסקה )להלן" :פיצוי בגין
פיטורין"( .על אף האמור לעיל ,אם לאחר פיטורין ולפני תום תקופת ההעסקה המקורית ,יחל מר
כהן לעבוד בתאגיד בתחומי הביטוח והפיננסים ,או להעניק שירותים לתאגיד בתחומי הביטוח
והפיננסים ,אזי ישיב מר כהן לחברה את החלק היחסי מתוך הפיצוי בגין פיטורין בגין התקופה
החל ממועד תחילת עבודתו ו/או מתן השירותים על ידו כאמור ,ועד לתום תקופת ההעסקה
המקורית.
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ב.

צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( )המשך(
.5

הסכם העסקת המנכ"ל )המשך(
א .עיקרי הסכם ההעסקה )המשך(
) .6המשך(
במקרה בו מר כהן יתפטר מתפקידו בחברה לאחר חלוף  24חודשי עבודה ,או שיסתיימו יחסי עובד
מעביד בתום תקופת ההעסקה ,מר כהן יהיה זכאי לפיצוי כספי בסכום השווה לשכר של שישה
חודשי עבודה בתוספת תנאים סוציאליים ותנאים נלווים לשכר )אך ללא זכאות לבונוסים ו/או
מענקים כלשהם(.
בלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה בו מר כהן יתפטר מתפקידו בחברה בתוך  12חודשים ממועד
העברת שליטה בחברה ולא יאוחר מ 48-חודשים ממועד תחילת ההעסקה ,מר כהן יהיה זכאי,
בנוסף להודעה המוקדמת או תמורה חלף ההודעה המוקדמת ולפיצוי בגין התפטרות )אם וככל
שחל( ,לפיצוי בגובה שש משכורות בתוספת התנאים הסוציאליים והתנאים הנלווים על פי הסכם
זה .פיצוי זה לא יכלול תשלום מענקים ו/או בונוסים כלשהם .לעניין זה "העברת שליטה" משמעה
עסקה לפיה אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ תעביר את השליטה באי די בי חברה לפתוח בע"מ,
ו/או אי די בי חברה לפתוח בע"מ תעביר את השליטה בחברה האם לצד ג'" .שליטה" לענין זה
כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-מובהר ,כי מינוי בעל תפקיד מטעם בית משפט למי
מבין החברות האמורות ו/או מינוי נאמן בהתאם לתיקון להיתר השליטה בחברה שנכנס לתוקף
ביום  31באוגוסט  2012לא יהווה שינוי שליטה.
בהסכם נכללו הגבלות אי תחרות בתקופת ההסכם.
ההגבלות האמורות יחולו על מר כהן ביחס לתחומי הביטוח והפיננסים אף לתקופה של תשעה
חודשים החל ממועד סיום יחסי עובד-מעביד בינו לבין החברה.
בהסכם נקבעו הוראות שונות והסדרים נוספים מקובלים .כן נקבע כי ההפרשות הסוציאליות
שביצעה החברה בעבור מר כהן יעמדו לזכותו של מר כהן עם סיום עבודתו בשירות החברה ו/או
כללה חזקות ,מכל סיבה שהיא למעט בנסיבות חריגות .החברה התחייבה כי עם סיום עבודתו של
מר כהן יושלם הסכום הצבור בביטוח פנסיוני במרכיב פיצויי הפיטורים )ככל שיידרש( לסכום
פיצויי הפיטורים המחושב על פי המשכורת החודשית הצמודה האחרונה בחישוב מצטבר החל
ממועד תחילת עבודתו של כהן.
ב .כתבי אופציה
ביום  6בדצמבר  ,2012אישר דירקטוריון כלל החזקות ,בהמשך לאישור ועדת הביקורת של החברה
וכלל החזקות ,הצעה פרטית מהותית למר כהן של  600,000אופציות )לא רשומות למסחר( )להלן
ביחד" :האופציות"( ,הניתנות למימוש למניות רגילות של כלל החזקות ,בהתאם לשווי ההטבה הגלום
באופציות )להלן" :ההקצאה הפרטית"( .ההקצאה הפרטית נערכת בהתאם לתנאי תוכנית ,2013
כמפורט בבאור )39א() ,(2בכפוף למספר חריגים ,אשר העיקריים שבהם מפורטים להלן.
האופציות הוצעו ללא תמורה .מחיר המימוש נקבע לסך של  55ש"ח לכל אופציה עבור האופציות
הכלולות במנה הראשונה 57.5 ,ש"ח לכל אופציה עבור האופציות הכלולות במנה השנייה ו 60-ש"ח
לכל אופציה עבור האופציות הכלולות במנה השלישית .כמו כן ,נקבעה תקרה למחיר המנייה בעת
המימוש )כמפורט בבאור )39א() ((2בסך של  135ש"ח לכל מנייה של כלל החזקות.
תקופות ההבשלה של האופציות הנן:
•  200,000אופציות )להלן" :המנה הראשונה"( תהיינה ניתנות למימוש החל מתום שנה ממועד
הקצאתן לנאמן ביום  26בפברואר ) 2013להלן" :מועד ההקצאה"(.
•  200,000אופציות )להלן" :המנה השנייה"( תהיינה ניתנות למימוש החל מתום שנתיים ממועד
ההקצאה.
•  200,000אופציות )להלן" :המנה השלישית"( תהיינה ניתנות למימוש החל מתום שלוש שנים
ממועד ההקצאה.
כל האופציות תהיינה ניתנות למימוש על ידי הניצע החל ממועד הבשלתן ועד לתום חמש שנים ממועד
ההקצאה לנאמן )למעט חריג לעניין העברת שליטה בחברה ,כמפורט להלן ,וכן למעט חריגים נוספים
לעניין הפסקת יחסי עובד מעביד.
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באור -38
ב.

צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( )המשך(
.5

הסכם העסקת המנכ"ל )המשך(
ב .כתבי אופציה )המשך(
במקרה של העברת שליטה בכלל החזקות ,זכאותו של הניצע לממש את כל האופציות הכלולות במנות
הבאות שטרם הבשילו עד לאותו מועד תואץ והניצע יהיה זכאי לממש את כל האופציות שהוקצו
לנאמן בעדו ממועד העברת השליטה ועד לתום חמש שנים ממועד הקצאת האופציות לנאמן )להלן:
"תקופת האופציה"( ,או במקרה של סיום יחסי עובד מעביד בין כלל החזקות או חברה קשורה של
כלל החזקות ובין הניצע לאחר העברת השליטה ,עד לתום  24חודשים ממועד סיום יחסי העבודה
האמורים ,או עד תום תקופת האופציה ,לפי המוקדם .לעניין זה "העברת שליטה" משמעה עסקה
לפיה אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ תעביר את השליטה באי די בי חברה לפתוח בע"מ ו/או אי די בי
חברה לפתוח בע"מ תעביר את השליטה בחברה האם ,ו/או החברה האם תעביר את השליטה בחברה,
לצד ג' .למען הסר ספק יובהר ,כי העברת שליטה במי מהחברות האמורות לחברה בשליטת אי.די.בי
חברה לאחזקות בע"מ ,במישרין ו/או בעקיפין ,לא תיחשב כ"העברת שליטה"" .שליטה" לעניין זה
כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-מובהר ,כי מינוי בעל תפקיד מטעם בית משפט למי
מבין החברות האמורות ו/או מינוי נאמן בהתאם לתיקון להיתר השליטה בחברה שנכנס לתוקף ביום
 31באוגוסט  2012לא יהווה שינוי שליטה.
בעקבות שינויים חזויים בשליטה בחברה האם כמפורט בבאור  ,1החברה הניחה שתקופת ההבשלה
בגין האופציות תהיינה נמוכות מהמפורט לעיל.
השווי ההוגן של האופציות ,ליום  6בדצמבר  ,2012הינו  18.29ש"ח לכל אופציה ,המשקף שווי הוגן
כולל של כ 11-מיליוני ש"ח בגין כל האופציות .לפרטים נוספים ,ראה באור )39ג(.

.6

פטור ,ביטוח או התחייבות לשיפוי ,לנושאי משרה ,שבתוקף לתום תקופת הדיווח
א .להלן תיאור ההסדר החל בגין ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה:
) (1ביום  28ביולי  ,2013אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של כלל החזקות ,לאחר קבלת
אישור דירקטוריון כלל החזקות וועדת התגמול ,התקשרויות מראש של כלל החזקות בפוליסות
ביטוח בסיסיות המשותפות לחטיבת כלל החזקות לחברות המוחזקות על ידה ,ובעתיד אף עשויה
לכלול גם חברות מקבוצת כלל פיננסים בע"מ ,במישרין ובעקיפין )להלן בהתאמה "הפוליסה
הבסיסית" ו"-חטיבת החברה"( ,ו/או בפוליסות ביטוח קבוצתיות המשותפות לחטיבת כלל
החזקות ולחטיבות נוספות הכוללות חברות אחרות הנמנות על קבוצת אי די בי )להלן:
"החטיבות הנוספות"( ו/או בפוליסות ביטוח אחרת ,לביטוח אחריות נושאי משרה ,למספר
תקופות ביטוח שלא תעלנה במצטבר על שלוש ) (3שנים מתום תקופת הפוליסה הנוכחית
שנסתיימה ביום  31ביולי ) 2013דהיינו מיום  1באוגוסט  2013עד ליום  31ביולי  ,(2016ואשר
במסגרתן תבוטח אחריות נושאי משרה בחטיבת כלל החזקות ,לרבות נושאי משרה שהם ו/או
קרוביהם בעלי שליטה בכלל החזקות )להלן" :נושאי משרה מקרב בעלי השליטה"( ,הכל – כפי
שיהיו מעת לעת באותן תקופות ,כאשר התקשרויות כאמור יכול שתעשנה גם בדרך של הארכת
פוליסות הביטוח המסתיימות ,תוך שינוי בתנאיהן ,ובלבד שההתקשרויות תהיינה על בסיס
עיקרי ההתקשרות כמפורט בסעיף  5להלן ,ולא תחרוג מהתנאים המהותיים הנכללים בעיקרי
ההתקשרות כאמור.
) (2כמו כן ,ניתן אישור מראש לכך ,כי בכל מקרה של אי חידוש או ביטול פוליסה קיימת לביטוח
אחריות נושאי משרה כאמור )להלן" :הפוליסה שהסתיימה"( ,תהיה כלל החזקות רשאית
לרכוש )או להשתתף ברכישת( כיסוי ביטוחי לאחריות כאמור לתקופה של עד שבע ) (7שנים לאחר
תום אותה פוליסה שהסתיימה ,ביחס לתביעות שתוגשנה לאחר תום אותה פוליסה בגין מעשים
שנעשו קודם לתום תקופתה ,בתמורה לדמי ביטוח שיסוכמו עם המבטחים במסגרת המקובל
לעניין זה ,ובלבד שלא יעלו על סך של  300%מדמי הביטוח שהשתלמו בגין הפוליסה שהסתיימה,
ובגבולות אחריות לתביעה ובמצטבר לתקופת הביטוח ,שלא יעלו על המפורט בעיקרי ההתקשרות
כמפורט בסעיף  5להלן .פוליסות ביטוח כאמור יכול שתוצאנה על ידי או בהשתתפות החברה או
חברות ביטוח שבשליטת החברה.
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באור -38
ב.

צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( )המשך(
.6

פטור ,ביטוח או התחייבות לשיפוי ,לנושאי משרה ,שבתוקף לתום תקופת הדיווח )המשך(
א .להלן תיאור ההסדר החל בגין ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה) :המשך(
) (3עוד אושר לאפשר לכלל החזקות לרכוש רובד ביטוחי נוסף ,במסגרתו יוקנה כיסוי ביטוחי,
שישלים את סכום גבול האחריות על-פי הפוליסה הקבוצתית עד לסכום גבול האחריות המקורי,
במקרה בו גבול האחריות על-פי הפוליסה הקבוצתית יקטן או ימוצה עקב תביעה או תביעות,
ככל שתוגשנה ,על-פי הפוליסה הקבוצתית על ידי מי מהחטיבות המשתתפות בה ובלבד שסכום
ההשלמה כאמור לא יעלה במצטבר על סכום השווה לגבול האחריות המקורי של הפוליסה
הקבוצתית .מובהר ,כי הרובד הביטוחי הנוסף כאמור אינו מהווה רובד עודף החל מעבר לגבול
האחריות המקורי של הפוליסה הקבוצתית ,אלא משלים את גבול האחריות של הפוליסה
הקבוצתית לגבול האחריות המקורי המבוטח על-פיה ,לכיסוי תביעות נוספות כאמור ,ככל
שתוגשנה.
) (4עוד הוחלט כי כלל הפוליסות האמורות יכול שתכלולנה גם ביטוח בגין חבות כלל החזקות עצמה
) ,(entity coverמפני תביעות לפי דיני ניירות ערך שיוגשו נגדה )בין אם תביעות אלה יוגשו נגדה
בלבד ובין אם יוגשו נגדה וגם נגד נושאי משרה שלה(.
) (5התקשרות כלל החזקות בפוליסות ביטוח בסיסית ו/או קבוצתית ו/או אחרת לביטוח אחריות
נושאי משרה ,לרבות נושאי משרה מקרב בעלי שליטה ,כאמור לעיל ,תעשה בכפוף לתנאים
הבאים:
• הסך המירבי של גבולות אחריות המבטח במסגרת פוליסה בסיסית כאמור יהיה בין  50ל70-
מיליוני דולר ,לתביעה ובמצטבר ,לתקופת הביטוח על-פי אותה פוליסה .הסך המירבי של
גבולות אחריות המבטח במסגרת הפוליסה הקבוצתית יהיה בין  90ל 120-מיליוני דולר
לתביעה ובמצטבר לתקופת הביטוח על-פי אותה פוליסה )להלן" :גבול האחריות המקורי"(.
יצוין ,כי לגבי כל חטיבה ,הפוליסה הקבוצתית תחול )כפוף לתנאיה( רק מעבר לשיפוי מכוח
הפוליסה הבסיסית של אותה חטיבה ,וכי אין וודאות כי חטיבה תוכל בפועל לנצל את הכיסוי
הביטוחי ,כולו או חלקו ,מכוח הפוליסה הקבוצתית ו/או מכוח הרובד הביטוחי הנוסף כאמור.
• סך כל דמי הביטוח השנתיים שישולמו על ידי חטיבת כלל החזקות בעד שנת ביטוח כלשהי,
עבור ביטוח אחריות נושאי משרה כאמור לעיל ,לא יעלה על  500אלפי דולר .סכומי
ההשתתפות העצמית שיקבעו במסגרת הפוליסה הבסיסית לא יחרגו מהמקובל בשוק הביטוח
לפוליסות מסוג זה והיקף זה נכון למועד עריכת הביטוח וחידושו מדי תקופה .ככל שתקופת
הביטוח תהיה קצרה משנה ,סך כל דמי הביטוח שישולמו בעדה על-ידי כלל החזקות לא יעלה
על חלק מהסכום הנ"ל יחסית למשך תקופת הביטוח כאמור.
• דמי הביטוח שישולמו על ידי חטיבת כלל החזקות ודמי הביטוח שישולמו על ידי כל אחת
מהחטיבות האחרות עבור פוליסה בסיסית ייקבעו על ידי מבטחי המשנה )לפי הערכתם את
הסיכונים של כל חטיבה כאמור( .דמי הביטוח שישולמו עבור פוליסה קבוצתית ייקבעו על ידי
מבטחי המשנה ,על פי הערכתם את מכלול הסיכונים של כל החטיבות המשתתפות בה ,והם
יחולקו בין חטיבת כלל החזקות והחטיבות האחרות בהתאם ליחס שבין דמי הביטוח
שישולמו על ידי חטיבת כלל החזקות עבור הפוליסה הבסיסית שלה לבין סך כל דמי הביטוח
שישולמו על ידי כל אחת מהן עבור הפוליסה הבסיסיתשלה.
• אם וככל שהפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה יהיו משותפות לחטיבת כלל החזקות
ולחטיבות אחרות שבשליטת בעלי השליטה בכלל החזקות )שאינן בשליטת כלל החזקות(,
כאמור לעיל ,ויוצאו על ידי ו/או בהשתתפות החברה ,יחולו על ההתקשרות באותן פוליסות
הביטוח גם הכללים הבאים) :א( החברה לא תהא מעורבת בקביעת דמי הביטוח עבור אותן
פוליסות על ידי מבטחי המשנה; וכן )ב( שיעור דמי הטיפול ) (Fronting Feesשל החברה לא
יחרוג מהמקובל בשוק הביטוח לעסקאות מסוג והיקף זה נכון למועד ההתקשרות ,ולא יעלה
על  10%מדמי הביטוח המשולמים בגין הפוליסות האמורות.
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באור -38
ב.

צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( )המשך(
.6

פטור ,ביטוח או התחייבות לשיפוי ,לנושאי משרה ,שבתוקף לתום תקופת הדיווח )המשך(
א .להלן תיאור ההסדר החל בגין ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה) :המשך(
) (6בהתאם להחלטה האמורה לעיל )להלן" :החלטת האסיפה הכללית"( רכשה כלל החזקות אצל
החברה ,ביום  31ביולי  2013ביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה של שנה אחת החל מיום 1
באוגוסט  2013ועד ליום  31ביולי  ,2014לפיה סך גבולות האחריות במסגרת פוליסת ביטוח
בסיסית לחטיבת החברה לביטוח אחריות נושאי משרה לא יעלה על  50מיליוני דולר ,לתביעה
ובמצטבר ,וסך גבולות האחריות במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית המשותפת לחטיבת החברה
ולחטיבות הנוספות 2לא יעלה על  90מיליוני דולר) 3להלן ביחד " -הביטוח לשנת  "2013-2014או
"התקרה המצטברת של גבולות הביטוח לשנת .("2013-2014
) (7יצוין ,כי עד יום  31ביולי  2013היתה אחריות נושאי המשרה של חטיבת כלל החזקות מבוטחת
אצל החברה במסגרת פוליסת ביטוח בסיסית לחטיבת כלל החזקות שגבול הביטוח לפיה היה 50
מיליוני דולר לתביעה ובמצטבר ,ופוליסת ביטוח קבוצתית שגבול הביטוח לפיה היה  90מיליוני
דולר) 4להלן" :הפוליסה הקבוצתית משנת  .("2012יצוין כי הפוליסה הקבוצתית משנת 2012
היתה משותפת לחטיבת כלל החזקות ,לחטיבות הנוספות וגם לחטיבת אי די בי אחזקות שכללה
את אי די בי אחזקות ,אי די בי פתוח ותאגידים פרטיים המוחזקים ,במישרין ו/או בעקיפין ,על-ידי
מי מהן שלא באמצעות חברות ציבוריות )להלן" :חטיבת אי די בי אחזקות"(.
עוד יצוין כי הפוליסה בה התקשרה חטיבת אידיבי באוגוסט  2012המשיכה לחול עד ליום 30
בנובמבר ) 2013להלן" :הביטוח המוארך לחטיבת אי די בי"( ,כאשר ביחס לתקופה שמיום 1
באוגוסט  2013ועד יום  30בנובמבר  ,2013נקבע כי במקרה שבגין מערך נסיבות אחד תוגשנה
תביעות המכוסות הן בביטוח בו התקשרו חברות קבוצת כלל החזקות באוגוסט  2013והן בביטוח
המוארך לחטיבת אי די בי ,התקרה המצטברת של גבולות הביטוח ,לפי כל הפוליסות הרלוונטיות
בשל כל התביעות האמורות יחדיו לא תעלה על התקרה המצטברת של גבולות הביטוח של
הפוליסה בה התקשרו חברות קבוצת כלל החזקות באוגוסט  .2013כמו כן ,החל מחודש דצמבר
 2013הפכה הפוליסה של חטיבת אי די בי למעין פוליסה מסוג  Run Offוכן רכשה חטיבת אידיבי
פוליסה חדשה נפרדת מחברות הקבוצה ,בגבול אחריות של  50מיליוני דולר.
) (8יצוין כי במהלך השנים  2012–2005רכשו חברות הנמנות על קבוצת אי די בי ,לרבות החברה
)להלן" :חברות מקבוצת אי די בי"( פוליסות ביטוח בסיסיות עבור כל חטיבה בקבוצה ,בנפרד
)להלן" :הפוליסה הבסיסית"( .גבולות האחריות של הפוליסה הבסיסית בשנים אלו היו בין  20ל-
 50מיליוני דולר לתקופת הביטוח על פי הפוליסה הרלבנטית .בנוסף ,רכשו חברות מקבוצת אי די
בי באותן שנים ,פוליסות ביטוח קבוצתיות משותפות לחברות הקבוצה )להלן" :הפוליסה
הקבוצתית"( .הפוליסה הקבוצתית חלה )כפוף לתנאיה( רק מעבר לגבולות האחריות מכח
הפוליסה הבסיסית של כל חטיבה בקבוצה .הסך המרבי של גבולות אחריות המבטח במסגרת כל
פוליסה קבוצתית כאמור היה  90מיליוני דולר )להלן" :סכום גבול האחריות המקורי"( ,לתקופת
הביטוח על-פי הפוליסה הרלבנטית .בנוסף ,החל מאוגוסט  ,2010כלל הכיסוי הביטוחי של חברות
הקבוצה רובד ביטוחי נוסף ,במסגרתו הוקנה כיסוי ביטוחי ,שהשלים את סכום גבול האחריות על-
פי הפוליסה הקבוצתית עד לסכום גבול האחריות המקורי ,במקרה בו גבול האחריות על-פי
הפוליסה הקבוצתית קטן או מוצה עקב תביעה או תביעות ,ככל שהוגשו על-פי הפוליסה
הקבוצתית על-ידי מי מחברות הקבוצה שהשתתפו בה ,ובלבד שסכום ההשלמה כאמור לא עלה
במצטבר על סכום השווה לגבול האחריות המקורי של הפוליסה הקבוצתית )להלן" :הרובד
הביטוחי הנוסף"( .למרות האמור לעיל ,החל מאוגוסט  ,2012הרובד הביטוחי הנוסף לא חל על
חטיבת אידיבי )הכוללת את אי די בי אחזקות ,אי די בי פתוח וחברות פרטיות בשליטתן( .בדבר
הביטוח לשנים  ,2013-2014ראה סעיף  6לעיל.

2

החטיבות הנוספות המשתתפות בפוליסה הקבוצתית הן חטיבת נכסים ובנין )חברה לנכסים ולבנין בע"מ וחברות מוחזקות
מסוימות שלה( ,חטיבת דסק"ש )חברת השקעות דיסקונט בע"מ וחברות מוחזקות מסוימות שלה( ,חטיבת כלל פיננסים
)כלל פיננסים בע"מ וחברות מוחזקות מסוימות שלה( וחטיבת שופרסל )שופרסל בע"מ וחברות מוחזקות מסוימות שלה(.
יצוין כי במסגרת הביטוח לשנת  2013-2014שרכשה החברה ,קיים רובד ביטוחי נוסף ,במסגרתו מוקנה כיסוי ביטוחי,
שמשלים את סכום גבול האחריות על-פי הפוליסה הקבוצתית עד לסכום גבול האחריות המקורי ) 90מיליוני דולר(,
במקרה בו גבול האחריות על-פי הפוליסה הקבוצתית יקטן או ימוצה עקב תביעה או תביעות ,ככל שתוגשנה על-פי
הפוליסה הקבוצתית על-ידי מי מהחטיבות המשתתפות בה ,ובלבד שסכום ההשלמה כאמור לא יעלה במצטבר על 90
מיליוני דולר כאמור )"רובד ביטוח נוסף"( ,והכל כמפורט בדוח יולי .2013

4

יצוין כי גם במסגרת הביטוח לשנת  2012שרכשה החברה ,היה קיים רובד ביטוחי נוסף.

3
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באור -38
ב.

צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( )המשך(
.6

פטור ,ביטוח או התחייבות לשיפוי ,לנושאי משרה ,שבתוקף לתום תקופת הדיווח )המשך(
א .להלן תיאור ההסדר החל בגין ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה) :המשך(
)) (8המשך(
במהלך השנים האחרונות הוגשו כנגד חברות בקבוצת אידיבי וכנגד נושאי משרה בחברות
בקבוצת אי די בי תביעות שונות וכן התראות בגין תביעות נוספות כנגדם בסך כולל של
מיליארדי ש"ח .כמתואר לעיל ,סכומי התביעות האמורים הינם מעבר לגבול האחריות של
הפוליסות האמורות.
החברה מכוסה בפוליסות אלו בביטוח משנה  ,100%כאשר מבטחי המשנה בפוליסות הינם
מבטחי משנה בינלאומיים שדירוגם הבינלאומי הינו  -Aלפחות .לעניין החשיפה למבטחי משנה
ראה באור )37ז(.
ב .להלן תיאור ההסדר החל בגין פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה:
 .1ביום  10באוקטובר  ,2002אישרה האסיפה הכללית של כלל החזקות התחייבות לשיפוי לנושאי
משרה בחברה ובחברות נוספות בקבוצה עד לשיעור של  25%מהונה העצמי של כלל החזקות
במועד השיפוי .בהתאם ,מעניקה כלל החזקות לנושאי משרה בחברה ובחברות בנות מסוימות
כתבי שיפוי.
 .2ביום  16באפריל  ,2008אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון של כלל החזקות הענקת כתבי שיפוי
מעודכנים לנושאי משרה בחברות מסוימות בקבוצת כלל החזקות לרבות החברה הדומים
במהותם לכתבי השיפוי שאושרו כאמור.
 .3ביום  3במאי  ,2012אישרה האסיפה הכללית של כלל החזקות הענקת כתבי שיפוי חדשים על ידי
כלל החזקות ,לנושאי משרה בכלל החזקות ו/או בחברות נוספות בקבוצת כלל החזקות )להלן:
"כתב השיפוי החדש"( עד לשיעור של  25%מההון המיוחס לבעלי המניות של כלל החזקות
במועד השיפוי.
בהתאם ,מעניקה כלל החזקות לנושאי משרה בכלל החזקות ובחברות בנות מסוימות כתבי
שיפוי.
הוראות כתב השיפוי החדש גוברות על כל התחייבות או הסכמה קודמות )טרם שנחתם כתב
השיפוי החדש( ,בין בכתב ובין בעל פה ,בין כלל החזקות לבין נושא המשרה בעניינים האמורים
בכתב השיפוי החדש ,וזאת ,גם ביחס לאירועים שאירעו טרם חתימת כתב השיפוי החדש .האמור
כפוף לכך ,שכתב שיפוי קודם שניתן לנושא המשרה ,אם ניתן ,יוסיף לחול ולהיות תקף ביחס לכל
אירוע שאירע טרם חתימת כתב השיפוי החדש )אף אם הליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה לאחר
חתימת כתב השיפוי החדש( ,אם תנאיו של כתב השיפוי החדש מרעים את תנאי השיפוי עבור
נושא המשרה ביחס לאירוע כאמור ,כפוף לכל דין.
ביום  28ביולי  2013אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה האם תיקון להשמטות
שנעשו בהגדרות של "הליך מנהלי" ו"תשלום לנפגע הפרה" בכתב השיפוי החדש ,שלא בהתאם
להגדרות כפי שאלה מופיעות בתקנון החברה האם .בהתאם ,הותאמו הגדרות "הליך מנהלי"
ו"תשלום לנפגע הפרה" בכתב השיפוי החדש להגדרות המופיעות בתקנון החברה האם.
 .4נכון לתאריך אישור הדוחות הכספיים ,החברה לא העניקה כתבי פטור לדירקטורים ו/או נושאי
משרה בחברה.
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ה.

צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(

עסקאות אחרות
)(1

ביום  21באוגוסט  ,2006אישרה האסיפה הכללית של כלל החזקות ,לאחר שהתקבל אישור וועדת הביקורת
והדירקטוריון לכך ,מסגרת קבועה לתרומת כלל החזקות ,במישרין ו/או באמצעות חברות בנות שלה ,לקרן
אי די בי למען הקהילה )ע.ר) (.להלן" :הקרן"( ,הקרן הינה עמותה רשומה המרכזת תרומות לפרויקטים
גדולים ומתמשכים בתחומי הסעד ,החינוך ,התרבות ,הצלת חיים וסיוע לקהילה .באסיפה הכללית הנ"ל
הוחלט כי תרומת החברה לקרן בכל שנה קלנדרית תהיה בגובה של עד  75%מתקציב התרומות הכולל של
כלל החזקות באותה שנה ולא יותר מאשר  0.75%מהרווח הנקי השנתי של כלל החזקות לפי דוחותיה
הכספיים המאוחדים והמבוקרים לשנה הקודמת .בעקבות תיקון מס'  16לחוק החברות ,התשנ"ט,1999-
ביום  18במרס  2012ועדת הביקורת של כלל החזקות החליטה לקצוב את משכה של החלטת האסיפה
הכללית מיום  21באוגוסט  2006וזאת לתקופה שממועד האסיפה הכללית האמורה ועד ליום  15במאי ,2018
היינו כשש שנים נוספות מיום קבלת החלטת ועדת הביקורת.

)(2

ביום  24לדצמבר  ,2013אישרה החברה את התקשרותן של חברות מוחזקות שלה )להלן בפסקה זו" :קבוצת
כלל"( ביחד עם תאגיד בנקאי )להלן" :התאגיד הבנקאי"( וגוף מוסדי נוסף במסגרת קונסורציום מלווים
)להלן" :המלווים"( ,בעסקה למתן אשראי בגין מימון של נכס מקרקעין הידוע כמגדל אלקטרה בתל-אביב
)להלן" :הנכס"( ,לבעלות הזכויות בנכס  -אמקור בע"מ )להלן" :אמקור"( ,אלקטרה השקעות ) (1998בע"מ
ואלקטרה נדל"ן בע"מ )שתיהן יחד " -אלקטרה"( )אמקור ואלקטרה יחד – "הלוות"( ,באופן של העמדת חוב
בכיר בסך כולל של  780מיליוני ש"ח )מזה חלקה של קבוצת כלל באשראי האמור ,יעמוד על  292.5מיליוני
ש"ח )כ 37%-מסך האשראי הכולל( ,כאשר חלק מהסכום האמור הינו השקעת נוסטרו וחלק הינו כספים
המנוהלים עבור חוסכים ועמיתים( .למיטב ידיעת החברה ,המימון שיינתן במסגרת העסקה ישמש לפירעון
חלקי של האשראי הקיים שהעמיד התאגיד הבנקאי לבדו ללוות.
האשראי יועמד לטובת בעלות הזכויות בנכס לתקופה של  7שנים וייפרע בתשלומים שווים בשיעור של 3%
מהקרן בכל שנה ,וזאת החל מהשנה השנייה ,כאשר יתרת הקרן )היינו ,(82% :תפרע בתום התקופה )היינו,
יום  1בינואר  .(2021מחצית האשראי יהא צמוד מדד ויישא ריבית שנתית בשיעור של  4%ומחציתו יישא
ריבית שנתית בשיעור של פריים  .2% +להבטחת התחייבויות הלוות ,ישועבדו לטובת המלווים מלוא
הזכויות במקרקעין עליהם בנוי הנכס ,זכויות הלוות מכח הסכמי שכירות עם שוכרים המצויים בנכס
ושעבוד פוליסות הביטוח בקשר עם הנכס .כן התחייבו הלוות לעמוד באמות מידה פיננסיות מסוימות.
העסקה המתוארת להלן הינה עסקה שנעשתה עם צדדים שלישיים אך למען הזהירות נבחנה כעסקה שלמי
שנחשבו בעלי שליטה בשנת הדוח ,לרבות הנאמן למניות השליטה )ראה באור  ,(1היה בהן עניין אישי.

)(3

בשנת  2010נחתם בין גופים מהקבוצה לבין כור תעשיות בע"מ ,חברה מקבוצת אי די בי )להלן" :כור"(,
הסכם להסדרת זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות )להלן" :ההסכם"( בקרן Credit Suisse Emerging
) Markets Opportunity Fund L.P.להלן" :אמקו"( .אמקו הינה קרן השקעות פרטית שמנוהלת על-ידי
תאגידים מקבוצת הבנק השוויצרי ) Credit Suisseלהלן" :קרדיט סוויס"( ואשר מטרתה ביצוע השקעות
בשווקים מתעוררים ,בעיקר באמצעות מוצרי חוב .מתוקף ההסכם ,לחברה השפעה מהותית באמקו מאחר
שיש לה הכח לקחת חלק בהחלטות משמעותיות מסוימות של אמקו ,כגון השקעה ,באמצעות הנציג
המשותף של קבוצת כלל ביטוח ושל כור .במסגרת הסכמי ההשקעה באמקו התחייבו הקבוצה וכור להשקיע
באמקו סך של  250מיליוני דולר )כאשר חלקה של הקבוצה הינו  125מיליוני דולר ,מתוכם ,סך של כ33-
מיליוני דולר מכספים שכנגד התחייבויות שאינן תלויות תשואה והיתרה מכספי עמיתים ,הייינו ,כספים
שכנגד התחייבויות תלויות תשואה ,קופות גמל וקרנות פנסיה( מתוך היקף השקעה כולל באמקו של כ1-
מיליארד דולר .ביום  8במאי  2013הודיע מנהל אמקו כי הפחית את יתרת ההתחייבות של המשקיעים
באמקו ל 2.5%-מסכום ההתחייבות המקורי לאמקו ,שיימשך רק בגין דמי ניהול ,השקעות המשך
והתחייבות לשיפוי.
נכון ליום  31בדצמבר  2013עמד היקף ההשקעות המצטבר של הקבוצה באמקו על סך של כ 45 -מיליוני
דולר ויתרת ההתחייבות של הקבוצה להשקעות בקרן הינה בסך של כ 3 -מיליוני דולר )ראה באור )40ו((.
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א.

תשלום מבוסס מניות

פירוט תוכניות להקצאת כתבי אופציה למניות החברה האם
.1

תוכנית 2007
ביום  11במרס  ,2007אימץ דירקטוריון החברה האם תוכנית תגמול לעובדים ונושאי משרה לשנת 2007
)להלן" :תוכנית  ,("2007לפיה תהא החברה האם רשאית להעניק לעובדים ונושאי משרה בקבוצה עד
 2,000,000כתבי אופציה .כתבי האופציה ניתנים למימוש ,כל אחד ,למניה רגילה בת  1ש"ח ערך נקוב
בשלוש מנות שנתיות שוות .מחיר המימוש המקורי נקבע להיות  105ש"ח למניה )להלן" :מחיר המימוש
המקורי"( ,צמוד לשינויים במדד ומותאם לדיבידנדים שתשלם החברה האם לבעלי מניותיה .תוכנית
 2007אושרה במסלול מיסוי הוני ,לפי סעיף  102לפקודת מס הכנסה.
מועדי ההבשלה של כתבי האופציה מתוכנית  2007הינם:
מנה ראשונה – שנתיים ממועד הייעוד לניצע;
מנה שניה – שלוש שנים ממועד הייעוד לניצע;
מנה שלישית – ארבע שנים ממועד הייעוד לניצע;
כל מנה תפקע לאחר שנתיים מהמועד שבו הבשילה )למעט חריגים לעניין הפסקת יחסי עובד מעביד(.
במהלך שנת  2013לא אושרו הקצאות כתבי אופציה מתוכנית .2007
לפרטים נוספים ,ראה סעיפים ב' ו-ג' להלן.

.2

תוכנית 2013
ביום  6בדצמבר  ,2012החליט דירקטוריון כלל החזקות על אימוץ תוכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה
)להלן" :תוכנית  ,("2013לפיה תהא כלל החזקות רשאית להעניק לעובדים ונושאי משרה בה ובחברות קשורות
עד  2,400,000אופציות .האופציות ניתנות למימוש למניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת ,בהתאם לשווי
ההטבה הכספי הגלום באופציות במועד המימוש ובכפוף להתאמות ולתנאים ,אשר העיקריים שבהם מפורטים
להלן.
מחיר המימוש של האופציות יהיה כפוף להתאמות בגין האירועים הבאים :חלוקת מניות הטבה; הסדר
חילוף מניות )כגון :עסקת מיזוג או ארגון מחדש(; הנפקת זכויות; תשלום דיבידנד במזומן; וכן פיצול ,או
איחוד ,הון המניות של כלל החזקות ,או כל אירוע הוני תאגידי בעל אופי דומה באופן מהותי .ההתאמות
יבוצעו באופן שנקבע במתאר תוכנית  .2013תוכנית  2013אושרה במסלול מיסוי הוני ,לפי סעיף 102
לפקודת מס הכנסה.
מועדי ההבשלה של האופציות הינם:
• מנה ראשונה  -מתום שנתיים ממועד ההענקה.
• מנה שנייה  -מתום שלוש שנים ממועד ההענקה.
• מנה שלישית  -מתום ארבע שנים ממועד ההענקה.
כל מנה כאמור תפקע לאחר שנתיים מהמועד שבו הבשילה )למעט חריג לעניין הפסקת יחסי עובד מעביד
לאחר העברת שליטה בכלל החזקות ,כמפורט להלן ,וכן למעט חריגים נוספים לעניין הפסקת יחסי עובד
מעביד ,כמפורט במתאר תוכנית .(2013
במקרה של סיום יחסי עובד מעביד בין הניצע לבין כלל החזקות ו/או חברה קשורה של כלל החזקות )לפי
העניין( כתוצאה מהתפטרות או פיטורין )אך למעט במקרה של סיום העסקה בנסיבות מסוימות
המפורטות במתאר תוכנית  (2013במהלך  12חודשים לאחר העברת שליטה בכלל החזקות ,זכאותו של
הניצע לממש את המנה הבאה הקרובה בלבד של האופציות שעתידה להתגבש )ככל שתהא( לאחר סיום
יחסי עובד מעביד כאמור תואץ והניצע יהיה זכאי לממש את האופציות הכלולות במנה זו כאמור במהלך
התקופה של  90יום מיום סיום יחסי העבודה ,או עד תום תקופת האופציה ,לפי המוקדם .זכאות הניצע
ליתר האופציות שהוקצו לטובת הניצע תפקע במועד סיום יחסי העבודה .לעניין זה "העברת שליטה"
משמעה עסקה לפיה אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ תעביר את השליטה באי די בי חברה לפתוח בע"מ
ו/או אי די בי חברה לפתוח בע"מ תעביר את השליטה בחברה האם ,ו/או החברה האם תעביר את
השליטה בחברה ,לצד ג' .למען הסר ספק יובהר ,כי העברת שליטה במי מהחברות האמורות לחברה
בשליטת אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ ,במישרין ו/או בעקיפין ,לא תיחשב כ"העברת שליטה".
"שליטה" לעניין זה כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -מובהר ,כי מינוי בעל תפקיד מטעם
בית משפט למי מבין החברות האמורות ו/או מינוי נאמן בהתאם לתיקון להיתר השליטה בחברה שנכנס
לתוקף ביום  31באוגוסט  2012לא יהווה שינוי שליטה.
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א.

תשלום מבוסס מניות )המשך(

פירוט תוכניות להקצאת כתבי אופציה למניות החברה האם )המשך(
.2

תוכנית 2013
על אף האמור לעיל ,מנהל התוכנית רשאי לקבוע בעת הקצאת אופציות כי במקרה שלאחר הבשלת מנת
אופציות כלשהי ולפני פקיעתה יגיע מחיר המניה בבורסה בסגירת יום מסחר כלשהו למחיר מסוים
כלשהו שייקבע על ידו )כשמחיר זה כפוף להתאמות המפורטות לעיל ,בשינויים המחויבים( תמומשנה כל
האופציות מאותה מנה באופן אוטומטי) .להלן" :מחיר תקרה"( ,יצויין כי ביחס לכל האופציות שהוקצו
בהתאם לתוכנית  ,2013נקבע מחיר תקרה כאמור.
לאחר תום תקופת הדיווח ,בחודשים ינואר  -מרס  ,2014החליט דירקטוריון כלל החזקות ,בהמשך להחלטת
ועדת הביקורת של כלל החזקות ,להעניק  173,000אופציות על פי תוכנית  2013לנושא משרה ועובדים נוספים
בקבוצה.
לעניין הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה ,ראה באור )38ב().(5
לעניין הענקת כתבי אופציה ליו"ר דירקטוריון החברה ,ראה באור )38ב().(4
לפרטים נוספים ,ראה סעיפים ב' ו-ג' להלן.

ב.

התנועה בכתבי האופציה
מח"מ*
בשנים

ממוצע משוקלל
של תוספת
(1
המימוש בש"ח

מספר
אופציות

יתרה ליום  1בינואר2011 ,
הוקצו במהלך השנה
חולטו במהלך השנה
פקעו במהלך השנה

1.99

98.25
105.79
105.79
105.79

1,848,002
8,000
)(56,000
)(431,000

סה''כ אופציות שקיימות במחזור ליום  31בדצמבר 2011
חולטו במהלך השנה
פקעו במהלך השנה

1.32

92.74
82.09
90.77

1,369,002
)(45,000
)(642,002

סה''כ אופציות שקיימות במחזור ליום  31בדצמבר 2012

0.91

89.44

682,000

60.36
77.65
90.60
63.59

2,893,000
)(46,000
)(597,666
)(20,000

סה''כ אופציות שקיימות במחזור ליום  31בדצמבר 2013

4.24

60.55

2,911,334

מזה אופציות שקיימות במחזור ליום  31בדצמבר 2013
בתוכנית 2007
בתוכנית 2013
בתוכנית למנכ"ל
בתוכנית ליו"ר

0.28
4.30
4.16
4.58

81.44
60.53
55.33
75.00

31,334
2,105,000
600,000
175,000

81.44
90.13
96.78

31,334
624,000
1,145,000

הוקצו במהלך השנה (3
חולטו במהלך השנה
פקעו במהלך השנה
מומשו במהלך השנה (2

סה"כ אופציות שניתנות למימוש:
בסוף שנת 2013
בסוף שנת 2012
בסוף שנת 2011

הנתונים הנ"ל מתייחסים לחברה ולחברות המאוחדות שלה.
*( ממוצע משוקלל של יתרת משך החיים החוזיים עד לפקיעה.
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ב.

תשלום מבוסס מניות

התנועה בכתבי האופציה )המשך(
(1

הממוצע המשוקלל של תוספת המימוש בגין החילוטים והפקיעות ,חושב על פי ערך תוספת המימוש לסוף
כל שנה.
מחיר המימוש של כתבי האופציה במחזור ליום  31בדצמבר  2013נע בין  52.83ש"ח עד  81.44ש"ח.
מחיר המימוש של כתבי האופציה במחזור ליום  31בדצמבר  2012נע בין  64.56ש"ח עד  102.66ש"ח.
מחיר המימוש של כתבי האופציה במחזור ליום  31בדצמבר  2011נע בין  71.29ש"ח עד  108.84ש"ח.

(2

במהלך השנים  2012ו 2011 -לא היו מימושים של כתבי אופציה .הממוצע המשוקלל של מחיר המניה
במועד מימוש כתבי האופציה ,בגין כתבי אופציה שמומשו בשנת  2013היה .68.50

(3

חלק מההענקה אושרה בשנת .2012

(4

בהנחה תיאורטית של מימוש מלא ,יקנו כתבי האופציה שבמחזור למקבליהם ,לימים  31בדצמבר ,2013
 2012ו ,2011-כ ,3.12%-כ 0.16%-וכ ,2.81%-בהתאמה ,מהון המניות המונפק והנפרע של החברה האם
לאחר ההקצאה.
למרות האמור לעיל ,הנחה זו בדבר מימוש מלא של כתבי האופציה היא תיאורטית בלבד ,שכן בפועל לא
יוקצו לניצעים שיממשו את כתבי האופציה מלוא המניות הנובעות מהם ,אלא רק מניות בכמות המשקפת
את סכום ההטבה הכספית הגלום בכתבי האופציה ,דהיינו ההפרש שבין השער של מניה רגילה של החברה
האם ,במועד המימוש לבין מחיר המימוש של האופציה.

ג.

השווי ההוגן של כתבי האופציה נאמד תוך יישום מודל בלק ושולס ) (Black & Scholesבהתייחס לכתבי אופציה
שהוקצו ליו"ר הדירקטוריון ,לניצעים במסגרת תוכנית  2007ולמנכ"ל הקודם של החברה ובאמצעות מודל בינומי
בהתייחס לכתבי האופציה שהוקצו למנכ"ל החברה ולניצעים במסגרת תוכנית .2013
ההנחות העיקריות של המודלים כוללות את שיעור הסגירה של המניה למועד המדידה ,מחיר המימוש של
המכשיר ,התנודתיות הצפויה )על בסיס הממוצע של התנודתיות ההיסטורית במניות החברה ,על פני אורך החיים
הצפוי של האופציות( ,אורך החיים הצפוי של המכשירים )על בסיס ניסיון העבר וההתנהגות הכללית של
המחזיקים בכתב האופציה .ושיעור ריבית חסרת סיכון בהתאם לאורך החיים של האופציות )על בסיס עקום
ריביות( .תנאי שירות ותנאי ביצוע שאינם תנאי שוק אינם נלקחים בחשבון בעת קביעת השווי ההוגן.
להלן מפורטים הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודלים ,השווי ההוגן במועד ההענקה וההוצאה שהוכרה
בספרי החברה.

מספר כתבי האופציות שהוענקו בניכוי חילוטים
עד לתאריך המאזן
ממוצע משוקלל של מחיר מניה )בש"ח(
ממוצע משוקלל של תוספת המימוש במועד
ההקצאה )בש"ח(
ממוצע משוקלל של התנודתיות
הצפויה (2
משך חיים ממוצע לכתבי האופציה )בשנים( (3
ממוצע משוקלל של שיעור ריבית חסרת הסיכון (4
שווי הוגן במועד ההענקה של סך כתבי האופציה
שהוקצו על ידי החברה )באלפי ש"ח( (5
מחיר תקרה
מזה נזקף כהוצאה בספרי החברה והחברות
המאוחדות )באלפי ש"ח( (5
בשנת 2013
בשנת 2012
בשנת 2011
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

יו"ר
הדירקטוריון
המכהן

מנכ"ל
החברה
המכהן

תוכנית
(1
2013

יו"ר
הדירקטוריון
(6
שפרש

מנכ"ל
החברה
(7
שפרש

תוכנית
(1
2007

600,000
54.00

2,105,000
59.21

600,000
91.31

360,000
85.61

1,357,000
93.14

175,000
59.31

70.50

84.58

93.05

101.82

75.00

57.50

28.22%
5.40
4.12%

27.34%
3.92
2.49%

30.70%
4.05
2.94%

42.26%
6.00
2.54%

46.41%
5.00
2.80%

44.34%
6.00
2.91%

20,401
-

6,719
-

30,825
-

2,281
137

10,972
135

34,415
135-145

108

81

)(622
79
2,367

441
-

8,417
480
-

(8

9,850
315
-

סה"כ

9,669
874
2,557

הנתונים המובאים הינם ממוצע משוקלל להקצאות במועדים השונים לפי מנות בניכוי חילוטים ולהחלפות הניצעים.
התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של מחירי המניה של החברה האם.
משך החיים הממוצע לכתבי האופציה נקבע בהתאם למועד הפקיעה האחרון של כתבי האופציה ,למעט בגין תוכנית  2007בה הונח כי מימוש
האופציות יתבצע באמצע התקופה בין מועד ההבשלה למועד הפקיעה.
שיעורי הריבית חסרת הסיכון נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוטים של שיעורי ריבית )לפרטים נוספים ,ראה באור )14ה() ,((4כאשר תקופות
שיעורי הריבית תואמים את אורך החיים הצפוי של כתבי האופציה.
השווי ההוגן המצטבר של כל ההענקות בכל אחת מתוכניות האופציות.
מלוא כתבי האופציות פקעו עד לתום שנת .2012
ביום  21בפברואר  ,2008הקצתה החברה למר שי טלמון ,מנכ"ל החברה שפרש 360,000 ,כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך
נקוב כל אחת של החברה בהתאם לתנאי תוכנית  ,2007כפי שתוקנה ביום  15בינואר  ,2008ובכפוף לשינויים נוספים ,המתייחסים בעיקר
לתקופת ההבשלה וסיום יחסי עבודה .לתום תקופת הדיווח פקעו מלוא כתבי האופציה שהוקצו למר שי טלמון.
בעקבות שינויים חזויים בשליטה ,כמפורט בבאור  ,1הואצה תקופת רישום ההוצאה.
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התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות

תביעות משפטיות

5

להלן פרטים בדבר תובענות מהותיות 6שאינן במהלך העסקים הרגיל ,כדלקמן :תובענות מהותיות שהגשתן כתובענה
ייצוגית אושרה; בקשות תלויות לאישור תובענות מהותיות כייצוגיות; תובענות ייצוגיות מהותיות ושאינן מהותיות
שהסתיימו במהלך שנת הדוח ועד לחתימתו ,תביעות מהותיות אחרות ותביעות נגזרות כנגד חברות הקבוצה.
סכומי התביעות שלהלן מוצגים בסכומים נכונים למועד הגשתן ,אלא אם צוין אחרת.
א.

תובענות ייצוגיות
בשנים האחרונות ,כחלק ממגמה כללית בשווקים בהם פועלת הקבוצה ,ניכר גידול משמעותי בהיקף הבקשות
לאישור תובענות ייצוגיות המוגשות כנגד חברות הקבוצה וכן בכמות התובענות כלפי חברות הקבוצה שבתי
המשפט מכירים בהן כתובענות ייצוגיות .המגמה האמורה ,הנובעת בעיקרה מחקיקתו של חוק תובענות ייצוגיות,
תשס"ו ) 2006 -להלן" :החוק"( ,מגדילה באופן מהותי את פוטנציאל החשיפה של החברה להפסדים בגין פסיקה
לרעת חברות הקבוצה בתובענות ייצוגיות המוגשות כנגדן.
תובענה ייצוגית ,כהגדרתה בחוק הינה תובענה המנוהלת בשם קבוצה אנונימית של בני אדם ,שלא ייפו מראש את
כוחו של התובע המייצג לכך ,ואשר מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי
הקבוצה.
ראשיתו של ההליך ,בבקשה בכתב שמגיש התובע היחיד לבית המשפט אליו מוגשת תביעתו האישית ,ובבקשה זו
הוא מבקש לאשר את תביעתו האישית כתובענה ייצוגית .רק במידה שתתקבל הבקשה לאישור התובענה כייצוגית
תוגדר התובענה כ"תובענה ייצוגית" ,והתובע יהפוך ל"תובע מייצג".
תובענה ייצוגית ניתן להגיש רק בתביעה כמפורט בחוק או בעניין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש
בגינו תובענה ייצוגית .יצוין כי החל משנת  ,2006ההגדרה של תביעה שניתן להגיש במסגרתה בקשה לאישור
תביעה ייצוגית כלפי חברות הקבוצה ,הינה הגדרה רחבה וכוללת כל עניין שבין חברה לבין לקוח ,בין אם התקשרו
בעסקה ובין אם לאו.
על מנת שתובענה תאושר כייצוגית צריך התובע להוכיח ,בין היתר (1) :קיומה של "עילת תביעה אישית" לתובע
הספציפי; ) (2כי העילה מבוססת כדי כך שיש לו "עילת תביעה לכאורה" .כאן בודק בית המשפט אם יש לתובע
סיכוי לכאורי לזכות בסוף המשפט בתביעתו; ) (3כי עילת התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט
המשותפות לקבוצה מסוימת; ) (4קיימת אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות תוכרענה בתובענה לטובת
הקבוצה; ) (5התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת מושא התובענה ,בנסיבות העניין;
) (6התאמת התובע להיות התובע המייצג והתאמת עורכי דינו לייצג בתובענה.
ככלל ,הליך בירור תובענה כייצוגית יכול שיכלול  4שלבים :שלב א -הגשת הבקשה להכרה בתובענה כייצוגית
בערכאה ראשונה; שלב ב -ערעור לערכאה גבוהה על החלטת הערכאה הראשונה; שלב ג -בירור התובענה לגופה
בפני הערכאה הראשונה )בדרך כלל בפני אותו שופט שדן בבקשה בערכאה הראשונה(; שלב ד -ערעור לערכאה
גבוהה על ההחלטה לגופה.
יצוין כי היקפו ותוכנו של הדיון בתובענה הייצוגית לגופה ,מושפע מן ההחלטה בדבר אישורה של התובענה
כייצוגית .החלטה המאשרת תובענה כייצוגית ,מתייחסת ,בדרך כלל ,לעילות תביעה שאושרו ולכאלה שלא
אושרו; לסעדים שאושרו ולכאלה שלא אושרו; ועוד כיו"ב.
במסגרת החוק נקבעו תהליך ומגבלות בכל הנוגע להסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות ,שמקשות על כינון הסדרי
פשרה בתובענות ייצוגיות .בכלל זה ,נקבעה חובת גילוי נאות לבית המשפט ביחס לכל הפרטים המהותיים הנוגעים
להסדר הפשרה ,נקבעה זכות ליועץ המשפטי לממשלה ולגורמים נוספים המנויים בחוק להגיש התנגדות להסדר
הפשרה המוצע וכן נקבעה חובת מינוי בודק ביחס להסדר הפשרה.

5
6

ביום  19במרס  2013מוזגה כלל בריאות אל תוך החברה ,באופן שבו החברה באה בנעלי כלל בריאות לכל דבר וענין .לפיכך תביעות שהוגשו
כנגד כלל בריאות יראו אותם כתביעות שהוגשו כנגד החברה.
יצוין כי בביאור זה תביעה תיחשב כמהותית אם הסכום הנתבע בתביעה ו/או בבקשה להכיר בתביעה כייצוגית ,נטו ממס ,עולה על כ18-
מיליוני ש"ח.
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א.

התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(

תובענות ייצוגיות )המשך(
א.1

להלן פרטים על החשיפה בגין תובענה מהותית שהגשתה כתביעה ייצוגית אושרה
.1

בחודש יוני 2011 ,הוגשה כנגד החברה ,כנגד חברה מאוחדת שלה  -כלל בריאות וכנגד  8חברות
ביטוח נוספות )להלן" :הנתבעות"( לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז תביעה )להלן" :התביעה"(
וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה מבוטחי הנתבעות וניזוקים שתבעו אותן מכוח סעיף
 68לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א ,1981-אשר תגמולי ביטוח או כספים שהיו זכאים לקבלם ,שולמו
בערכם הנומינלי בלבד או בצירוף הפרשי הצמדה בלבד ללא ריבית ,לאחר שעוכבו מחמת עיקולים או
צווי כינוס או זכויות כלשהן של אנשים שלישיים או מחמת סברה מוטעית של הנתבעות כאילו
הייתה קיימת מניעה ,כאמור לביצוע התשלום.
לטענת התובעים ,במקרים בהם מוטלים עיקולים ,לבקשת צד שלישי ,על תגמולי ביטוח או פיצויים
המגיעים למבוטח או לניזוק ,מעוכבים הסכומים עד לפקיעת העיקול ,ועם פקיעת העיקול נוהגות
הנתבעות לשלם למבוטחים את תגמולי הביטוח ,בערכים נומינליים וללא שיערוך כלשהו ,או
במקרים מסוימים בצירוף הפרשי הצמדה בלבד .עוד טוענים התובעים כי הנתבעות ,לכאורה,
מעכבות בחלק מן המקרים תשלום מתוך סברה מוטעית כאילו קיימת מניעה כלשהי לשלמם.
עילות התביעה הנטענות בתביעה הן ,בין היתר ,הפרת חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א  ,1981 -הפרת
פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ,הפרת חובת חקוקה ,עשיית עושר ולא במשפט ,הפרת הוראות חוק
השומרים ,התשכ"ז –  1967והפרת חובת הנאמנות.
סכום התביעה הכולל כנגד כלל הנתבעות הוערך על ידי התובעים בסך של  350.4מיליוני ש"ח .סכום
הנזק הכולל כנגד החברה הוערך על ידי מומחה מטעם התובעים בכ 69-מיליוני ש"ח וכנגד כלל
בריאות הוערך בכ 7-מיליוני ש"ח .סכום התביעה האישית של תובע מס'  3כנגד החברה הוערך על ידי
התובעים לכל הפחות בסך של  59.47ש"ח ושל התובע מס'  7כנגד כלל בריאות וכנגד נתבעת נוספת
הוערך לכל הפחות בסך של  741.68ש"ח.
הסעדים המבוקשים על ידי התובעים הינם ,בין היתר ,לחייב את הנתבעות להשיב לחברי הקבוצה
את כל הפירות שהפיקו מכוח החזקתן בתגמולי הביטוח המעוכבים )או כספים אחרים( או את
הפרשי הריבית וההצמדה בגין החזקת הכספים לאורך כל תקופת עיכוב הכספים ,לפי השיעור הגבוה
מבין השניים ,וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית; לחייב את הנתבעות בתשלום פיצוי מיוחד אחר
לפי שיקול דעתו של בית המשפט; להצהיר שהנתבעות חייבות בתשלום תגמולי ביטוח או פיצויים
לניזוקים ,כשהם משוערכים כדין ליום התשלום בפועל ,כאשר תגמולים אלו שולמו לאחר המועד
שנקבע לכך ,בין אם העיכוב היה כדין ובין שהיה שלא כדין; להורות לנתבעות לקבוע נהלים פנימיים
בכל הקשור לאישור עיקולים או אישור "הודעות למחזיק" ,על מנת להבטיח שכספים של מבוטחים
או זכאים אחרים לא יעוכבו בידי מבטחות שלא כדין; להשית על הנתבעות את הוצאות הבקשה
ושכר טרחת עורכי דין בצירוף מס ערך מוסף כדין בגינו.
בחודש פברואר 2012 ,הודיעו התובעים כי הדיון בבקשה יתקיים על יסוד ההנחה לפיה עיכוב כספם
של חברי הקבוצה בוצע מכוח עיקולים כדין או צווים שיפוטיים אחרים שניתנו כדין.
בחודש דצמבר  2012ניתנה החלטת בית המשפט המאשרת את ניהול התובענה כייצוגית.
בחודש ינואר  2013הגיעו הצדדים להסדר דיוני מוסכם שקיבל תוקף של החלטה של הערכאה
המוסמכת ,לפיו הדיון בתובענה ידחה למשך  90יום במהלכם יקיימו הצדדים הליך של גישור בפני
מגשר מוסכם; וכי ידחה המועד להגשת בר"ע על ההחלטה לאשר את התובענה כייצוגית עד לאחר
מיצוי הליך הגישור.
בחודש מאי 2013 ,הגישו הצדדים בקשה מוסכמת לפיה כל בקשות רשות הערעור ,ככל שתוגשנה,
תוגשנה על פסק הדין בתובענה .בית המשפט העליון קיבל את הבקשה.
בחודש יוני  ,2013אישר בית המשפט ,במסגרת דיון מקדמי ,את תיקון כתב התביעה באופן
שהתובענה יכולה להתייחס גם לטענה לפיה בפוליסות "משתתפות ברווחים" לא מועברת מלוא
טובת ההנאה המופקת מעיכוב הכספים לידי חברי הקבוצה.
בהתאם להסדר דיוני אליו הגיעו הצדדים ,שקיבל תוקף של החלטה של הערכאה המוסמכת,
הצדדים מקיימים ביניהם הליכי גישור .טרם הוגש כתב הגנה.
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א.

התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(

תובענות ייצוגיות )המשך(
א.2

להלן פרטים על החשיפה בגין בקשות תלויות לאישור תובענות מהותיות כייצוגיות
.1

בחודש אפריל 2008 ,קיבלה – החברה ,תביעה כספית שהוגשה לבית הדין לעבודה בירושלים )להלן:
"התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
לטענת התובעת ,החברה קבעה בפוליסה מסוג "ביטוח מנהלים" כי מקדם הגמלה לפיו ישולמו
לנשים מבוטחות תגמולי ביטוח ,בעת הגיען לגיל פרישה ,יהא נמוך יותר מזה של גברים מבוטחים,
בשל תוחלת החיים הארוכה של הנשים .ואולם מנגד החברה גבתה וגובה מהנשים המבוטחות
פרמיית ריסק זהה לזו שהיא גובה מגברים ,חרף העובדה כי שיעורי התמותה של הנשים נמוכים
בהרבה מאלו של הגברים .לטענת התובעת בשנת  2001או בסמוך לכך ,תיקנה החברה את
הפוליסות ואולם זאת לגבי פוליסות חדשות בלבד.
הסעדים העיקריים המבוקשים מאת בית הדין הינם להורות כי:
א.

ההפליה בה נוהגת הנתבעת מנוגדת לדין וכל הוראה בפוליסה ו/או כל פעולה מכוחה של
הפליה זו בטלות ומבוטלות.

ב.

בידי התובעת ויתר חברות הקבוצה אותן היא מבקשת לייצג )להלן" :הקבוצה"( עומדת
הזכות לבחור בין החלופות הבאות (1) :להשוות את מקדמי הגמלה למבוטחת אישה
ולמבוטח גבר ולהורות כי במקרה של תשלום חד פעמי במקום גמלה יוגדל הסכום החד
פעמי למבוטחת אישה ,ביחס שבין מקדם הגמלה למבוטח גבר למקדם הגמלה למבוטחת
אישה ,בגיל הרלבנטי (2) .להפחית ,רטרואקטיבית ופרוספקטיבית ,את סכומי פרמיית
הריסק שנגבו מהמבוטחות ולהעמידם על סכומי פרמיית הריסק הראויים ,לטענת התובעת,
למבוטחת אישה ,כאשר הסכומים שיופחתו יצורפו לסכומי הצבירה לחיסכון.

ג.

ליתן הוראות המתאימות ביחס לחברות הקבוצה שלא אותרו או לא מימשו את זכות
הבחירה בין החלופות לעיל.

העילות הנטענות בתביעה הן ,בין היתר ,הפרה של עקרון השוויון והתנהגות מפלה ,תנאי מקפח
בחוזה אחיד ,חוסר תום לב והתעשרות שלא כדין.
הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג הינה כל הנשים שרכשו מאת הנתבעת פוליסות מסוג "ביטוח
מנהלים" בהן נעשית הבחנה בין נשים לגברים לעניין תשלום הגמלה ,אך לא נעשתה הבחנה בין
המינים לענין פרמיית הריסק.
התובעת אינה מציינת את סכום הנזק שנגרם לה ובהעדר נתונים הדרושים להערכת ההיקף הכספי
המדויק ,היא מעריכה את סכום הנזק הכולל שנגרם לחברות הקבוצה במאות מיליוני ש"ח.
בחודש אפריל 2008 ,הוגשו לבית הדין בירושלים שלוש תביעות נוספות שעניינן זהה ובקשות לאשרן
כתביעות ייצוגיות ,כנגד חברות ביטוח נוספות .נשיא בית הדין הארצי החליט על איחוד הדיונים
בתביעות השונות בבית הדין האזורי בירושלים.
בחודש יולי 2011 ,הגישה החברה תגובה לבקשה.
בחודש ינואר 2012 ,הגישה החברה בקשה לסילוק על הסף מחמת התיישנות )להלן" :הבקשה
לסילוק"( ובחודש יולי 2012 ,דחה בית הדין את הבקשה לסילוק ,ללא צו להוצאות.
הבקשה נמצאת בשלב הסיכומים.
.2

בחודש ינואר 2008 ,התקבלה במשרדי – החברה ,תביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב
)להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"( .התביעה
הוגשה על ידי מספר תובעים וכנגד נתבעות נוספות ,כולן חברות ביטוח.
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להלן פרטים על החשיפה בגין בקשות תלויות לאישור תובענות מהותיות כייצוגיות )המשך(
.2

)המשך(
עניינה של התביעה בתשלום המכונה "תת שנתיות" ,שהוא תשלום הנגבה בפוליסות לביטוח חיים
בהן תעריף הביטוח נקבע בסכום שנתי אך התשלום מבוצע במספר תשלומים )להלן" :תת
שנתיות"( .לטענת התובע ,החברה גובה תשלום תת שנתיות בסכום החורג מן הסכום המותר ,וזאת
לטענתו במספר דרכים :גביית תת שנתיות ביחס ל"גורם הפוליסה" ,גביית תת שנתיות בשיעור
הגבוה מן השיעור המותר לפי חוזרי הפיקוח על הביטוח ,גביית תת שנתיות ביחס לרכיב החיסכון
בפוליסות לביטוח חיים וגביית תת שנתיות ביחס לפוליסות שאינן ביטוח חיים.
בהתאם טוען התובע כנגד החברה כי במעשיה הפרה החברה את הוראות חוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א –  1981ותקנותיו ,הפרה חוזרים של הפיקוח על הביטוח ,הטעתה את
ציבור מבוטחיה ,ניצלה לרעה את מעמדה כמונופולין בשוק הביטוח ,עשתה עושר ולא במשפט,
נהגה בחוסר תום לב ,הפרה את הוראות הפוליסה וכן קיימה תנאים מקפחים בפוליסה אשר מהווה
חוזה אחיד.
הסעדים המבוקשים הם החזר כל הסכומים שגבו הנתבעות שלא כדין ,וכן צו עשה המורה לנתבעות
לשנות את דרך פעולתן ביחס לעניינים המפורטים בתביעה.
במקרה שהתביעה תאושר כתובענה ייצוגית ,הסכום הנתבע מכלל הנתבעות מוערך על ידי התובעים
בכ 2.3 -מיליארד ש"ח ,מתוכו הסכום הנתבע מהחברה עומד על כ 543.1 -מיליוני ש"ח.
בחודש פברואר 2010 ,הגיעו הצדדים להסדר דיוני לפיו יימחקו מהבקשה ומהתובענה טענות התובע
לפיהן החברה גבתה שיעור תת שנתיות גבוה מן המותר בקשר לפוליסות ביטוח שהונפקו לפני שנת
 ,1992וכי החברה גבתה שיעור תת שנתיות מקסימאלי גם כאשר מספר התשלומים היה נמוך
משנים עשר תשלומים .בהתאם לכך ,תוקן הסכום הנתבע מהחברה והועמד על כ 398.2 -מיליוני
ש"ח.
המפקח על הביטוח הגיש את עמדתו בתיק ,במסגרתה הוא קיבל את עמדת חברות הביטוח.
החברה השיבה לבקשה.
בחודש פברואר  2014הורה בית המשפט למבקשים להודיע בתוך שלושים ימים האם בכוונתם
להסתלק מהבקשה .בחודש אפריל  2014הודיעו המבקשים כי הם אינם מסתלקים מבקשת
האישור .הבקשה נמצאת בשלב הסיכומים.

.3

בחודש אוגוסט 2008 ,התקבלה במשרדי – החברה ,תביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל
אביב -יפו )להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
לטענת התובעת ,נוהגת החברה בניגוד להוראות סעיף  1לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח
)תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( ,התשמ"ו) 1986-להלן" :הפוליסה התקנית"( באי תשלום שיפוי
למבוטחי הנתבעת בביטוחי רכב בגין הנזק שנגרם לאמצעי המיגון שהותקן ברכב על פי דרישתה,
ומחתימה את המבוטחים על כתב סילוק בניגוד להוראות המפקח על הביטוח.
לטענת התובעת ,בהעדר שיפוי על אמצעי המיגון ברכב ,מפרה החברה את הוראת סעיף  1לתוספת
לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( ,התשמ"ו ,2006-ולכן קמות
לתובעת ,לטענתה ,עילות תביעה של הפרת חובה חקוקה ושל עשיית עושר ולא במשפט.
הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג הינה כל אדם אשר זכה החל מיום  1באפריל  2004לקבל
מהנתבעת תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי או מסחרי עד  4טון ,לרבות בשל אובדן גמור ,אובדן
להלכה או גניבה עת היה מבוטח אצל הנתבעת בביטוח לפי פרק א' לפוליסה התקנית כולו או
מקצתו ,ולא קיבל את כל ו/או חלק מתגמולי הביטוח בגין אובדן או נזק שנגרם לאמצעי המיגון
כאמור.
התובעת מציינת כי אין בידיה את הנתונים הנכונים על מנת להעריך במדויק את גודל הקבוצה ואת
הפיצוי לטובת הציבור וכי ניתן יהיה לאתר את הזכאים לפיצוי במסגרת התביעה ובאמצעות
הנתונים המצויים בידי החברה.
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.3

)המשך(
הסכום הנתבע ע"י התובעת באופן אישי עומד על  850ש"ח ,נכון ליום הגשת הבקשה .בהסתמך על
נתונים מדוחותיה הכספיים של הנתבעת ועל הנחה כי סכום המיגונים שלא שולם כפיצוי הינו כ-
 2%מסכום תגמולי הביטוח ששולמו על ידי החברה כל שנה ,מעמידה התובעת את סכום הנזק לכלל
הקבוצה ,כהגדרתה לעיל ,על סך של כ 48.8 -מיליוני ש"ח.
הסעד העיקרי המבוקש על ידי התובעת הינו תשלום הסך הנ"ל )שמהווה לטענת התובעת את שווי
עלות אמצעי המיגון שברכב( לחברי הקבוצה ,אם במישרין ואם באמצעות פיצוי לטובת הציבור.
החברה השיבה לבקשה .התובענה הועברה לדיון בפני הרכב אליו הועברו מספר תובענות ובקשות
לאישורן כייצוגיות שהוגשו כנגד חברות ביטוח אחרות ,הדנות בשאלות דומות לאלה המתעוררות
בתובענה.
בחודש יולי 2011 ,הודיע היועץ המשפטי לממשלה על התייצבותו בתיק והגיש את עמדתו ,לפיה
ככלל במקרה שבו מותקנים אמצעי מיגון ברכב התואמים את דרישת המבטח )אף אם הותקנו
קודם לתחילת חוזה הביטוח( ,על המבטח לשפות את המבוטח בשל אובדן אמצעי המיגון גם
במקרה של אובדן גמור.
בחודש יולי 2012 ,הוגש לבית המשפט הסדר פשרה שנחתם בין התובעת )ותובעים נוספים בתביעות
נוספות הנדונות במאוחד עם התביעה( לבין החברה )וחברות הביטוח הנוספות שהתביעות כנגדן
נדונות במאוחד( ,ובקשה לאישור הסדר הפשרה.
הסדר הפשרה אינו נוקב בסכום אלא קובע מנגנון להחזר תשלום חלקי בגין אבדן גמור לאמצעי
המיגון למבוטחים הנכללים בקבוצת הזכאים לפי הסדר הפשרה ,אשר לא קיבלו שיפוי בגינם ואשר
ייפנו להחברה על פי הדרכים הקבועות בהסדר .היה ויימצא במסגרת הפשרה כי הסכום הכולל
לתשלום לחברי הקבוצה הזכאים בהתאם להסדר הפשרה נמוך מ –  1מיליוני ש"ח ,אזי תתרום
החברה את ההפרש לגופים העוסקים במטרות ציבוריות/חברתיות.
בחודש אוגוסט  2012הורה בית המשפט על פרסום הסדר הפשרה ועל שליחת העתק ממנו ליועץ
המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט וכן על מינויו של בודק לבדיקת הסדר הפשרה.
בחודש פברואר  ,2014לאחר שהבודק הגיש את ממצאי בדיקתו לבית המשפט ,הוגשה לבית המשפט
עמדת היועץ המשפטי לממשלה בנוגע להסכם הפשרה .במסגרת תגובתו התנגד היועץ המשפטי
לממשלה לחלק מדרכי החישוב שנקבעו במסגרת הסכם הפשרה או במסגרת דוח הבודק .בחודש
מרס  2014הגישו הנתבעות את תגובתן לעמדת היועץ המשפטי לממשלה.
הסדר הפשרה כפוף לאישור בית המשפט.

.4

בחודש מרס 2010 ,הוגשה כנגד החברה ,תביעה כספית לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז )להלן:
"התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
הקבוצה אותה מבקש לייצג התובע הינה כל מי שהיתה בבעלותו קודם לכניסתו של תיקון מס' 3
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס"ח) 2008-להלן" :תיקון מס'  ("3לתוקף,
הן פוליסה קצבתית של החברה והן פוליסה הונית )בין אם של החברה ובין אם של חברת ביטוח
אחרת( ,ואשר בעקבות התיקון הנ"ל לחוק לא הובטח לו מקדם קצבה 7בפוליסה ההונית או
שהובטח בפוליסה ההונית מקדם קצבה גרוע ממקדם הקצבה הקבוע בפוליסה הקצבתית שלו.

.6

מקדם קצבה הינו המקדם המגלם תוחלת חיים ומשמש את המבטח בגיל פרישה לצורך המרת סכום החיסכון אותו צבר המבוטח לקצבה
חודשית.

3 - 205

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -40
א.

התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(

תובענות ייצוגיות )המשך(
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להלן פרטים על החשיפה בגין בקשות תלויות לאישור תובענות מהותיות כייצוגיות )המשך(
.4

)המשך(
לטענת התובע ,החברה ניצלה שלא כדין ובאופן פסול את תיקון מספר  ,3שקבע כי כספים שיופקדו
בקופות גמל החל משנת  ,2008יהיו ניתנים למשיכה כקצבה בלבד ולא כמשיכה הונית )משיכה
בסכום חד פעמי( .לטענת התובע ,בעת המרת הפוליסות ההוניות שהיו בבעלות מבוטח ,קודם
לתיקון מס'  ,3לפוליסות לא משלמות לקצבה ,היה על החברה להצמיד לפוליסה את מקדם הקצבה
שהובטח למבוטח בפוליסה הקצבתית שבבעלותו ,בעוד שבפועל בחרה החברה להצמיד לפוליסה
ההונית שהומרה מקדם קצבה חדש ,בהתאם לתוחלת החיים כפי שהיתה בשנת  ,2009ובכך גרמה
להקטנת הקצבה החודשית שתידרש לשלם למבוטח בגיל הפרישה.
לטענת התובע מדובר בהתנהלות חמורה ופסולה של החברה אשר פעלה במכוון במטרה לזרוע
ערפל ,ולהסתיר את השינויים שביצעה בפוליסות ההוניות של מבוטחיה ואת הנזקים שגרמה
לזכויותיהם הפנסיוניות של מבוטחיה ,תוך שהיא גורפת רווחים על חשבון מבוטחיה ופועלת בניגוד
למטרות החוק.
עילות התביעה כנגד החברה הן :פעולה שלא כדין תוך סיכול כוונת המחוקק ,הפרת חוזה ביטוח,
הפרת חובות האמון ,חובות הזהירות ,חובות הנאמנות וחובת הגילוי המוגברת שיש לחברת ביטוח
כלפי המבוטחים ,הצגת מצגי שווא מטעים ,חוסר תום לב והתנהגות שלא בדרך מקובלת ,עשיית
עושר שלא כדין וכן פעולה בלתי הוגנת כלפי המבוטחים בניגוד לקוד האתי.
התובע עותר ,בשמו ובשם חברי הקבוצה ,להורות לחברה להצמיד לפוליסה ההונית של מבוטחיה
אותו מקדם קצבה שהיה קיים להם בפוליסה הקצבתית קודם לתיקון מס'  .3לחילופין ,עותר
התובע לחייב את החברה לאפשר לו וליתר חברי הקבוצה להפריש את מלוא כספי החיסכון
הפנסיוני ,באופן רטרואקטיבי החל ממועד כניסתו של תיקון מס'  3לתוקף וכן מעתה ואילך,
לפוליסה הקצבתית בעלת מקדם הקצבה העדיף .לחילופין ,לחייב את החברה לפצות את התובע
ואת יתר חברי הקבוצה בגובה הנזק שגרמה ,לטענתו ,מדיניותה הפסולה לזכויותיהם הפנסיונית
של חברי הקבוצה או בגובה התעשרותה על חשבון חברי הקבוצה כתוצאה ממדיניותה הפסולה
כטענתו.
בנוסף מבקש התובע ,כי בית המשפט יפסוק פיצוי מיוחד לתובע ושכר טרחה ראוי לבאי כוחו.
הנזק האישי שנגרם לתובע ,לטענתו ,כתוצאה ממדיניותה הפסולה של החברה הינו בסכום של
 2,832ש"ח לשנה וככל שהחברה תתמיד במדיניותה הרי שבהתאם למשך חייו של התובע ובהתאם
לתנאי הפוליסה ,טוען התובע ,שיגדלו היקפי הנזק שנגרם לו מבלי לנקוב בסכום.
התובע מעריך את מספר חברי הקבוצה בכ 37,752-חברים ובהתאם הפיצוי הכספי לחברי הקבוצה
מוערך בכ 106.9-מיליוני ש"ח ,בכל שנה.
החברה השיבה לבקשה ובנוסף הגישה תשובה בהתייחס לטענות מסוימות שנטענו במסגרת כתב
התשובה שהגיש התובע ,אשר נוגעות לטענת התובע לפיה החברה שינתה את מדיניותה לאחר הגשת
התביעה הייצוגית.
בחודש דצמבר  2010הורה בית המשפט על קבלת עמדתו של המפקח על הביטוח ביחס לסוגיות
המרכזיות בתובענה .בחודש יוני 2011 ,הוגשה עמדת המפקח על הביטוח ,באמצעות היועץ המשפטי
לממשלה ,לפיה חברת ביטוח אינה נדרשת ליתן מקדמי קצבה שנקבעו בעבר או להעביר כספי
מבוטחים לפוליסה הקצבתית שהיתה להם בעבר .עוד צוין כי ביחס לשאלה האם ניתן לשנות את
הסכום שממנו מחושבות הפרשות עד לגובה המשכורת ,נקבע כי הדבר תלוי בתנאים המסוימים של
כל פוליסה וכי בפוליסה של התובע אין הוראה המחייבת את החברה לשנות את סכום ההפרשות
או את שיעורי ההפקדות.
הבקשה נמצאת בשלב הסיכומים.
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בחודש אפריל 2010 ,הוגשה תביעה כספית לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז )להלן" :התביעה"(
וכן בקשה לאישור התביעה כייצוגית )להלן" :הבקשה"( ,כנגד החברה וכנגד  3חברות ביטוח
נוספות )להלן" :הנתבעות"(.
התובעת  -המועצה הישראלית לצרכנות ,טוענת כי הנתבעת מפרה את החובות המוטלות עליה
ואינה פועלת לאיתור מבוטחים ומוטבים ולהשבת כספים המוחזקים אצלה ,ללא דורש .לטענת
התובעת ,הנתבעת אשר מחויבת לאתר את בעלי הזכויות וליידע אותם אודות זכויותיהם נמנעת
מלבצע את פעולות האיתור ומסירת המידע ,אינה פונה למרשם האוכלוסין ,אינה מוסרת דיווחים
לאפוטרופוס הכללי ,אינה מנהלת את הכספים שלא נדרשו בנפרד מכספים אחרים ואינה מעבירה
את הכספים אל האפוטרופוס הכללי ,בהגיע המועד לכך .לטענת התובעת ,עקב מחדליה של
הנתבעת ,בעלי הזכויות אינם מקבלים את כספם ובנוסף ,הנתבעת נהנית מדמי ניהול בשיעור העולה
על המותר וכן מעמלות ומתשואה שמניבים לה הנכסים שלא נדרשו.
לטענת התובעת הפרתה של הנתבעת את נוהל המפקח על הביטוח בעניין איתור מוטבים וטיפול
בנכסים ללא דורש בפוליסות ביטוח מגבשת עילת תביעה נגדה .התובעת טוענת לעילות תביעה
נוספות בגין הטעיה ,הפרת חובת גילוי ,הפרת הסכם ,הפרת הוראות חוק הנאמנות ,תשל"ט – ,1979
רשלנות ,עשית עושר ולא במשפט וכן להפרת חובה חקוקה בגין הפרת הוראות חוק האפוטרופוס
הכללי ,התשל"ח  ,1978 -והפרת הוראות החוק להגנת רכוש מופקד ,תשכ"ה .1964 -
הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג הינה כל בעלי הזכויות בנכסים המצויים בידי הנתבעת,
באחריותה או בשליטתה ,אשר הנתבעת לא הביאה לידיעתם את דבר היותם בעלי נכסים
המוחזקים בידיה ,בהתאם לחובות המוטלות עליה.
התובעת עותרת ,לסעד אשר יחייב את הנתבעת להעביר את הכספים לבעלי הזכויות בהם ולחייב
את הנתבעת לבצע את כל הפעולות הנדרשות ,כפי שנקבעו בהוראות המפקח על הביטוח .כמו כן
עותרת התובעת לצו המורה לנתבעות לפצות את חברי הקבוצה ולהשיב את הכספים ,בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית כדין ,וכן להשיב את העמלות ודמי הניהול שנגבו בגין כספים אלה .בנוסף
עותרת התובעת למינוי בעל תפקיד שיהא כונס נכסים ,או בעל תפקיד אחר ,לצורך אכיפת הצווים
הניתנים על ידי בית המשפט ,ככל שבית המשפט יראה בכך צורך ולחילופין להורות על כל סעד אחר
לטובת הקבוצה או הציבור .התובעת אינה יכולה להעריך את סכום התביעה.
החברה השיבה לבקשה .בחודש ינואר 2012 ,הורה בית המשפט ליועץ המשפטי לממשלה ליתן
עמדתו בעיקר ביחס לשאלת סטטוס הליכי הסדרה חדשים בנושא .בחודש ספטמבר  2012הוגשה
עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה במסגרתה הבהיר כי ביום  30.1.2012פורסמו ברשומות תקנות
הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )איתור עמיתים ומוטבים( ,התשע"ב ,2012-שתחילתן
ביום  1.1.2013וכי במקביל להם פורסם חוזר גופים מוסדיים בנושא נוהל איתור עמיתים ומוטבים
שתחילתו במועד האמור )להלן" :ההסדרה החדשה"( .בהתאם ,הבהיר המפקח ,כי לאור ההסדרה
החדשה וממועד תחילתה ,החוזר הקודם שנקבע בעניין בטל )להלן" :החוזר הישן"( .כן ציין ,כי
בהתאם ,הסעד המבוקש על ידי התובעת ,לפיו יורה בית המשפט לנתבעות להקים קרן נפרדת
לכספים שלא נדרשו סותר את האמור בהסדרה החדשה ,לפיה הקרן הייעודית שהוקמה עבור
כספים שלא נדרשו ,בהתאם לחוזר הישן ,תפורק.
בחודש דצמבר  2012הודיעה התובעת ,כי בעקבות עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה ,כאמור
לעיל ,היא מעוניינת לתקן את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית בקשר עם הסעדים המתבקשים.
בחודש אפריל  2013הודיעו הצדדים לבית המשפט ,כי הם הסכימו לנהל הליך גישור בפני מגשר.
הליכי הגישור נמשכים.

.6

בחודש אפריל 2010 ,הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז )להלן" :התביעה"( וכן
בקשה לאישור התביעה כייצוגית )להלן" :הבקשה"( ,כנגד החברה וכנגד  4חברות ביטוח נוספות
)להלן" :הנתבעות"(.
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)המשך(
לטענת שני התובעים את החברה במקרה של הפסקת הביטוח במהלך החודש ,לאחר שפרמיית
הביטוח בגין חודש זה נגבתה על ידי החברה מראש ,החברה נמנעת מלהחזיר למבוטחים את החלק
היחסי העודף של פרמיית הביטוח בגין אותו חודש ,או לחילופין היא משיבה את פרמיית הביטוח
בערכים נומינליים בלבד.
עילות התביעה כנגד הנתבעות הן :הטעיה והצגת מצג שווא בשלב הטרום חוזי ובשלב החוזי ,הפרת
הוראות הדין בכלל והפרת הוראות חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א  1981-בפרט ,חוסר תום לב,
עשיית עושר שלא במשפט .בנוסף טוענים התובעים לביטול הוראות בהסכמים שבין הצדדים מכח
היותם תנאים מקפחים בחוזה אחיד וזאת בהתאם לחוק החוזים האחידים ,תשמ"ג .1982-
הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה כל מי שהוא ו/או היה מבוטח של אחת או יותר מן
הנתבעות בפוליסת ביטוח כלשהי ,למעט פוליסת ביטוח רכוש ,או יורשו של מבוטח כזה ופוליסת
הביטוח הופסקה מסיבה כלשהי ,בין אם עקב ביטולה על ידי המבוטח ובין אם עקב קרות מקרה
הביטוח.
סכום התביעה האישית של שני התובעים כנגד החברה עומד על  46.25ש"ח לתובע אחד ו33.81-
ש"ח לתובע שני .במקרה שהתובענה תאושר כייצוגית הסכום הנתבע על ידי כל התובעים כנגד כל
הנתבעות בתובענה הוא  225מיליוני ש"ח ,ביחס לתקופה של עשר שנים .התובעים אינם מציינים
מהו הסכום הנתבע מהחברה בלבד במידה והתובענה תאושר כייצוגית.
התובעים עותרים לסעד כספי ,להחזר סכומי הפרמיות העודפות שנגבו מאת חברי הקבוצה שלא
כדין ו/או להחזר של הפרשי שיערוך שלא כדין וכן לצו עשה המורה לנתבעות לשנות את הדרך בה
הן נוהגות בכל הקשור בגביית פרמיות הביטוח בסוף תקופת הביטוח ולהשבת דמי הביטוח מיום
היווצרות הזכות להחזר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ,גמול לתובעים ושכר טרחה לעורכי
הדין המייצגים.
החברה השיבה לבקשה .בחודש דצמבר  2011הורה בית המשפט על מחיקת טענות התובעים
המתייחסות לסעיף  28א' לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א –  ,1981המטיל חיוב בתשלום ריבית
מיוחדת וכן על מחיקת מבוטחים שהפוליסה שלהם פקעה חלקית או זמנית.
הבקשה נמצאת בשלב הסיכומים.

.7

בחודש מאי 2011 ,התקבלה במשרדי החברה ,תביעה כנגדה וכנגד חברות ביטוח נוספות )להלן
ביחד" :הנתבעות"( אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז )להלן" :התובענה"( וכן בקשה
לאישור התביעה כייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
התובעים טוענים ,כי הנתבעות גובות ,ללא כל עיגון בפוליסות ובלא הסכמה ,סכומי כסף העולים
לעיתים כדי שיעור נכבד מן הפרמיה המשולמת על ידי המבוטחים והמכונים "גורם פוליסה" ו/או
"דמי ניהול אחרים" )להלן" :גורם פוליסה"( .לטענת התובעים ,גבית גורם הפוליסה מבוצעת שלא
כדין וזאת על אף שעקרונית הותר לנתבעות במסגרת חוזרי המפקח על הביטוח )להלן" :המפקח"(
לגבות בפוליסות ביטוח חיים גורם פוליסה בכפוף למספר מגבלות .עוד טוענים התובעים ,כי אישור
המפקח לגביית גורם פוליסה הינו תנאי הכרחי אך לא מספיק ,כי לצורך גביית גורם פוליסה על פי
חוזרי המפקח נדרשת גם הוראה חוזית מתאימה וכי לא ניתן להסתפק בהודעה או בגילוי למבוטח
על גביית תשלום זה.
התובעים מציינים כי בחודש אפריל 2011 ,אישר בית המשפט ,בו הוגשה התובענה הנוכחית ,בקשה
להכיר בתביעה כנגד חברת ביטוח אחרת )להלן" :הבקשה האחרת"( ,הזהה לתביעה זו ,כתביעה
ייצוגית .יצוין כי על החלטה זו הוגשה על ידי חברת הביטוח האחרת בקשת רשות ערעור לבית
המשפט העליון ,אשר קבע בפסק דינו מחודש ספטמבר  2012כי בקשת רשות הערעור והערעור גופו
מתקבלים מהטעם שבית המשפט המחוזי לא ליבן סוגיה מהותית שעלתה בפניו והיא האם גורם
הפוליסה נגבה מתוך רכיב החיסכון או מתוך רכיב הריסק ולפיכך החלטת בית המשפט המחוזי
לאשר את התובענה כייצוגית מבוטלת והדיון בבקשת האישור האחרת יושב לבית המשפט המחוזי
לשם דיון מחודש.
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)המשך(
עילות התביעה הנטענות כנגד הנתבעות הן ,בין היתר ,הטעית הלקוחות הן בשלב הטרום חוזי והן
בשלב החוזי ,הפרה של הוראות הדין ושל חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ביטוח ,התשמ"א-
 1981והתקנות מכוחו ,חוסר תום לב ,התעשרות שלא כדין ,הפרת הסכם ,הפרת חובת נאמנות,
הפרת חובה חקוקה והסתמכות על תנאים מקפחים בחוזה אחיד.
הקבוצה אותה מבקשים לייצג התובעים הינה כל מי שהוא ו/או שהיה מבוטח של הנתבעות או של
מי מהן ושנגבה ממנו סכום כלשהו כגורם פוליסה.
התובעים עותרים בשמם ובשם חברי הקבוצה ,לסעד של תשלום סכום הפיצוי/השבה השווה לסכום
גורם הפוליסה שנגבה מחברי הקבוצה בפועל ,בצירוף התשואה שנמנעה מהם ביחס לסכום זה בשל
כך שהסכום שנוכה מן הפרמיה עבור גורם הפוליסה לא הושקע עבורם .כן עותרים התובעים למתן
צו עשה המורה לנתבעות לשנות את דרך פעולתן בכל הקשור בגביית גורם פוליסה ולתשלום גמול
לתובעים ושכר טרחה לבאי כוחם.
תביעתם של התובעים היא בגין גורם הפוליסה שנגבה מהם בשנים  2004עד  2010כולל .לטענת
התובעים ,סך הנזק האישי הנטען שנגרם לכלל התובעים בגין שנה אחת הוערך בסך של  1,522ש"ח
)סך נזקו האישי של התובע את החברה בגין שנה אחת הוערך בסך של  215ש"ח( .על פי הערכות
והנחות שונות שביצעו התובעים ביחס לגביית גורם פוליסה בשבע השנים האחרונות על ידי
הנתבעות והתשואות השנתיות הרלבנטיות ,סכום התביעה לחברי הקבוצה ,כנגד כל הנתבעות,
הוערך על ידי התובעים בסכום נומינלי של כ 2,325-מיליוני ש"ח .מתוך סכום זה מיוחס להחברה,
על פי חלקה הנטען בשוק ,סך של כ 661.9 -מיליוני ש"ח.
בחודש נובמבר  2012הגיש המפקח על הביטוח במשרד האוצר ,באמצעות היועץ המשפטי לממשלה,
את עמדתו בתיק .הן תגובת המבקשים והן תגובת החברה הוגשו לעמדת המפקח על הביטוח.
בחודש דצמבר  2012התקיים דיון קדם-משפט .בעקבות הדיון נדרשו המשיבות להעביר למפקח על
הביטוח מידע בעניין שאלת השפעה אפשרית של אישור התובענה כייצוגית על יציבות הנתבעות,
בהתאם לסעיף )8ב() (2לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו ,2006-והמידע הועבר.
התביעה נמצאת בשלב הסיכומים.

.8

בחודש יולי 2011 ,הוגשה כנגד – החברה ,תביעה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז )להלן:
"התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג הינה כל בעלי הפוליסות ו/או המוטבים שבוטחו על ידי
המשיבה בפוליסות ביטוח בענפי הביטוח הכללי ,ואשר שילמו למשיבה דמי אשראי ו/או דמי גביה
ו/או דמי הסדר תשלומים ביתר ,תוך חריגה מהוראות הדין ו/או תוך חריגה משיעורי הריבית אשר
הוצגו למבוטחים בפוליסות ,החל מיום  1במאי .1984
עניינה של התביעה הינו בטענה לגביית יתר ,שלא כדין ,של דמי אשראי על ידי המשיבה ממבוטחיה,
ולהפרה של הוראות הדין ותוך הטעיה של ציבור המבוטחים.
עילות התביעה הנטענות בתביעה הן ,בין היתר ,הפרת הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)ביטוח( ,התשמ"א –  1981ותקנותיו ,הפרת פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ,הפרת חובה חקוקה,
רשלנות ,הפרת חובת תום הלב במו"מ לכריתת חוזה ובקיום החוזה ועשיית עושר ולא במשפט.
סכום התביעה הכולל בתובענה הייצוגית הוערך על ידי התובע בסך של כ 882.2 -מיליוני ש"ח .סכום
התביעה האישית של התובע הוערך ,בסך של  42.91ש"ח.
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התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(

תובענות ייצוגיות )המשך(
א.2

להלן פרטים על החשיפה בגין בקשות תלויות לאישור תובענות מהותיות כייצוגיות )המשך(
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)המשך(
הסעדים המבוקשים על ידי התובע הינם ,בין היתר ,להורות למשיבה להשיב לתובע וכן לכל תובע
הנמנה על הקבוצה המיוצגת את הכספים שעל פי הטענה נגבו מהם ביתר שלא כדין ,בתוספת
הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ובתוספת ריבית כדין ,וכן בתוספת ריבית מיוחדת
כמשמעותה בחוק חוזה הביטוח ,ממועד כל תשלום ועד למועד השבת הסכומים בפועל ,לפסוק
פיצוי לקבוצה או לציבור ,בגין הפירות שנצברו על הכספים שנגבו כביכול ביתר ,להורות למשיבה
לחדול מחיובי יתר של מבוטחיה בגין דמי אשראי ו/או דמי הסדר תשלומים ו/או דמי גבייה בכל
פוליסה ו/או תוספת לפוליסה שתונפק על ידה ממועד הגשת הבקשה ואילך וכן לחדול מגביית דמי
אשראי ו/או דמי הסדר תשלומים ו/או דמי גבייה בכל פוליסה קיימת ו/או תוספת לפוליסה קיימת
בהם חושבו דמי האשראי ביתר.
בחודש ינואר  2013החברה הגיבה לבקשה.
בחודש פברואר  2013הופנו הצדדים לגישור ובחודש יולי  2013התבקשו לקדם את הליך הגישור עד
לחודש ספטמבר .2013

בחודש מאי  2014הוגשו לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה והסדר פשרה בתביעה .תוקפו
של הסכם הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.
.9

בחודש ינואר  2013התקבלה במשרדי החברה ,תביעה כנגדה וכנגד מאגר הישראלי לביטוח רכב
)להלן" :הפול"( ו 13 -חברות ביטוח נוספות להלן ביחד" :הנתבעות"( תביעה לבית המשפט המחוזי
במחוז מרכז )להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
עניינה של התובענה הוא גביית פרמיית ביטוח בביטוח רכב חובה לתקופה של שנה מלאה גם מקום
בו תעודת הביטוח משולמת על ידי המבוטח במועד המאוחר מהתאריך הנקוב בתעודת הביטוח.
לטענת התובעת ,למרות שהפוליסה נכנסת לתוקף רק במועד התשלום בפועל ,התשלום הינו בעבור
שנת ביטוח המתחילה במועד הנקוב בתעודת הביטוח.
הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג הינה מבוטחי הנתבעות בביטוחי רכב חובה ,אשר שילמו את
הפרמיה באיחור ,דהיינו לאחר המועד הנקוב בתעודת הביטוח שהונפקה להם ,בתקופה בת 7 -
השנים שקדמו להגשת התובענה .לחילופין ,הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג הינה קבוצת
המבוטחים האמורה המבוטחת ב"פול" בלבד.
עילות התביעה כנגד הנתבעות הנן ,בין היתר :עשיית עושר שלא במשפט ,ניצול לרעה ,הפרת חובות
חקוקות ,הטעיה ,אי גילוי ,הפרת חובת תום הלב ורשלנות.
סכום התובענה הכולל של כל חברי הקבוצה מוערך בסכום של  45.16מיליוני ש"ח מתוכו סכום
התובענה כלפי הפול בלבד מוערך בסך של כ –  3.34מיליוני ש"ח .סכום התובענה האישית של
התובעת הוערך ,בסך של  46ש"ח.
הסעדים המבוקשים על ידי התובעת הינם ,החזר דמי הפרמיה שנגבו ביתר ושלא כדין בצירוף
הצמדה וריבית.
החברה השיבה לבקשה .הבקשה מצויה בהליכים מקדמיים.

.10

בחודש מאי  2012הוגשה כנגד החברה ,חברה מאוחדת של החברה  -כלל בריאות וכנגד חברת
ביטוח נוספת ושלוש קופות חולים )להלן" :הנתבעות"( תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים
)להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
התביעה והבקשה עוסקות בביטוח סיעודי קבוצתי אליו זכאים להצטרף חברי קופות חולים שונות,
בהתאם לתנאי הפוליסות שנקבעו .לטענת התובעים ,הנתבעות ,בניגוד מוחלט לחוק ,מסרבות לבטח
את התובעים בביטוח סיעודי )או לחילופין קובעות תנאים בלתי אפשריים עבורם( ,ובזאת פוגעות
בזכותם של חברי הקבוצה לשוויון ולכבוד.
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התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(
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להלן פרטים על החשיפה בגין בקשות תלויות לאישור תובענות מהותיות כייצוגיות )המשך(
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)המשך(
התביעה והבקשה הוגשו כנגד כלל בריאות ,שהיא המבטחת בפוליסה הקולקטיבית לחברי מכבי
שירותי בריאות ובפוליסה הקולקטיבית לחברי קופת חולים לאומית ,וכן כנגד החברה ,שכן לטענת
התובעים האדם הסביר אינו רואה שוני בין שתי החברות הללו ,אלא מסווגן כגוף אחד ואיננו יכול
לדעת כי מדובר בישויות נפרדות.
עילות התביעה הינן ,בין היתר ,ההפרה של ההוראות והחוקים שלהלן :חוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלויות ,תשנ"ח) 1998-להלן" :חוק השוויון"( ,חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,חוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,תשנ"ד ,1994 -האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות ,סעיפים  12ו39-
לחוק החוזים )חלק כללי( ,תשל"ג 1973-והפרת חובה חקוקה.
הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה ,כלל בעלי המוגבלויות )כהגדרת "אדם עם מוגבלות"
בחוק השוויון( אשר היו לקוחות של הנתבעות אך הנתבעות ביטלו את חוזה הביטוח הסיעודי עימם,
וכן כלל בעלי המוגבלויות שביקשו להיות מבוטחים בביטוח סיעודי אך הנתבעות סירבו לבטחם,
וכלל בעלי המוגבלויות אשר רצו להיות מבוטחים בביטוח סיעודי אך לא פנו לנתבעות מתוך ידיעה
שהללו יסרבו לבטחם.
התובעים דורשים כי בית המשפט יקבע ויצהיר כי הנתבעות הפרו את הוראות החוקים אמורים .כן
דורשים התובעים כי בית המשפט יחייב את הנתבעות :להפסיק להפלות את חברי הקבוצה ולקבוע
נהלים ברורים באשר לטיפול יחידני ,ספציפי ושוויוני ,ללא משוא פנים כלפי בעלי מוגבלויות ,להציג
נוהל מסודר בכל הנוגע לסירוב להענקת ביטוח ,בפרט לבעלי מוגבלויות ,שיכלול הודעה באשר
לזכויותיו של מי שסירבו להעניק לו ביטוח ,להעניק כיסוי רטרואקטיבי לחברי הקבוצה אשר
ימצאו כשירים לקבל ביטוח לאחר הליך חיתום שוויוני ו/או חברי הקבוצה שהיו מבוטחים וסולקו
מהביטוח על ידי חברות הביטוח.
כן מתבקש בית המשפט לחייב את הנתבעות לפצות את כלל חברי הקבוצה על הנזק שנגרם הם ,הן
על ידי הפרת חוק השוויון והן על ידי פגיעה בכבודם ובערך השוויון ,בסכום העומד על כ660 -
מיליוני ש"ח.
בחודש דצמבר  2012החברה וכלל בריאות הגיבו לבקשה.
הבקשה מצויה בהליכים מקדמיים.

.11

בחודש מאי  2012הוגשה כנגד החברה ,חברה מאוחדת של החברה – כלל בריאות ,חברה מאוחדת -
תורן סוכנויות ביטוח בע"מ וכנגד חברות ביטוח נוספות )להלן" :הנתבעות"( תביעה לבית המשפט
המחוזי בירושלים )להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן:
"הבקשה"(.
עניינן של התביעה והבקשה הינה טענת התובעים לאפליה ,של בעלי מוגבלויות ובסירוב הנתבעות
לבטחם בביטוחי פרט ,כגון ביטוחי בריאות ,נסיעות ,פנסיה ,תאונות אישיות ,חיים ,סיעודי ואובדן
כושר עבודה )להלן" :ביטוחי הפרט"(.
עילות התביעה הנטענות כנגד הנתבעות הינן ,בין היתר ,הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלויות ,תשנ"ח) 1998-להלן" :חוק השוויון"(; הפרת חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו )להלן:
"חוק יסוד כבוד האדם"(; הפרת סעיף  12לחוק החוזים )חלק כללי( ,תשל"ג ,1973-הפרת סעיף 58
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,תשמ"א– ,1981וכנגד חלק מהנתבעות ,אף הפרת
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאים בחוזה ביטוח( )הוראות לעניין מצב רפואי קודם(,
התשס"ד.2004-
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התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(
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להלן פרטים על החשיפה בגין בקשות תלויות לאישור תובענות מהותיות כייצוגיות )המשך(
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)המשך(
הקבוצה בשמה דורשים התובעים לאשר את התביעה כייצוגית ,המוערכת על ידם בכ–700,000
איש ,הינה כלל הפונים לבטח עצמם אצל הנתבעות בתקופה הקובעת אשר הנתבעות סירבו לבטחם
באחד מביטוחי הפרט ,וכל זאת נוכח מחלה או מגבלה עימה הם מתמודדים ,וכן בעלי מוגבלות
)כהגדרתם בחוק השוויון( אשר לא פנו או לא יפנו בעתיד לנתבעות בבקשה לבטחם ,נוכח הידיעה כי
הנתבעות יסרבו לבטחם עקב מוגבלותם.
התובעים דורשים כי בית המשפט יקבע ויצהיר ,כי הנתבעות הפרו את הוראות הדין האמורות .כן
דורשים התובעים כי בית המשפט יחייב את הנתבעות :להפסיק להפלות את חברי הקבוצה ולקבוע
נהלים ברורים באשר לטיפול יחידני ,ספציפי ושוויוני ,ללא משוא פנים כלפי בעלי מוגבלויות; להציג
נוהל מסודר בכל הנוגע לסירוב להענקת ביטוח ולקבלה לביטוח של בעלי מוגבלויות; ולהעניק כיסוי
רטרואקטיבי לחברי הקבוצה ,אשר יימצאו כשירים לקבלת ביטוח לאחר הליך חיתום שוויוני.
כן מתבקש בית המשפט לחייב את הנתבעות לפצות את כלל חברי הקבוצה על הנזק שנגרם הם ,הן
על ידי פגיעה בכבודם וברגשותיהם ,הן על ידי פגיעה בזכות לשוויון ופגיעה באוטונומיה והן נזק
ממוני בגין אובדן זמן וטרטור ,בסכום העומד על  934מיליוני ש"ח.
החברה ,כלל בריאות ותורן סוכנויות ביטוח הגיבו לבקשה.
הבקשה מצויה בהליכים מקדמיים.
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בחודש יוני 2012 ,הוגשה כנגד החברה ,תביעה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז )להלן:
"התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגיות )להלן" :הבקשה"(.
עניינה של התביעה והבקשה הינה הטענה ,כי החברה מפחיתה את תגמולי הביטוח בביטוחי נכות
מתאונה באופן הסותר את הוראת המפקח על הביטוח ממאי  2006שניתנה ביחס לחברת ביטוח
מסוימת ,במסגרתה הכריע המפקח ,כי חברת הביטוח אינה יכולה לחשב את תגמולי הביטוח ,תוך
ביצוע התאמה לטבלת הנכויות הנמצאת בפוליסת ביטוח מתאונה ובכך להקטין באופן משמעותי
את תגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח )להלן" :הכרעת המפקח"(.
עילות התביעה הינן :הפרת חובה חקוקה ,עשיית עושר ולא במשפט ,הפרת חובת תום הלב והטעיה
בניגוד לחוק החוזים )חלק כללי( ,התשל"ג 1973-הפרת חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א 1981-וחוק
חוזה הביטוח התשמ"א 1981-והפרת חובת גילוי בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן והוראות
המפקח על הביטוח.
הקבוצה אותה מבקשים לייצג התובעים הינה כל מי שמחזיק או החזיק בידו פוליסה בעלת מרכיב
נכות מתאונה שרכש בעבורו ולרבות בני משפחתו ,ואשר במהלך  7השנים האחרונות נגרמה לו או
לבני משפחתו נכות שבגינה נקבעה לו דרגת נכות לצמיתות ואשר הגיש תביעה לקבלת פיצוי
מהחברה.
התובעים עותרים ,בשמם ובשם חברי הקבוצה לחייב את החברה להשיב למבוטחיה הזכאים לכך
את הסכומים שנגרעו מהם שלא כדין ,לטענתם ,בשבע השנים האחרונות ,להורות להחברה להודיע
למבוטחיה שקופחו או שזכותם נשללה מהם ,לטענתם ,אודות ההפרש המגיע להם ,וכן להורות
להחברה להודיע למבוטחיה בביטוח נכות מתאונה כי אין תחולה לאופן התחשיב שבוצע על ידה וכן
להודיע להם אודות החלטתו האמורה של המפקח על הביטוח.
הנזק הנטען לכלל חברי הקבוצה מהחברה מסתכם להערכת התובעים בגין  7השנים האחרונות
בסכום של  150מיליוני ש"ח.
החברה הגיבה לבקשה.
בחודש פברואר  2013הורה בית המשפט על העברת התיק למותב אחר הדן בתביעות דומות כנגד
חברות ביטוח אחרות .בחודש מאי  2013הופנו הצדדים ,על ידי בית המשפט לגישור.
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באור -40
א.

התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(

תובענות ייצוגיות )המשך(
א.2

להלן פרטים על החשיפה בגין בקשות תלויות לאישור תובענות מהותיות כייצוגיות )המשך(
.12

)המשך(
יצוין כי בעבר הוגשה כנגד החברה תביעה ובקשה לאישור התביעה כייצוגית בעניין זה בחלק
מהעילות הנטענות בתביעה הנוכחית .הבקשה נדחתה בין היתר ,בהעדר עילה אישית של התובע וכן
בשל העדר הטעיה בשלב הטרום החוזי.
עוד יצויין כי ,בהכרעת המפקח נכתב כי נוסח הפוליסה על פיה הוגשה התביעה האמורה כנגד
החברה שונה מהותית מנוסח הפוליסה נשוא הכרעת המפקח.
בחודש פברואר  ,2014הגישו הצדדים לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה וליתן לו תוקף של
פסק דין .במסגרת הסדר הפשרה ,תעניק החברה תרומה כספית ,בסכום שאינו מהותי ,ובנוסף,
תישא בגמול ושכר טרחה המומלצים לתובעים ולבא-כוחם )בהתאמה(.
בחודש מרס  2014הגישו התובעים לבית המשפט הודעה על חזרתם מהסדר הפשרה ,וזאת בהסתמך
על פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט ,בתובענה שאושרה כתובענה ייצוגית כנגד חברות ביטוח
אחרות ,באותו עניין אך ביחס לנוסח פוליסה שאינו זהה.

.13

בחודש אוגוסט 2012 ,הוגשה כנגד החברה וכנגד  4חברות ביטוח נוספות )להלן" :הנתבעות"(
תביעה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז )להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה
ייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
עניינה של התביעה והבקשה בדמי ניהול שגובות הנתבעות מהסכום הכולל של הפרמיה מפקידים
מבוטחיהן בפוליסות ביטוח חיים משולבות בחיסכון שהונפקו החל מתחילת שנת ) 2004להלן
ובהתאמה" :הפוליסות" ו"-דמי ניהול מפרמיה"( .לטענת התובעים דמי הניהול מפרמיה נגבים על
ידי הנתבעות שלא כדין ובניגוד לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( )תנאים בחוזי
ביטוח( ,תשמ"ב.1981-
התובעים טוענים ,כי כל גביה של דמי ניהול מפרמיה חסרת כל תוקף ויש להשיב דמי ניהול אלה
למבוטחים .לחילופין טוענים ,כי דמי הניהול המקסימאליים המותרים לגביה הם  2%משווי תיק
ההשקעות )להלן" :דמי ניהול מצבירה"( וכל דמי ניהול החורגים משיעור זה יש להשיב למבוטחים.
בכל מקרה טוענים התובעים ,כי גם אם מותרת גבייה של דמי ניהול מפרמיה וגם אם מותר לגבות
באופן גורף את מלוא השיעור של  2%דמי ניהול מצבירה ,הרי שלטענתם יש להשיב למבוטחים את
חלק דמי הניהול מפרמיה שנגבו מהם בגין הסכום אשר משולם על ידי המבוטחים כדמי הניהול
מצבירה ו/או את דמי הניהול מפרמיה שנגבו מהמבוטחים בגין חלק הפרמיה שאינו מופנה לחיסכון
)פרמיה לכיסוי ביטוחי ולריידרים(.
הקבוצה ,אותה מבקשים התובעים לייצג והמונה מעל ל 200,000-מבוטחים ,הינה כל מי שהיה או
הינו מבוטח של אחת או יותר מן הנתבעות בפוליסת ביטוח חיים משולבת בחיסכון שהופקה החל
מתחילת שנת  ,2004לרבות בפוליסות ריסק שהוצגה כפוליסה משולבת בחיסכון והכל הן ביחס
לפוליסות פעילות והן ביחס לפוליסות מסולקות או פוליסות שנפדו.
עילות התביעה כנגד הנתבעות ,בין היתר ,הן :הטעייה ומצג שווא הן בשלב הטרום חוזי והן בשלב
החוזי ,הפרה של הוראות הדין ,בעיקר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,תשמ"א-
 1981ותקנותיו ,הפרת חובה חקוקה ,חוסר תום לב ,עשיית עושר שלא במשפט ,הפרת הסכם,
תנאים מקפחים בחוזה אחיד )הפוליסה( ונוגדים את תקנת הציבור.
התובעים טוענים בנוסף ,כי המפקח על הביטוח איננו ולא היה מעולם מוסמך לאפשר לנתבעות
לגבות דמי ניהול באופן שונה מזה שנקבע בתקנות ,כי כל היתר מאת המפקח על הביטוח ,אם
ניתן ,לגבות דמי ניהול באופן החורג מהקבוע בתקנות חסר כל תוקף וכי כל גביה מכח היתר לכאורי
שכזה הינה גביה שלא כדין.
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באור -40
א.

התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(

תובענות ייצוגיות )המשך(
א.2

להלן פרטים על החשיפה בגין בקשות תלויות לאישור תובענות מהותיות כייצוגיות )המשך(
.13

)המשך(
הסעדים הנתבעים הם החזר דמי הניהול העודפים שנגבו מחברי הקבוצה שלא כדין וכן צו עשה
המורה לנתבעות לשנות את הדרך בה הן נוהגות בכל הקשור בגביית דמי ניהול בקשר עם הפוליסות
האמורות .בנוסף מבקשים התובעים לפסוק להם גמול וכן שכר טרחה לבאי כוחם.
הנזק האישי הנטען ,לתובעת את החברה ,בגין שנת ביטוח אחת עומד על  1,425.1ש"ח )אילו לא
נגבו דמי ניהול מפרמיה( ,לחילופין  174.6ש"ח )אילו לא נגבו דמי ניהול ביחס לסכום הכולל את דמי
הניהול( ולחילופין  23.2ש"ח )אילו לא נגבו דמי ניהול ביחס לכיסוי הריסק או ריידרים שונים(.
הנזק לכלל חברי הקבוצה המבוטחים בחברה מסתכם ,להערכת התובעים ,בגין  7השנים האחרונות
בסכום נומינלי כולל של כ 131 -מליוני ש"ח ש"ח לפחות )אילו לא נגבו דמי ניהול מפרמיה ובהנחה
שנגבו  2%דמי ניהול מצבירה( או לחילופין כ 15 -מליוני ש"ח )אילו לא נגבו דמי ניהול ביחס לסכום
הכולל את דמי הניהול( ולחילופין כ  30-מיליוני ש"ח )אילו לא נגבו דמי ניהול ביחס לכיסויי ריסק
או ריידרים שונים(.
החברה הגיבה לבקשה.

.14

בחודש ינואר  2013הוגשה כנגד – החברה )להלן" :הנתבעת"( ,תביעה לבית המשפט המחוזי בחיפה
)להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
עניינה של התביעה והבקשה בפוליסת ביטוח מנהלים הכוללת כיסוי ביטוחי בגין "אובדן כושר
עבודה" )להלן" :הכיסוי הביטוחי"( .לטענת התובע ,החברה גובה תשלומי יתר של פרמיה בגין
הכיסוי הביטוחי ,וזאת לפי השכר בפועל של המבוטח ולא לפי השכר המבוטח בפוליסה לצרכי
הכיסוי הביטוחי ,כאשר ההפרש האמור לא הושב על ידה ,בין על ידי זקיפתו למרכיב החיסכון
בפוליסה ובין בצורה כלשהי אחרת.
עילות התביעה כנגד החברה הן :הפרת חובה חקוקה ,רשלנות ,עשיית עושר ולא במשפט ,הפרת
חובת תום הלב בניגוד לסעיף  39לחוק החוזים )חלק כללי( ,התשל"ג ,1973-הטעיה ,אי גילוי ומצג
שווא בניגוד לסעיף  55לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,תשמ"א.1981-
הקבוצה אותה מבקש לייצג התובע הינה כל אותם מבוטחים ו/או מעבידים מהם נגבו דמי ביטוח
עודפים לצורך רכישת הכיסוי הביטוחי ואשר ההפרש בין הכספים ששילמו בפועל לבין אלו אותם
היו צריכים לשלם ,לא הועבר לידיהם ,כנטען על ידי התובע ,בין על ידי העברתם למרכיב החיסכון
בפוליסה ובין בצורה כלשהי אחרת.
התובע עותר ,בשמו ובשם חברי הקבוצה ,בין היתר ,לחייב את החברה להשיב לו ולכל אחד מחברי
הקבוצה את תשלומי היתר שנגבו שלא כדין ,לטענתו ,מיום  1.1.2005ועד למועד הגשת התובענה.
הנזק הנטען הכולל לכלל חברי הקבוצה מהחברה מסתכם להערכת התובע ולצרכי אומדן בסכום
של כ 90-מיליוני ש"ח .סכום התביעה האישי של התובע עומד על סך של  56,642ש"ח.
בשלב זה החברה לומדת את התביעה והבקשה.

.15

בחודש נובמבר  2012הוגשה כנגד החברה )להלן" :הנתבעת"( ,תביעה לבית המשפט המחוזי בתל
אביב )להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
עניינן של התביעה והבקשה במדיניותה ,לכאורה ,של החברה לשנות את תנאי פוליסת ביטוח החיים
בעת מעבר של מבוטח שכיר ממעסיק למעסיק בדרך של שינוי רכיב המכונה "תת שנתיות" ,אשר
לטענת התובע נגבה בגין הריבית ,לה זכאית לכאורה חברת הביטוח בנסיבות בהן הפרמיה משולמת
לשיעורים ,במהלך השנה ,ולא במלואה בתחילתה )להלן" :תת שנתיות"( .לטענת התובעים שינוי זה
נעשה על ידי החברה באופן חד צדדי וללא עיגון חוזי כלשהו ולפיכך הדבר מהווה הפרה של תנאי
הפוליסה.
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באור -40
א.

התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(

תובענות ייצוגיות )המשך(
א.2

להלן פרטים על החשיפה בגין בקשות תלויות לאישור תובענות מהותיות כייצוגיות )המשך(
.15

)המשך(
עילות התביעה כנגד החברה הן הפרת תנאי הפוליסה ועשיית עושר ולא במשפט.
הקבוצה ,אותה מבקשים התובעים לייצג הינם כל לקוחות החברה ,מעסיקים ו/או עובדים ,אשר
נגבו מהם תשלומי תת שנתיות בפוליסה לביטוח חיים ,אשר היו גבוהים יותר מאשר השיעורים
שסוכמו בפוליסה ,וזאת בעקבות שינוי בעלות על הפוליסה .על פי הערכת המבקשים מדובר ב
 10,000מבוטחים ב  30השנים האחרונות.
הנזק הנטען הכולל לכלל חברי הקבוצה מהחברה מסתכם להערכת התובע בסכום של  120מיליוני
ש"ח .סכום התביעה האישי של התובע עומד על סך של  11,000ש"ח.
החברה השיבה לבקשה ,והמבקשים הגישו את תשובתם לתגובת כלל.
בהתאם להסדר דיוני אליו הגיעו הצדדים ,מתקיימים ביניהם הליכי גישור.

.16

בחודש אפריל  2013הוגשה כנגד החברה )להלן" :הנתבעת"( ,תביעה לבית המשפט המחוזי בתל
אביב )להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
התובע ,אשר רעייתו המנוחה)"המבוטחת"( היתה מבוטחת בפוליסה הסיעודית לחברי מכבי שירותי
בריאות ,טוען כי למרות שמבוטח בפוליסה לביטוח סיעודי זכאי להתחיל לקבל פיצוי החל מן היום
בו הוא הפך לסיעודי ,הרי שלשיטת החברה הזכאות לפיצוי מתחילה במועד שבו ביקרה אחות בבית
המבוטח ,בדקה אותו וקבעה שהוא אכן סיעודי .כמו כן ,לטענת התובע ,קימת זכאות לקבלת
תגמולי סיעוד גם במהלך תקופת ההמתנה.
הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג הינה מבוטחי החברה בביטוח סיעודי ב 7-השנים האחרונות
אשר בעניינם ארע מקרה ביטוח ,ואשר החלו לקבל פיצוי במועד מאוחר ליום בו הפכו לסיעודיים
ו/או מבוטחי החברה ,לרבות בביטוח סיעודי ,אשר שילמו פרמיה חודשית לאחר קרות אירוע
ביטוח ,לרבות אך לא רק ,במהלך תקופת ההמתנה.
התובע עותר ,בשמו ובשם חברי הקבוצה ,לחייב את החברה לתקן מכאן ואילך ,את פוליסות
הסיעוד אותן היא מנפיקה לציבור ,לרבות כל טופס נלווה שבו נמנעת החברה מלשאול את המבוטח
החל ממתי הפך לסיעודי; לחייב את החברה לשלם לחברי הקבוצה תגמולי ביטוח בעד כל התקופה
שבה היו הם סיעודיים ולא קיבלו פיצוי; לחייב את החברה להשיב לחברי הקבוצה כל פרמיה
חודשית ששולמה על ידם החל מהמועד בו הפכו לסיעודיים ועד למועד בו החלו לקבל פיצוי ,לרבות
)אך לא רק( כל פרמיה ששולמה בתקופת ההמתנה; ליתן כל סעד נוסף ו/או אחר שיראה לבית
המשפט לנכון ולמתאים בנסיבות הענין; לחייב את החברה בהוצאות בקשה זו וכן בגמול מיוחד
לתובע הייצוגי ובשכר טרחה לבאי כוחו.
סכום התביעה האישי הנטען של התובע עומד על  18,425ש"ח .סכום התביעה הייצוגית ,הנטען על
ידי התובע ,הוא  215.3מיליוני ש"ח.
החברה השיבה לבקשה .הבקשה מצויה בהליכים מקדמיים.
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בחודש מאי 2013 ,הוגשה כנגד – החברה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב )"התביעה"( וכן
בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )"הבקשה"(.
עניינה של התביעה בטענה כי החברה מפרה את חובתה לצרף ריבית צמודה וכן הפרשי הצמדה כדין
בגין תגמולי ביטוח המשולמים על ידה .על פי הטענה ,המועד ממנו יש לחשב ריבית והפרשי הצמדה
הינו החל ממועד קרות מקרה הביטוח ועד למועד התשלום בפועל .לחילופין ,נטען ,כי על המבטחות
לשלם הפרשי הצמדה ממועד קרות מקרה הביטוח ועד למועד התשלום בפועל וריבית החל מתום 30
ימים ממועד מסירת התביעה ועד למועד תשלום תגמולי הביטוח בפועל .על פי הטענה החברה אינה
נוהגת כך.
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באור -40
א.

התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(

תובענות ייצוגיות )המשך(
א.2

להלן פרטים על החשיפה בגין בקשות תלויות לאישור תובענות מהותיות כייצוגיות )המשך(
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)המשך(
הקבוצות אותן מבקש התובע לייצג הינן :א .קבוצה ראשונה  -כל מי שקיבל במהלך  7השנים
שקדמו להגשת התובענה ו/או יקבל עד מתן פסק הדין בתובענה ,תגמולי ביטוח מהחברה ,מבלי
שצורפה לתגמולי הביטוח ריבית כדין .ב .קבוצה שניה  -כל מי שקיבל במהלך  7השנים שקדמו
להגשת התובענה ו/או יקבל עד מתן פסק הדין בתובענה ,תגמולי ביטוח מהחברה ,מבלי שצורפו
לתגמולי הביטוח הפרשי הצמדה כדין.
העילות הנטענות בתביעה הן ,בין היתר ,מכח חוק עשיית עושר ולא במשפט ,התשל"ט ,1979-חוק
החוזים )חלק כללי( ,תשל"ג ,1973-הוראות המפקח על הביטוח בחוזר המפקח בעניין "בירור ויישוב
תביעות וטיפול בפניות הציבור" ,חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א 1981-הפרת חובה חקוקה והפרת
חובת הגילוי וחובות איסור הטעיה והאיסור לנצל בורותו של הצרכן בדיני הביטוח.
התובע מעריך את הסכום המצטבר לקבוצה הראשונה בסך של כ 518 -מיליוני ש"ח )היה וייפסק כי
יש לחשב את הריבית החל ממועד קרות מקרה הביטוח( ,ובסכום של כ 210 -מיליוני ש"ח )היה
וייפסק כי יש לחשב את הריבית החל מ 30 -יום מיום מסירת התביעה לחברת הביטוח(.
התובע מעריך את הסכום המצטבר לקבוצה השניה ,בגין הפרשי הצמדה ,בסכום נוסף של כ490 -
מיליוני ש"ח.
הסעדים המבוקשים על ידי התובע הינם לחייב את החברה לשלם לחברי הקבוצה הראשונה ריבית
צמודה כדין ,לחייב את החברה לשלם לחברי הקבוצה השנייה הפרשי הצמדה כדין ,לחייב את
החברה לשלם לחברי שתי הקבוצות הפרשי הצמדה וריבית בגין תשלום החסר שבוצע ,למן מועד
תשלום תגמולי הביטוח בחסר ועד למועד בו תשלם לחברי הקבוצות את ההפרש בפועל .בנוסף ו/או
לחילופין ,היה ויקבע כי פיצוי לחברי הקבוצות אינו מעשי בנסיבות העניין ,מתבקש בית המשפט
להורות על מתן פיצוי לטובת הציבור כפי שיימצא לנכון .כן מבוקש ,לחייב את החברה לפסוק פיצוי
מיוחד לתובע ושכר טרחה ראוי לבאי כוחו.
יצוין ,כי תביעות דומות הוגשו כנגד חברות ביטוח נוספות .בחודש מאי 2013 ,הומצאה לחברה
בקשת המבקשים לאיחוד הדיון בתובענות.
בשלב זה ,החברה עדיין לומדת את התביעה והבקשה.
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בחודש יוני 2013 ,הוגשה כנגד – החברה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב )"התביעה"( וכן
בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )"הבקשה"(.
עניינן של הבקשה ושל התובענה בטענת התובע )להלן" :המבוטח"( ,שהיה מבוטח במסגרת ביטוח
סיעודי קבוצתי באמצעות קרן פנסיה מקפת והוכר במהלך שנת  2010על ידי החברה כבעל צורך
סיעודי ,כי החברה משלמת למבוטחיה תגמולי ביטוח מופחתים וחסרים באופן שאינם כוללים
תוספת הפרשי הצמדה וריבית.
עילות התביעה הינן ,בין היתר ,הפרת חוזה ,הפרת חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א ,1981-תנאי מקפח
בחוזה אחיד ,הפרת חובה חקוקה ,הפרת סעיפים  55ו 58-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים
)ביטוח( ,תשמ"א ,1981-עשיית עושר ולא במשפט ,הפרת חובות מכוח דיני הגנת הצרכן.
הקבוצה אותה מבקש לייצג התובע הינם כל מי שקיבל במהלך  7השנים שקדמו להגשת תובענה זו
ו/או יקבל עד למתן פסק הדין בתובענה זו ,תגמולי ביטוח מהחברה ,מבלי שצורפו לתגמולי הביטוח
הפרשי ריבית והצמדה כדין.
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באור -40
א.

התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(

תובענות ייצוגיות )המשך(
א.2

להלן פרטים על החשיפה בגין בקשות תלויות לאישור תובענות מהותיות כייצוגיות )המשך(
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)המשך(
התובע עותר לבית המשפט ליתן פסק דין הצהרתי לפיו על החברה לשלם גמלאות ביטוח למבוטחיה
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום קרות מקרה הביטוח ועד ליום התשלום בפועל ,כמצוות
סעיף  28לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א ;1981-להורות לחברה להשיב ליחידי הקבוצה שייצוגה
מתבקש ,שרצונם בכך ,את הפרשי ההצמדה והריבית אשר הוחסרו ונשללו מגמלאות הביטוח
ששולמו להם; להורות לחברה לתקן את מחדלה מכאן ואילך ולשלם ליחידי הקבוצה שייצוגם
מתבקש גמלאות ביטוח כשהם כוללים הפרשי ריבית והצמדה כדין; לפסוק שכר טרחה ראוי לעורכי
הדין המיצגים ,באי כוח המבוטח; לפסוק גמול הולם למבוטח במעמדו כתובע ייצוגי ולחייב את
החברה בהוצאות.
סכום התביעה האישי של התובע עומד על  7,897ש"ח .סכום התביעה הייצוגית הוא כ473.8-
מיליוני ש"ח.
החברה השיבה לבקשה.
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בחודש יולי 2013 ,הוגשה כנגד החברה תביעה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז )להלן:
"התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"( .התביעה והבקשה
הוגשו גם כנגד מומחה רפואי וחברת שירותים רפואיים המעניקים שירותים להחברה.
עניינה של התביעה בטענה כי החברה ,באופן ניסוחה את הפוליסה ,שוללת מתלמידים המבוטחים
בפוליסת תאונות אישיות תלמידים ,את הזכות לפיצויים בגין נכויות צמיתות אסטטיות ,וכי היא
פועלת בצורה שיטתית ,בשיתוף פעולה עם מומחים מטעמה ,אף בניגוד לפוליסה  -המאפשרת
לוועדת חריגים ,למרות הסייג בדבר נכות אסטטית ,לקבוע כי צלקת אסטטית תזכה את הנפגע
בנכות )שדרגתה תקבע על פי שיקול דעתה של החברה(  -באופן המונע ,ובצורה עקיפה שולל ,כל
סיכוי לקבלת פיצוי בגין נכות אסטטית במסגרת ועדת החריגים כאמור.
הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה ,כל תלמיד שלומד ולמד במוסדות החינוך של רשות
מקומית ו/או מוסדות חינוך שהודיעו על הצטרפותם להסדר הביטוחי וטרם הגיעו לגיל  21ושנגרמה
להם נכות אסטטית בלבד ו/או נכות אסטטית נלווית לנכות אחרת )לרבות הוריהם הזכאים( ואשר
במהלך  18השנים האחרונות נגרמה להם נכות המזכה אותם )או את הוריהם( בקביעת דרגת נכות
צמיתה בגין צלקות אסטטיות ומכל מין וסוג שהוא.
העילות הנטענות בתביעה הן ,בין היתר ,מכח פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ,תשכ"ח  - 1968 -הפרת
חובת חקוקה ,רשלנות ותרמית; חוק עשיית עושר ולא במשפט ,התשל"ט – ,1979חוק החוזים )חלק
כללי( ,תשל"ג –  ,1973חוק הגנת הצרכן התשמ"א –  ,1981חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א 1981 -
והוראות המפקח על הביטוח.
סכום התביעה הכולל בתובענה הייצוגית הוערך על ידי התובע בסך של  500מיליוני ש"ח .סכום
התביעה האישית של ארבעת התובעים ,יחד ,הועמד על סך של  121,585ש"ח.
הסעדים המבוקשים על ידי התובעים ,הינם ,בין היתר ,לאשר את התובענה כתביעה ייצוגית ולקבוע
כי המבקשים יהיו התובעים הייצוגיים ועילות התובענה יהיו בהתאם לאמור בבקשה ,לקבוע כי
הסעד המבוקש הינו השבה ופיצוי לכל חברי הקבוצה בגין הפרש התשלום שנגרע מהם – דהיינו:
ההפרש בין מה ששולם להם בפועל לבין הסכום שאמור היה להיות משולם להם על פי דין ,בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית כדין ,ליתן צו עשה המורה על השבת הסכומים שנגרעו כאמור ,החל מתקופה
שתחילתה –  18שנים טרם הגשת הבקשה ,ולקבוע שמועד ההתיישנות בתביעות ביטוח אינו חל
בנסיבות העניין ,להורות כי בנסיבות בהן קופחו זכויות חברי הקבוצה ,מניין תקופת ההתיישנות
בתביעות ביטוח ייעצר עם הגשת הבקשה ו/או לא יחול במקרים בהן נמצא כי זכויות המבוטחים
קופחו עקב הפרות שבדין ו/או עקב טעות ו/או הטעיה ו/או תרמית ו/או הפרת הוראה חקוקה ו/או
התרשלות ו/או מחדל ו/או כל עילה דומה ,לקבוע גמול למבקשים ולחייב את המשיבים בהוצאות
הדיון ,ועוד.
בשלב זה ,החברה עדיין לומדת את התביעה והבקשה.
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באור -40
א.

התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(

תובענות ייצוגיות )המשך(
א.2

להלן פרטים על החשיפה בגין בקשות תלויות לאישור תובענות מהותיות כייצוגיות )המשך(
.20

בחודש ספטמבר 2013 ,הוגשה כנגד – החברה וכנגד חברת איסתא תיירות ונופש בארץ ובעולם
בע"מ )להלן" :איסתא" וביחד עם החברה" -הנתבעות"( תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב
)להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
עניינן של הבקשה ושל התביעה בטענת התובעים לפיה לאחר שהזמינו כרטיסי טיסה לחו"ל
באמצעות איסתא התקשרו אליהם נציגי מכירות של החברה על מנת להציע להם לרכוש ביטוח
נסיעות לחו"ל .התובעים טוענים כי פרטיהם האישיים הועברו בכוונה תחילה וללא הסכמתם בין
מאגר המידע של איסתא למאגר המידע של החברה תוך הפרה גסה של חוק הגנת הפרטיות.
עילות התביעה הינן ,בין היתר ,הפרת חובה חקוקה ,הטעיה בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן,
התשמ"א 1981-והתעשרות שלא כדין.
הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינם כל לקוחותיהם של איסתא והחברה אשר פרטיהם
האישיים הועברו ונסחרו על ידן ונפגעו כתוצאה מכך.
התובעים מבקשים מבית המשפט להורות לנתבעות לפצות את חברי הקבוצה בגובה הנזקים
שנגרמו להם בגין ביצוע העוולות האמורות בסך של  100מיליוני ש"ח או כל סכום אחר בהתאם
לנתונים המצויים בחזקתן בערכי קרן בלבד עליהם יש להוסיף הפרשי ריבית והצמדה; ליתן צו
הצהרתי לפיו הנתבעות הפרו את הוראות הדין ושיווקו את המוצר המיוצר והמסופק על ידן בניגוד
לתקן המחייב בדין הישראלי; להורות על צו עשה הצופה פני עתיד המחייב את הנתבעות לשנות
תקנים ונהלים ,כך שלא יפגעו עוד בפרטיות לקוחותיהן; להורות לנתבעות להשיב לכלל חברי
הקבוצה את תוספת העושר שנצברה בידם כתוצאה מפעולותיהם ו/או מחדליהם נשוא התובענה;
להורות על פסיקת פיצוי מיוחד לתובעים; להורות על תשלום שכר טרחת עורך דין לעורכי הדין
המייצגים באחוזים מתוך הקרן ובהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד וכן על תשלום
הוצאות משפט .יצוין כי החברה התקשרה בהסכם עם איסתא .בהתאם לתנאי ההסכם קיימת
להחברה זכות שיפוי מאיסתא ,בגין כל נזק ,אובדן ,הפסד או הוצאה שייגרמו לכלל לרבות הוצאות
בגין סכום שתאלץ לשלם לצד שלישי וזאת ,בין היתר ,בגין הפרת התחייבויות איסתא על פי
ההסכם ,לרבות לעניין העברת פרטים של לקוחות שלא בהתאם להוראות ההסכם.
החברה השיבה לבקשה.

.21

בחודש פברואר  2014הוגשה כנגד החברה תביעה כספית לבית המשפט המחוזי בתל אביב תובענה
)להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
לטענת התובע ,החברה מנצלת את העובדה שהמבוטח אינו משלם במשך זמן מה את רכיב החיסכון
בפוליסה הכוללת רכיב חיסכון ורכיב ריסק ,ומפרה באופן יסודי ובוטה את תנאי הפוליסה על ידי
ביצוע שינויים בפוליסה באופן חד צדדי )קיצור תקופת הפוליסה ,הזזת מועד תחילת הביטוח
והעלאת גיל המבוטח בתחילת הביטוח( ,וכפועל יוצא מעלה את מחיר הפרמיה הריאלית בניגוד
לדין ,על אף שהפרמיה עבור רכיב הריסק בפוליסה שולמה במלואה .בכך ,לטענת התובע ,גורמת
החברה למבוטחים נזקים בסכומים משמעותיים.
עילות התביעה כנגד החברה הן הפרת הסכם וגביית כספים שהחברה אינה זכאית להם ,הטעיה
בניגוד לסעיף  55לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,תשמ"א") 1981-חוק הפיקוח"(,
הפרת חובת גילוי יזום מכח הפסיקה ,ניצול בורותם וחוסר ניסיונם של התובעים בניגוד לסעיף 58
לחוק הפיקוח ועשיית עושר ולא במשפט.
הקבוצה אותה מבקש לייצג התובע הינה כל מי שהתקשרו ו/או היו מבוטחים בפוליסת ביטוח חיים
ואשר לא שילמו את רכיב החיסכון בפוליסה זו במלואו ממועד עריכת הפוליסה ועד למועד הזכאות
לגמלה חודשית לפי הפוליסה ואשר נגבו מהם פרמיות עודפות שלא כדין עקב הזזת תחילת הביטוח.
התובע עותר ,בשמו ובשם חברי הקבוצה ,בין היתר ,לחייב את החברה לשלם לו ולכל אחד מחברי
הקבוצה את דמי הפרמיה העודפים שגבתה ממנו עקב הזזת תחילת הביטוח עד למועד אישור
התובענה כייצוגית בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חוקית מקסימלית .בנוסף עותר התובע לקבלת
צו האוסר על החברה להמשיך ולגבות פרמיות בשיעורים העולים על השיעור הנקוב בפוליסה.
לחילופין ,במקרה שפיצוי פרטני לכל חבר בקבוצה אינו ישים מכל סיבה שהיא ,או במקרה שחלק
מחברי הקבוצה לא יאותרו ,עותר התובע לחייב את החברה בתשלום סכום ראוי והולם לטובת
הציבור בכללותו בסכום השווה לדמי גביה שנגבו ולא הושבו למשלם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית
חוקית.
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)המשך(
בנוסף מבקש התובע ,לחייב את החברה לשלם שכר טרחה לבא כח התובע וגמול לתובע.
הנזק הנטען הכולל לכלל חברי הקבוצה מהחברה מסתכם להערכת התובע בסכום של כ 20 -מיליוני
ש"ח .לטענת התובע ,הפרטים המדויקים אודות גודל הקבוצה והנזק שנגרם מצויים בידיעתה של
החברה ואינם בידיעתן ,ולפיכך הסכום המוערך הינו בכפוף לקבלת פרטים מדויקים מהחברה
לאחר אישור התובענה כייצוגית .סכום התביעה האישי של התובע עומד על סך של כ 100 -אלף
ש"ח.
בשלב זה החברה לומדת את התביעה והבקשה.

א.3

להלן פרטים על החשיפה בגין תובענות ייצוגיות מהותיות ובקשות לאישור תובענות מהותיות כייצוגיות
אשר סולקו במהלך שנת הדוח ועד לחתימתו
.1

בחודש אפריל  2013הוגשה כנגד החברה )להלן" :הנתבעת"( ,תביעה לבית המשפט המחוזי במחוז
מרכז )להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(
לטענת התובע ,אשר היה מבוטח על ידי החברה בביטוח נכות מתאונה ,החברה עושה שימוש פסול
בטבלת התאמת הנכויות הנמצאת בפוליסת ביטוח נכות מתאונה לצורך חישוב תגמולי הביטוח בגין
נכות חלקית ,תוך עריכת התאמה בין שעור הנכות הרפואית שקבע רופא החברה לבין שיעורי
הנכויות הקבועים בפוליסה ,ובכך מקטינה באופן משמעותי את תגמולי הביטוח להם זכאי
המבוטח.
כמפורט בבאור )40א()א ,(12)(2כנגד החברה הוגשה בחודש יוני  2012תביעה ייצוגית בנושא דומה.
עוד יצוין ,כי בעבר הוגשה כנגד החברה תביעה ובקשה לאישור התביעה כייצוגית בעניין זה .הבקשה
נדחתה.
בחודש יוני 2013 ,הורה בית המשפט על מחיקת בקשת האישור והתביעה בעקבות בקשה למחיקת
בקשת האישור שהוגשה בהסכמה על ידי הצדדים נוכח בקשה לאישור תביעה ייצוגית ,שהוגשה
באותו עניין ,ועודנה תלויה ועומדת.

.2

בחודש יולי 2011 ,קיבלה החברה– כלל פנסיה וגמל ,תביעה אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי
בתל אביב )להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כייצוגית )להלן" :הבקשה"( .התביעה
הוגשה כנגד כלל פנסיה וגמל וכנגד  5חברות מנהלות נוספות )להלן" :הנתבעות"(.
עניינה של התביעה באפליה נטענת של העמיתים בקופות גמל המנוהלות על ידי כלל פנסיה וגמל,
שלא כדין ,וזאת בדרך של מתן הטבה בדמי הניהול הנגבים מחלק מהעמיתים והעדפתם על פני יתר
העמיתים ,שאינם נהנים או נהנים חלקית מההטבה בדמי הניהול .תוצאתה של האפליה הנטענת
הינה הקטנת הזכויות הפנסיוניות של אותם עמיתים שלא קיבלו הטבה בדמי הניהול ביחס
לעמיתים שקיבלו הטבה ונגבו מהם דמי ניהול בשיעור מינימאלי או ביחס לעמיתים שקיבלו הטבה
חלקית וניגבו מהם דמי ניהול ,בשיעור ממוצע דמי הניהול שנגבו מכל עמיתי הקרן.
בחודש מרס 2012 ,הוגשה עתירה לבג"צ נגד המפקח על הביטוח בדרישה כי המפקח יאכוף על
קופות הגמל את חובת השוויון בגביית דמי ניהול .בחודש פברואר  2013נדחתה העתירה תוך שבית
המשפט העליון קובע כי האיסור על אפליה הקבוע בחוק קופות הגמל אינו חל ביחס לגביית דמי
ניהול על ידי החברה המנהלת.
בעקבות פסק הדין בבג"צ ,הגישו הצדדים בחודש יוני 2013 ,בקשה מוסכמת לבית המשפט המחוזי
לאשר את הסתלקות המבקשים מההליך הייצוגי ,עם המלצה לתשלום גמול ושכר טרחה בסכומים
שאינם מהותיים.
בחודש יוני 2013 ,ניתן פסק דין המאשר את בקשת ההסתלקות ,כמות שהיא ,לרבות מתן פטור
מפרסום וכן דוחה את תביעתו האישית של המבקש.

3 - 219

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

באור -40
א.

התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(

תובענות ייצוגיות )המשך(
א.3

להלן פרטים על החשיפה בגין תובענות ייצוגיות מהותיות ובקשות לאישור תובענות מהותיות כייצוגיות
אשר סולקו במהלך שנת הדוח ועד לחתימתו )המשך(
.3

בחודש ספטמבר 2012 ,הוגשה כנגד החברה תביעה לבית המשפט המחוזי בחיפה )להלן:
"התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
עניינה של התביעה בטענה לפרקטיקה פסולה של החברה ,לפיה היא משלמת תגמולי ביטוח
מופחתים למבוטחים/צדדים שלישיים ב"ביטוח רכב רכוש" ,אשר רכבם הוכרז כ"אובדן גמור" או
"אובדן להלכה" זאת בתואנה של ניכוי כספי בגין ירידת ערך בעבר ו/או ניכוי כספי בגין "אובדן
להלכה" לשעבר ומבלי להציג חוות דעת שמאי אשר לפיה ,ככל שאכן הרכב היה מעורב בעבר
בתאונה והוכרז כ"אובדן להלכה" ,השמאי שבדק את הרכב אז קבע לגביו ירידת ערך ואת גובהה
)"חוות דעת בגין הנזק שנגרם בעבר"(.
על פי הטענה ,החברה נוקטת בדרך פסולה בכך שהיא מפחיתה אוטומטית  15%מערך הרכב ,בשל
"אובדן להלכה" לשעבר ,וזאת מבלי לבדוק ולהציג את חוות הדעת בגין הנזק שנגרם בעבר.
בחודש יוני 2013 ,הוגשה בקשה מוסכמת ומשותפת של הצדדים להסתלקות מהבקשה לאישור
תובענה כייצוגית ומהתובענה .בעקבות בקשת הצדדים ניתן ,בו בחודש ,פסק דין במסגרתו אושרה
בקשת ההסתלקות ,נדחתה התביעה האישית ונמחקה בקשת האישור וכן נפסק למבקש ולבא כוחו
תשלום בסכום זניח.

.4

בחודש אפריל 2008 ,קיבלה – החברה ,תביעה כספית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה
)להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
לטענת התובע ,בפוליסות "ריסק" שנמכרו על ידה עד לאמצע שנת  ,1998ובפוליסות משולבות
המשלבות "ריסק" וחיסכון שנמכרו על ידה עד לסוף שנת  ,1999עשתה החברה שימוש בלוחות
תמותה מיושנים שהוכנו בשנות ה –  ,50וזאת לשם חישוב הפרמיה עבור רכיב הריסק בפוליסות
ביטוח שנמכרו על ידה עשרות שנים לאחר מכן ,כשכבר היו קיימים לוחות תמותה מעודכנים יותר.
בחודש ספטמבר 2010 ,הגישה החברה בקשה לסילוק התביעה והבקשה לאישור על הסף מחמת
התיישנות ואי התאמתה להתברר כתביעה ייצוגית .בחודש נובמבר 2011 ,הורה בית המשפט על
דחיית התביעה והבקשה לאישור שהוגשה על ידי התובע כנגד החברה ,מחמת התיישנות.
בחודש ינואר 2012 ,הגיש התובע ערעור לבית המשפט העליון בעניין דחיית התובענה על הסף.
בחודש יולי 2013 ,במהלך דיון בבית המשפט העליון ,במסגרת הערעור ,הודיעו התובעים כי הם
מושכים את הערעור ומשכך נותר פסק הדין אשר דחה את הבקשה על כנו.

.5

בחודש מאי 2007 ,התקבלו במשרדי החברה ,תביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב -יפו
)להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"( .התביעה
הוגשה על ידי מבוטח בפוליסת ביטוח חיים מסוג "מיטב הון  2001מנהלים".
לטענת התובע נגבו ממנו דמי ביטוח עודפים ,החל מה 1-לחודש באותו חודש בו נוצרה ,לראשונה,
ההתקשרות בינו לבין החברה ,בעוד שהפוליסה עצמה השתכללה והכיסוי הביטוחי ניתן רק במועד
מאוחר יותר באותו החודש )להלן" :דמי הביטוח העודפים"( .התובע מייחס את טענותיו הן
להתקשרויות ראשוניות של מבוטחים עם החברה בפוליסות חדשות והן למקרים של ביצוע שינויים
ו/או הרחבות בפוליסות קיימות .המועד ממנו רשאית החברה לגבות פרמיה ממבוטחיה
המתקשרים עימה בהתקשרות ראשונית כאמור הינו ,לטענת התובע ,במועד בו משולמים לראשונה
בפועל דמי הביטוח על ידי המבוטח; ולחילופין המועד בו מקבלת החברה את הצעת הביטוח של
המבוטח ומסכימה להתקשר עמו בפוליסת ביטוח.
בחודש דצמבר  2013אישר בית המשפט הסדר פשרה בין הצדדים .בהתאם להסדר הפשרה תשלם
החברה לכל אחד מחברי הקבוצה הנכללים בהסדר הפשרה ,באופן אחיד ,את שווים הכספי של 15
ימי פרמיה )מחצית החודש( כאשר להחברה עומדת טענת קיזוז כנגד מבוטחים שחייבים פרמיה
בפוליסות הרלוונטיות לתובענה .כמו כן ,תשלם החברה גמול לתובע ותישא בשכר טרחת באי-כוחו
של התובע בסכומים שאינם מהותיים .הסכם הפשרה ייושם עד חודש אוגוסט .2014
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בחודש ספטמבר 2013 ,הוגשה כנגד החברה ,תביעה כספית לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז
)להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
לטענת התובעים כלל ביטוח ,דחתה שלא כדין תביעות של מבוטחים בביטוח תאונות אישיות
תלמידים )להלן" :ביטוח תלמידים"( בגין נזקים שנגרמו להם בשל מעורבות באירוע אלימות ו/או
בשל ביצוע עבירה פלילית אחרת מכל מין וסוג שהוא ,וזאת כיון שלשיטת כלל ביטוח ,מקרה של
תקיפה אינו אירוע בלתי צפוי ו/או הינו אירוע אשר התרחש "בכוונת מכוון" ולפיכך אינו מכוסה.
בחודש מרס  2014אישר בית המשפט את בקשת התובעים להסתלק מהבקשה והתביעה ,תוך
שנשמרת זכותם של התובעים להגיש מחדש את תביעתם האישית ,לבית המשפט המוסמך.

א.4

להלן פרטים נוספים על החשיפה בגין תובענות ייצוגיות ובקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות
שאינן מהותיות נגד הקבוצה וכן פרטים בדבר חשיפה לתובענות ייצוגיות שטרם הוגשו
.1

בנוסף לתובענות הייצוגיות המהותיות ,המתוארות בבאור )40א()א ,(1לבקשות התלויות לאישור
תובענות מהותיות כייצוגיות ,המתוארות בבאור )40א()א (2ולבקשות לאישור תובענות מהותיות
כייצוגיות שסולקו במהלך שנת הדוח ,המתוארות בבאור )40א()א ,(3קיימות ארבע בקשות תלויות
לאישורן כתביעות ייצוגיות שסכום התביעה בכל אחת מהן אינו מהותי ולפיכך לא נכלל לגביהן
תיאור מפורט בדוחות הכספיים:
א .בקשה מחודש אפריל 2006 ,כנגד החברה ,על סך של  13.3מיליוני ש"ח שהגשתה כתביעה
ייצוגית אושרה .ערעורה של החברה על ההחלטה להכיר בתביעה כתובענה ייצוגית התקבל
והתביעה הוחזרה לבית המשפט מחוזי להמשך דיון כבקשה לאישורה כתובענה ייצוגית.
ב .בקשה מחודש ספטמבר  2012לאישור תובענה כייצוגית כנגד חברה מאוחדת – כלל בריאות בסך
של  10.5מיליוני ש"ח.
ג .בקשה מחודש יולי  2013לאישור תובענה כייצוגית כנגד – החברה בסך של  12מיליוני ש"ח.
ד .בקשה מחודש אוקטובר  2013לאישור תובענה כייצוגית כנגד – החברה בסך של  13.1מיליוני
ש"ח.
ה .בקשה מחודש פברואר  2014לאישור תובענה כייצוגית כנגד החברה .לא צוין סכום התביעה.

.2

בנוסף להליכים המשפטיים הנזכרים לעיל ,קיימת גם חשיפה פוטנציאלית ,אשר בשלב זה לא ניתן
להעריכה או לכמתה ,להגשת תובענות ייצוגיות נוספות כנגד חברות הקבוצה בשל מורכבותם של
מוצרי הביטוח של החברות ,ביחד עם מורכבותה של הרגולציה החלה על פעילות החברות בקבוצה,
העשויים להביא לכך שתתעורר מחלוקת עם לקוח בדבר פרשנותה של הוראת דין או הסכם ,או
בדבר אופן היישום של הוראות דין או הסכם ,החלים על מערכת היחסים שבין החברות בקבוצה
לבין הלקוח.
חשיפה זו מוגברת במיוחד בתחומי חיסכון ארוך טווח וביטוחי הבריאות ארוכי הטווח בהם פועלות
החברות בקבוצה ,שכן בתחומים אלו הפוליסות הופקו בחלקן לפני עשרות שנים ,ואילו כיום ,לאחר
שינויים מהותיים ברגולציה ועל רקע התפתחות פסיקת בתי המשפט ועמדת המפקח ,עשויה להינתן
לאותן פוליסות פרשנות שונה ,בדיעבד .זאת ועוד ,בתחומים האמורים ,הפוליסות תקפות למשך
עשרות שנים ,ועל כן קיימת חשיפה שבאותם מקרים בהם תתקבל טענת לקוח ותינתן פרשנות
חדשה לאמור בפוליסה ,תושפע הרווחיות העתידית של אותה חברה בגין תיק הפוליסות הקיים.
זאת ,בנוסף לפיצוי שיכול להינתן ללקוחות בגין פעילות העבר.
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באור -40
א.

התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(

תובענות ייצוגיות )המשך(
א.4

להלן פרטים נוספים על החשיפה בגין תובענות ייצוגיות ובקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות נגד
הקבוצה וכן פרטים בדבר חשיפה לתובענות ייצוגיות שטרם הוגשו )המשך(
.2

)המשך(
כמו כן ,קיימת חשיפה ,אשר בשלב זה לא ניתן להעריכה או לכמתה ,לתקלות באופן תפעול
המוצרים בתחום החיסכון ארוך הטווח ובתחום הבריאות ,המאופיינים כאמור באורך חיים
ממושך מאוד ,וכפופים לשינויים מהותיים ,מורכבים ותכופים .זאת ,לאור הוראות רגולציה ו/או
מיסוי ,לאור ריבוי מערכות מיכון בגופים המוסדיים בקבוצה ומגבלותיהן ,לאור תוספות/שינויים
לנוסח הבסיסי של המוצרים ולאור שינויים רבים ותכופים המבוצעים לאורך חיי המוצר ,לרבות על
ידי העובדים ו/או המעסיקים ו/או מי מטעמם ,ביחס לכיסויים הביטוחיים ו/או ביחס להפקדות
לחיסכון .מורכבות ושינויים אלו נוגעים ,בין היתר ,להיקפי ההפקדות ולשיעורן ,לרכיבים השונים
של המוצר ,לאופן שיוך הכספים לעובדים ,למוצרים ולרכיביהם ,למועד זקיפתם ,לזיהוי פיגורים
בהפקדות ולטיפול בהם ,למעמד התעסוקתי ,האישי והחיתומי של הלקוחות .מורכבות זו מתעצמת
לאור ריבוי הצדדים הפועלים מול החברות בקבוצה בניהול המוצרים ותפעולם ,לרבות לעניין
הנחיות סותרות מצידם או מצד הבאים מכוחם.
הגופים המוסדיים בקבוצה ,עוסקים באופן שוטף בלימוד ,איתור וטיפול בסוגיות אשר עלולות
לנבוע מהמורכבויות האמורות ,הן ביחס למקרים פרטניים והן ביחס לסוגי לקוחות ו/או מוצרים.
כמו כן ,בהמשך להוראת חוזר המפקח בעניין טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים ,החברות
בקבוצה מצויות בהליך מקיף של טיוב נתונים במערכות בתחום החיסכון ארוך הטווח ומול
הלקוחות ביחס לנתוני המוצרים ולנתוני הלקוחות .החברות בקבוצה אינן יכולות להעריך ולכמת
בשלב זה את היקפם ועלויותיהם של הליכי הטיפול והטיוב האמורים ואת השלכותיהם לרבות
ביחס לפעילותן בעבר .כמו כן ,לא ניתן אף לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו בהקשר זה ו/או
את החשיפה הנובעת מהן בקשר עם הפעילויות בתחומים אלו ,אשר יכול ויועלו ,בין היתר,
באמצעות המנגנון הדיוני של תובענות ייצוגיות ו/או הכרעות רוחביות של המפקח על הביטוח.
החשיפה לתובענות שטרם הוגשו כנגד חברות בקבוצה ,מובאת לידיעת החברות במספר דרכים.
זאת ,בין היתר ,באמצעות פניות של לקוחות אל גורמים בחברות ובמיוחד אל הממונה על פניות
הציבור בחברות בקבוצה ,באמצעות תלונות של לקוחות ליחידה לפניות הציבור במשרד המפקח,
ובאמצעות תביעות )שאינן ייצוגיות( המוגשות לבית המשפט.
יצוין כי ככל שמדובר בתלונת לקוח המוגשת ליחידה לפניות הציבור במשרד המפקח ,הרי שבנוסף
על הסיכון שהלקוח יבחר להעלות את טענותיו גם במסגרת תובענה ייצוגית ,חשופות החברות
בקבוצה אף לסיכון שהמפקח יכריע בתלונה בדרך של הכרעת רוחב אשר תחול על קבוצה רחבה של
לקוחות .בשנים האחרונות ,חל גידול בחשיפה לסיכון האמור וזאת בשל המעורבות הגוברת שמגלה
המפקח בתלונות של לקוחות המגיעות לפתחו ובנטייתו של המפקח לקבוע עמדה עקרונית בדרך של
הכרעות רוחב.
החברות בקבוצה אינן יכולות לצפות מראש האם טענה של לקוח אשר הובאה לידיעת החברות,
תוביל בסופו של דבר להגשת תובענה ייצוגית ,זאת אף באותם מקרים בהם הלקוח מאיים לעשות
כן ,ובנוסף אין החברות בקבוצה יכולות להעריך מהי החשיפה הפוטנציאלית שעלולה להיווצר אם
תוגש תביעה ייצוגית כאמור.

ב.

תביעות מהותיות ותביעות נגזרות
ב.1

להלן פרטים בדבר תובענות מהותיות 8שאינן במהלך העסקים הרגיל או חשיפה לתביעות כאמור
.1

8

בחודש ספטמבר 2010 ,הגישו פסטרנק וגלובוס סוכנות לביטוח בע"מ )להלן" :גלובוס" או
"התובעים"( לבית המשפט המחוזי בתל-אביב ,תביעה כנגד החברה ,כנגד יו"ר הדירקטוריון -
אביגדור קפלן ,וכנגד מי שהיו נושאי משרה בחברה ה"ה אלכס ליברמן ,דני קהל ,אריה הרמן ,כן
הוגשה התביעה כנגד בנק מזרחי-טפחות וחיים פרייליכמן שכיהן בעבר בתפקיד מנכ"ל הבנק.
התביעה הוגשה על סך של כ 237.3 -מיליוני ש"ח ,והועמדה " -לצרכי אגרה"  -על סך של  20מיליוני
ש"ח .התובעים הינם בעלי מניותיה של אי.אם.אם סוכנות לביטוח ) (1998בע"מ )בפירוק( )להלן:
"הכי ישיר"( ,המצויה בהליכי פירוק .הכי ישיר התקשרה בשנת  2002עם החברה ,בהסכם לשיתוף
פעולה בתחום המשכנתאות.

ראה הערה  5לעיל.
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באור -40
ב.

התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(

תביעות מהותיות )המשך(
ב.1

להלן פרטים בדבר תובענות מהותיות שאינן במהלך העסקים הרגיל או חשיפה לתביעות כאמור )המשך(
.1

)המשך(
לטענת התובעים ,מיד לאחר חתימת ההסכם ובשל לחצם של הבנקים למשכנתאות ,פעלו החברה
ונושאי המשרה בחברה ,במטרה להגביל את פעילותה של הכי ישיר .לטענת התובעים ,פעלו
הנתבעים בשיתוף פעולה ,עשו יד אחת ויצרו קרטל שהביא לקריסתה של הכי ישיר .עוד טוענים
התובעים ,כי החברה הפרה את ההסכם עם הכי ישיר ,הפרות חוזרות ונשנות ואלה הביאו
לקריסתה .כפועל יוצא מקריסתה של הכי ישיר נגרמו להם ,לטענתם ,נזקים אשר באו לידי ביטוי
בירידת ערך מניותיהם בחברה וכן נזקים נוספים שאינם תלויים בירידת ערך מניותיהם ,בגין חוב
של הכי ישיר לנתבעים שלא נפרע ,מימוש ערבויות שנתנו להבטחת התחייבויות הכי ישיר ,ביטול
מסגרות אשראי ,עוגמת נפש ,פגיעה במוניטין ,הוצאות וכיוב'.
בחודש פברואר 2011 ,הגישה החברה בקשה לסילוק התביעה על הסף )להלן" :הבקשה לסילוק"(
בשל מספר נימוקים שעיקרם התיישנות ,מעשה בית דין והעדר עילות תביעה .בחודש מרס 2012
קיבל בית המשפט את הבקשה לסילוק והורה על דחיית התביעה על הסף.
בחודש מאי 2012 ,הגישו התובעים ערעור לבית המשפט העליון ,במסגרתו מבקשים התובעים כי בית
המשפט יבטל את פסק הדין הדוחה את התביעה על הסף ויורה על השבת התיק לבית המשפט
המחוזי לשם ברור התביעה לגופה.
בחודש פברואר  2013נחתם בין הצדדים הסכם פשרה ,לסילוק הדדי של טענות הצדדים האחד כלפי
משנהו ,במסגרתו נקבע כי הערעור שהוגש על ידי התובעים ימחק ,באופן שהחלטת בית המשפט
המחוזי שדחתה את תביעתם תהפוך לחלוטה .במסגרת הפשרה מחלה כלל לפסטרנק על תשלום חוב
הלוואה ושילמה לב"כ התובע הוצאות שכר טרחה והכל בסכום לא מהותי.
בחודש אפריל  2013ניתנה החלטה על ידי בית המשפט העליון ,לפיה בעקבות הסכם הפשרה אליו
הגיעו הצדדים והבקשה למחיקת הערעור כנגד החברה וכנגד נושאי המשרה בחברה )להלן:
"המשיבים"( ,יסווגו המשיבים כמשיבים פורמאליים ויהיו פטורים מהגשת סיכומים ומהתייצבות
לדיון.

.2

בחודש ינואר 2010 ,הוגש כתב תביעה כנגד חברה מאוחדת של החברה  -כלל בריאות ,על ידי דיוויד
שילד סוכנות לביטוח ) (2000בע"מ )להלן" :דיוויד שילד"( וזאת במסגרת בוררות המתנהלת בין
הצדדים ,כמפורט להלן.
בין כלל בריאות לבין דיוויד שילד נחתם בשנת  1999הסכם לשיווק של מוצרי ביטוח בריאות
ייחודיים לישראלים השוהים בחו"ל )להלן" :ההסכם המקורי"( .בנוסף ,טיפלה דיוויד שילד בניהול
האדמיניסטרטיבי של מוצרי ביטוח אלו וסילוק התביעות בגינם ,לרבות חיתום ביטוחי ,הפקת
הפוליסות ,גביית פרמיות ,ניהול תביעות וסילוקן ודיווחים לחברה ולמבטחי המשנה.
במהלך חודש יולי 2008 ,הודיעה דיוויד שילד על רצונה שלא לחדש את ההסכם המקורי .במהלך
חודש ספטמבר 2008 ,נחתם בין כלל בריאות לבין דיוויד שילד הסכם המסדיר את תנאי ההיפרדות
ביניהן )להלן" :הסכם ההיפרדות"( ,לרבות אופן פירעון חובות דיוויד שילד כלפי כלל בריאות .בין
הצדדים התעוררו מחלוקות בדבר התשלומים שעל דיוויד שילד להעביר לכלל בריאות במסגרת
הסכם ההיפרדות .טענות כלל בריאות כנגד דיוויד שילד הועברו לדיון אצל בורר מוסכם.
במקביל ,בחודש יולי 2009 ,ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב צו מניעה זמני ,לבקשת
דיוויד שילד ,האוסר על כלל בריאות ו/או מי מטעמה ו/או בעבורה למכור פוליסות Relocation
כדוגמת הפוליסה המצורפת כנספח להסכם המקורי ,אלא באמצעות דיוויד שילד ו/או בהסכמתה,
לרבות פניה למבוטחי פוליסות ה Relocation-של דיוויד שילד ,לספקי דיוויד שילד ולקופות החולים
בישראל בעניינים הקשורים לפוליסת  .Relocationתוקף הצו פקע ביום  28ביולי .2011
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באור -40
ב.

התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(

תביעות מהותיות )המשך(
ב.1

להלן פרטים בדבר תובענות מהותיות שאינן במהלך העסקים הרגיל וכן בדבר תביעות נגזרות מהותיות או
חשיפה לתביעות כאמור )המשך(
.2

)המשך(
בוררות כאמור החלה בחודש אוקטובר ,2009 ,והיא אוחדה עם הבוררות הנזכרת לעיל בקשר עם
ההתחשבנות בין הצדדים .בחודש ינואר 2010 ,נדחה ערעור שהגישה כלל בריאות על ההחלטה בעניין
הצו הזמני לבית המשפט העליון.
בחודש ינואר 2010 ,הגישו הצדדים את כתבי טענותיהם במסגרת הבוררות .במסגרת כתב התביעה
שהגישה טוענת דיוויד שילד להפרה של ההסכמים בין החברות לאור ניסיונה של כלל בריאות
לעסוק בתחום ה ,Relocation-בניגוד ,לטענת דיוויד שילד ,לתנית אי תחרות ,ותוך הפרה של סודות
מסחריים של דיוויד שילד.
הסעד המבוקש על ידי דיוויד שילד הוא צו מניעה קבוע כנגד כלל בריאות מלעסוק בתחום ה-
 Relocationלתקופה של  7שנים ממועד סיום ההסכם המקורי או ,לחילופין ,למשך שנתיים מאותו
מועד ,וכן תשלום של פיצוי מוסכם בשיעור של  3מיליוני דולר בהתאם להסכם המקורי ,או,
לחילופין 30 ,מיליוני ש"ח תשלום לדיוויד שילד בגין שווי סודותיה המסחריים.
בחודש אפריל 2010 ,הגישו הצדדים כתבי הגנה.
כן הגישה דיוויד שילד בחודש אפריל 2010 ,כתב תביעה שכנגד )להלן" :התביעה שכנגד"( בסך של כ-
 470אלף דולר )כ 1.6 -מיליוני ש"ח ,לפי שער החליפין ליום  31בדצמבר  ,(2012וזאת בגין ,לטענתה,
חובות כלל בריאות עבור שירותים רפואיים שהוענקו למבוטחי כלל בריאות בחו"ל ,חובות בגין
עמלות ביחס לפוליסות ביטוח ספציפיות ,ועמלות בגין הפחתת פרמיית סיכון לתאגידים.
במהלך חודש יוני 2010 ,התפטר הבורר מתפקידו והדיון עבר ,בהסכמת הצדדים ,למסלול של
גישור .הליך הגישור לא צלח ולפיכך שבו הצדדים להליך של בוררות ,במהלכה הוסכם על המסגרת
הדיונית שתחול בהליכים המקדמיים שבהליך הבוררות.
בחודש דצמבר  2013חתמו הצדדים על הסכם פשרה ,במסגרתו נקבע בין היתר ,כי סכום הפיקדון
בסך של כמיליון ומאתיים אלף דולר שהופקדו על ידי דיוויד שילד בנאמנות אצל הבורר הראשון,
שהתפטר מתפקידו כאמור ,יחולק בין הצדדים באופן שווה וכי התביעות ההדדיות שהגישו הצדדים
במסגרת הליך הבוררות ידחו ללא צו להוצאות .לאור האמור ובאותו החודש ,ניתן פסק בוררות
סופי המורה על דחיית התובענות ההדדיות שהוגשו במסגרת הבוררות ללא צו להוצאות.

.3

החברה התקשרה בין ינואר  2004ועד יוני  2013עם ההסתדרות המדיצינית הדסה )להלן" :הדסה"(
בהסכם שנתי מתחדש לביטוח אחריות מקצועית ברובד שני ,המעניק כיסוי ביטוחי לתביעות בסכום
העולה על סכום הביטוח העצמי ,שניתן על ידי הדסה )להלן" :הרובד הראשון"(.
גבול האחריות שניתן על ידי החברה ,במסגרת הרובד השני ,השתנה במהלך שנות הביטוח ,כאשר
האחריות הביטוחית בתקופת הביטוח האחרונה ,שתחילתה בחודש ינואר  2012וסיומה בחודש יוני
 ,2013הייתה לתביעה שסכומה ,עולה על כ 8.8 -מיליוני ש"ח ועד לסכום של כ 18 -מיליוני ש"ח
למקרה וכ 36 -מיליוני ש"ח לכל המבוטחים לאותה תקופת ביטוח )הסכומים האמורים צמודים
למדד המחירים לצרכן מיום  1בינואר  .(2012בחודש פברואר  2014הגישה הדסה לבית המשפט
המחוזי בירושלים בקשה למתן צו הקפאת הליכים ולמינוי נאמן לצורך גיבוש תוכנית הבראה
והסדר נושים בהתאם לסעיפים 350ב)ד() (1ו350 -ד לחוק החברות )להלן" :הבקשה"( .אגב
ההליכים שהתנהלו במסגרת הבקשה נשמעו טענות לפיהן חברות הביטוח אשר ביטחו את הדסה
בביטוח אחריות מקצועית ,וביניהן כלל ביטוח ,אמורות לשאת בעלויות הכספיות שיכול ויושתו
ברובד הראשון ,מעבר לסכום הפיקדון הייעודי שהדסה הפקידה לצורך כך ,וזאת במקרה בו הדסה
לא תשלם את התביעות בעצמה .כלל ביטוח הבהירה לנאמן כי עמדתה שונה וכי היא אחראית
לרובד השני בלבד .בחודש מאי  ,2014הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור תכנית הבראה ,הכוללת
סיוע חד פעמי של המדינה להדסה בסכום של  140מיליוני ש"ח ,וכן תמיכה שוטפת ,אשר יחד
אמורים להשלים את היעודה הצבורה בהדסה לגובה ההתחייבויות האקטואריות של הדסה בגין
תביעות תלויות ברובד הראשון ,לתקופה שעד ליום  31בדצמבר  .2013למיטב ידיעת החברה ,ביום
 22במאי  ,2014אושרה תוכנית ההבראה על ידי בית המשפט ובוטלה הקפאת ההליכים.
לדעת הנהלת החברה ,המתבססת על חוות דעת יועציה המשפטיים ,יותר סביר מאשר לא ) more
 (likely than notכי לחברה אין חשיפה לרובד הראשון ובהתאם לא נרשמו עתודות ביטוח בגין רובד
זה.
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באור -40
ב.

התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(

תביעות מהותיות )המשך(
ב.2

להלן פרטים בדבר תביעות נגזרות מהותיות
תביעה נגזרת היא תובענה שמוגשת בהתאם להוראות חוק החברות ,התשנ"ט ") 1999-חוק החברות"( ,בשם
בעל מניות או דירקטור בחברה ובנסיבות מסוימות בשם נושה של החברה .התביעה מוגשת בשם החברה,
בשל עילת תביעה של החברה ,לאחר שבקשת התובע מן החברה למצות את זכויותיה ,נדחתה או לא נענתה
באופן שמקים לו זכות להגיש תביעה נגזרת ,בהתאם להוראות חוק החברות; תביעה נגזרת טעונה אישור
בית המשפט והוא יאשרה אם שוכנע כי לכאורה התביעה וניהולה הן לטובת החברה וכי התובע אינו פועל
בחוסר תום לב .בהתאם להוראות חוק החברות ,תובע לא יסתלק מתביעה נגזרת ,ולא יעשה הסדר או פשרה
עם נתבע ,אלא באישור בית המשפט; בבקשה לאישור ההסדר או הפשרה ,יפורטו כל פרטיהם ,לרבות כל
תמורה המוצעת לתובע.
.1

בחודש פברואר  2014הוגשה לבית המשפט המחוזי  -המחלקה הכלכלית בתל אביב בקשה לאישור
תביעה נגזרת ותביעה נגזרת )תנ"ג ) (9167-02-14להלן" :הבקשה" ו" -התביעה" ,בהתאמה( ,כנגד
החברה ,ארבע חברות ביטוח נוספות ונגד שירותי בריאות כללית )להלן" :הכללית"(
עניינה של הבקשה והתביעה הינה בטענה לפיה הכללית אינה ממצה ומממשת את זכות ההשתתפות
העומדת לה ,לכאורה ,מכוח דין כלפי חברות הביטוח בגין הוצאות שהוציאה במסגרת תוכניות
שירותי הבריאות הנוספים )להלן" :השב"ן"( ביחס לאותם מקרים בהם קיימת ,כביכול ,חפיפת
חבויות בין השב"ן לבין פוליסות ביטוחי בריאות מסחריות הנמכרות על ידי חברות הביטוח.
לטענת המבקש ,עיקר החפיפה הינה בגין ביצוע ניתוחים ובחירת מנתח בישראל וכן בגין ייעוץ רפואי.
עוד נטען כי חברות הביטוח מעודדות ,לכאורה ,את מבוטחיהם להפעיל את תוכניות השב"ן בקופות
החולים ולהימנע מלהפעיל את פוליסת הביטוח המסחרי ,באמצעות גמול כספי למבוטחים וזאת
במטרה להימנע מלספוג בעצמן את התממשות הסיכון בגין אירוע הביטוח ,תוך גלגול הסיכון לעברן
של קופות החולים ובכך ,כביכול ,מתעשרות שלא כדין.
לטענת המבקש ,זכות ההשתתפות של הכללית כלפי חברות הביטוח קמה לה בשל חפיפת החבויות
שבין השב"ן לבין פוליסות ביטוחי הבריאות המסחריות שנמכרות על ידי חברות הביטוח והיא נובעת
מעקרון כללי בעל תחולה רחבה של המשפט ,המשותף לכלל ענפי דיני החיובים וכן מכוח הוראות
סעיפים  56ו 59 -לחוק החוזים )חלק כללי( ,תשל"ג  ,1973-דיני עשיית עושר וההלכה הפסוקה.
הסעד העיקרי המבוקש הינו מימוש זכות ההשתתפות של הכללית כלפי חברות הביטוח תוך חיוב כל
אחת מחברות הביטוח לשלם לכללית לפחות מחצית מהתשלומים שנשאה בהן הכללית לצורך כיסוי
ההוצאות ששולמו על ידה בתוכניות השב"ן ,הן ברכיב הניתוחים ובחירת המנתח בישראל והן ברכיב
הייעוץ הרפואי ,וזאת בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה ,ובמקרים בהם למבוטחי הכללית קיים
ביטוח בריאות מסחרי ,המעניק כיסוי ביטוחי בגין רכיבים אלו.
הבקשה הוגשה לאחר שהכללית דחתה את פניית המבקש לדרישה למיצוי זכות ההשתתפות כאמור
לעיל כלפי חברות הביטוח בנימוק כי מבחינת הוראות הדין ומטעמים נוספים אין עילה לדרישה
כאמור וזאת כל עוד לא שונו הוראות הדין הקיימות לרבות נקיטת צעדים מנהליים.
המבקש מעריך את סכום התביעה כנגד כלל חברות הביטוח בסך של  1,000,000,000ש"ח בצירוף
ריבית והצמדה .המבקש אינו מייחד חלק מסכום תביעתו לחברה ואולם מציין כי על פי נתוני אגף
שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ,לסוף שנת  ,2011נתח השוק של החברה הוא  14%מתוך
נתח השוק הכולל של חברות הביטוח בענף ,כאשר נתח השוק הכולל של חברות הביטוח הנתבעות
הינו .98%
בשלב זה ,החברה לומדת את התביעה והבקשה.

.2

בחודש במרץ  ,2014הוגשה לבית המשפט המחוזי  -המחלקה הכלכלית בתל אביב בקשה לאישור
תביעה נגזרת ותביעה נגזרת )תנ"ג ) (46222-03-14להלן" :הבקשה ו" -התביעה"( ,כנגד החברה,
ארבע חברות ביטוח נוספות ונגד מכבי שירותי בריאות )להלן" :מכבי"(.
עניינה של הבקשה והתביעה הינה בטענה לפיה מכבי אינה ממצה ומממשת את זכות ההשתתפות
העומדת לה ,לכאורה ,מכוח דין כלפי חברות הביטוח בגין הוצאות שהוציאה במסגרת תכניות שירותי
הבריאות הנוספים )להלן" :השב"ן"( ביחס לאותם מקרים בהם קיימת ,כביכול ,חפיפת חבויות בין
השב"ן לבין פוליסות ביטוחי בריאות מסחריות הנמכרות על ידי חברות הביטוח.
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באור -40
ב.

התחייבויות תלויות ,תביעות וערבויות )המשך(

תביעות מהותיות )המשך(
ב.2

להלן פרטים בדבר תביעות נגזרות מהותיות )המשך(
לטענת התובע ,עיקר החפיפה הינה בגין ביצוע ניתוחים ובחירת מנתח בישראל וכן בגין ייעוץ רפואי.
עוד נטען כי חברות הביטוח מעודדות ,לכאורה ,את מבוטחיהם להפעיל את תוכניות השב"ן בקופות
החולים ולהימנע מלהפעיל את פוליסת הביטוח המסחרי ,באמצעות גמול כספי למבוטחים וזאת
במטרה להימנע מלספוג בעצמן את התממשות הסיכון בגין אירוע הביטוח ,תוך גלגול הסיכון לעברן
של קופות החולים ובכך ,כביכול ,מתעשרות שלא כדין.
לטענת התובע זכות ההשתתפות של מכבי כלפי חברות הביטוח קמה לה בשל חפיפת החבויות שבין
השב"ן לבין פוליסות ביטוחי הבריאות המסחריות שנמכרות על ידי חברות הביטוח והיא נובעת
מעקרון כללי בעל תחולה רחבה של המשפט ,המשותף לכלל ענפי דיני החיובים וכן מכוח הוראות
סעיפים  56ו 59 -לחוק החוזים )חלק כללי( ,תשל"ג  ,1973-דיני עשיית עושר וההלכה הפסוקה.
הסעד העיקרי המבוקש הינו מימוש זכות ההשתתפות של מכבי כלפי חברות הביטוח תוך חיוב כל
אחת מחברות הביטוח לשלם למכבי לפחות מחצית מהתשלומים שנשאה בהן לצורך כיסוי ההוצאות
ששולמו על ידה בתוכניות השב"ן ,הן ברכיב הניתוחים ובחירת המנתח בישראל והן ברכיב הייעוץ
הרפואי ,בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה ,וזאת במקרים בהם למבוטחי מכבי קיים ביטוח
בריאות מסחרי בגין רכיבים אלו.
הבקשה הוגשה לאחר שמכבי דחתה את פניית התובע לדרישה למיצוי זכות ההשתתפות כאמור לעיל
כלפי חברות הביטוח.
התובע מעריך את סכום התביעה כנגד כלל חברות הביטוח בסך של  ₪ 800,000,000בצירוף ריבית
והצמדה .התובע אינו מייחד חלק מסכום תביעתו לחברה ואולם מציין כי על פי נתוני אגף שוק ההון
הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ,נכון לשנים  2011ו ,2012-נתח השוק של החברה הוא 13%-14%
מתוך נתח השוק הכולל של חברות הביטוח בענף ,כאשר נתח השוק הכולל של חברות הביטוח
הנתבעות הינו .98%
יצוין ,כי בחודש פברואר  2014הוגשה תביעה דומה הוגשה כנגד החברה ,ארבע חברות ביטוח נוספות
ושירותי בריאות כללית )ראה באור )40ב()ב .((1)(2בחודש אפריל  2014ניתנה החלטה על ידי בית
המשפט המורה על איחוד התיקים של כללית ומכבי.
בשלב זה ,החברה לומדת את התביעה והבקשה.
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להלן פירוט של סכום התביעות הכולל בתובענות ייצוגיות ,מהותיות ושאינן מהותיות ,אשר הגשתן
כתביעה ייצוגית אושרה ,בבקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות ,בבקשות תלויות לאישור תביעות
נגזרות ותביעות מהותיות אחרות ,כפי שצוין על ידי התובעים בתביעתם )נומינלית( במסגרת כתבי הטענות
שהוגשו כנגד חברות הקבוצה .יצוין כי במרבית המקרים מציינים התובעים כי הסכום הנתבע על ידם ננקב
כהערכה בלבד ,וכי הסכום המדויק יתברר במדויק במסגרת ההליך המשפטי .עוד יצוין כי הסכום האמור
אינו כולל תביעות שהתובע המייצג לא ציין את סכומן .כמו כן ,מובהר כי הסכום הנתבע אינו מהווה
בהכרח כימות של סכום החשיפה בפועל של החברה ,אשר יכול להיות לבסוף נמוך יותר או גבוה יותר*.
סוג התביעה
.1

תובענות שאושרו כתובענות ייצוגיות
א.
ב.
ג.

.2

.4

*(

צוין סכום המתייחס לחברה
התביעה הוגשה כנגד מספר גורמים ולא יוחס סכום ספציפי
לחברה
לא צוין סכום התביעה

בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות
צוין סכום המתייחס לחברה
א.
התביעה הוגשה כנגד מספר גורמים ולא יוחס סכום ספציפי
ב.
לחברה
לא צוין סכום התביעה
ג.
ד.

.3

כמות
התביעות

הסכום הנתבע
במיליוני ש"ח

צוין סכום שנתי )ובהתאם הסכום הכולל הינו תלוי תקופה(

תביעות מהותיות אחרות
צוין סכום המתייחס לחברה
א.
התביעה הוגשה כנגד מספר גורמים ולא יוחס סכום ספציפי
ב.
לחברה
לא צוין סכום התביעה
ג.
תביעות נגזרות
צוין סכום המתייחס לחברה
א.
התביעה הוגשה כנגד מספר גורמים ולא יוחס סכום ספציפי
ב.
לחברה
לא צוין סכום התביעה
ג.

1

76

-

-

-

-

16

4,248

6

2,464

3

-

1

107

1

20

-

-

-

-

2
-

1,800
-

עוד יצויין ,כי הסכומים המפורטים אינם כוללים סכומים שנדרשו על ידי התובעים בגין גמול לתובע הייצוגי ושכר טרחה
לבא כוחו.

בנוסף למפורט בבאורים )40א( ו)40-ב( לעיל ,החברה ו/או החברות המאוחדות הינן צד להליכים משפטיים
נוספים ,שאינם במהלך עסקים רגיל ושאינם תביעות מהותיות ,שנקטו לקוחות ,לקוחות בעבר ,וכן צדדים
שלישיים שונים ,בסכום כולל של כ 34-מיליוני ש"ח ) 2012כ 25.9 -מיליוני ש"ח( .עילות התביעה כנגד
החברה ו/או החברות המאוחדות במסגרת הליכים אלה רבות ושונות.
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פרטים מסכמים בדבר חשיפה לתביעות )המשך(
.2

כמו כן ובאופן כללי ,בנוסף לחשיפה הכללית הקיימת לגופים המוסדיים מקבוצת החברה ,בגין תובענות
עתידיות ,כמפורט בבאור )40א()א (2)(4לעיל ,הרי שמעת לעת ,לרבות בעקבות תלונות מבוטחים ,ביקורות
ובקשות לקבלת מידע ,קיימת גם חשיפה בגין התראות בדבר כוונת המפקח על הביטוח להטיל על גופים
אלו עיצומים כספיים ו/או הוראות המפקח בדבר תיקון ו/או השבה ו/או ביצוע פעולות מסוימות ביחס
לפעולות שבוצעו על ידי גופים מוסדיים בקבוצה בעבר וזאת ביחס למבוטח או קבוצה של מבוטחים ו/או
חשיפה בגין הכרעות רוחביות שמפרסם המפקח במסגרת סמכותו על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)ביטוח( ,תשמ"ה– ,1981במסגרתן יכול המפקח אף להורות על ביצוע השבה ללקוחות בגין הליקויים
אליהן מתייחסות ההתראות או ההכרעות .כמו כן ,הגופים המוסדיים מצויים מעת לעת בהליכי שימוע
ו/או דיון עם הפיקוח על הביטוח ביחס להתראות ו/או ההכרעות האמורות וטרם ניתנה החלטה סופית
בעניינים אלו .החברה מבצעת הפרשות בדוחות הכספיים בקשר להתראות האמורות בהתבסס על חוות
דעת יועציה המשפטיים ו/או מצויה בהליכי לימוד של ההתראות ,לפי העניין.
א.

בהמשך לאמור לעיל ,בחודש אוגוסט  2013פרסם המפקח נוסח סופי של ההכרעה העקרונית בעניין
העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת )להלן" :ההכרעה"(.
בהתאם להוראות ההכרעה ,חברות מנהלות נדרשות לבדוק את כל החשבונות בהם הועלו דמי ניהול
בתקופה שמיום  1בינואר  2006ועד ליום  31בדצמבר ) 2009להלן" :תקופת ההשבה"( ולהשיב לכל
עמית שנגבו ממנו דמי ניהול בתקופה זו שלא בהתאם להוראות תקנה 53ב)א( לתקנות מס הכנסה,
את הכספים שנגבו ממנו ביתר ,למעט אם חל לגבי אותו עמית סייג לבדיקה ו/או סייג להשבה,
כמפורט להלן .הסכומים העומדים לזכות עמית על פי ההכרעה יישאו ריבית שנתית בשיעור של
 5.1%החל מהמועד שבו נגבו דמי הניהול ביתר ועד למועד ביצוע התשלום לפי הוראות ההכרעה.
בהכרעה נקבעו מקרים בהם יינתן פטור מבדיקה ומהשבת כספים ומקרים אחרים בהם יינתן פטור
מהשבת כספים בלבד .כמו כן ,נקבעו בהכרעה הוראות שונות ביחס לאופן ביצוע ההשבה ,תיעוד
ההשבה ,מתן הודעה לעמיתים ודיווח לממונה באשר לביצוע הוראות ההשבה.
בהתאם להוראות ההכרעה ,עד ליום  1בינואר  2015חברות מנהלות נדרשות להשלים את ביצוע
הבדיקה וביצוע ההשבה ועד ליום  30באפריל  2015נדרשות החברות להעביר לממונה דוח מסכם של
מבקר הפנים של החברה המאשר את ביצוע הוראות ההכרעה.
כלל פנסיה וגמל ,חברה מאוחדת של החברה ,לומדת את ההכרעה וביצעה הפרשה בסכום שאינו
מהותי בהתאם להערכה ראשונית של השלכות ההכרעה .בשלב זה ,אין וודאות ביחס למלוא השלכות
ההכרעה.

ב.

כמו כן ,החברה מנהלת דיונים מול המפקח ,במסגרת טיוטת הכרעה שעניינה ,בהפקדות חד פעמיות
של מבוטחים בפוליסות המבטיחות תשואה מובטחת )להלן" :הפוליסות"( .בהתאם לטיוטה
מחויבת החברה לנקוט פעולות מסוימות ביחס למבוטחים שתשואת ההפקדות החד פעמיות בפועל,
שנשאו את תשואת תיק המשתתף ברווחים ,היתה שווה או עלתה על התשואה המובטחת
בפוליסות ופעולות מסוימות ביחס למבוטחים שתשואת ההפקדות החד פעמיות בפועל היתה נמוכה
מהתשואה המובטחת .החברה מנהלת דיונים מול המפקח בקשר עם טיוטת ההכרעה .לפיכך ,בשלב
זה ,לאור העובדה שלא ידוע מה יהיה נוסחה הסופי של ההכרעה ,אם וככל שתתקבל ,אין באפשרות
החברה להעריך את השלכותיה ומידת השפעתה על החברה ,אם וככל שתפורסם.

ג.

בחודש אפריל  2014פרסם הממונה לחברות הביטוח ,טיוטה של הכרעה עקרונית בעניין הצטרפות
לביטוח חיים קולקטיבי )להלן" :טיוטת ההכרעה"(.
טיוטת ההכרעה פורסמה בעקבות ביקורות רוחב בנושא ביטוחי חיים קולקטיביים שקיים הממונה
בחברות הביטוח ,במסגרתן נמצאו מקרים בהם צורפו מבוטחים לביטוחי חיים קולקטיביים ללא
קבלת הסכמתם המפורשת בכתב מראש ,זאת אף שהמבוטחים נשאו בעלות הביטוח )בצורה מלאה
או חלקית( )להלן" :המבוטחים"(.
בהתאם להוראות טיוטת ההכרעה ,נדרשים המבטחים לפנות למבוטחים להם לא ארע מקרה
הביטוח ולקבל את הסכמתם המפורשת בכתב להמשיך ולהיות מבוטחים .במקרים בהם
המבוטחים יודיעו למבטח ,כי אינם מעוניינים בביטוח או לא יודיעו על החלטתם ,המבטח יבטל את
הכיסוי הביטוחי וישיב לאותם מבוטחים פרמיות בגובה סך הפרמיה ששילמו ממועד הצטרפותם
לראשונה לביטוח ולכל היותר לתקופה של שלוש שנים ממועד פרסום טיוטת ההכרעה ,ככל
שתפורסם ,וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בהתאם להוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה,
התשכ"א – ) 1961להלן" :ההשבה"( .בהתאם לטיוטת ההכרעה ,במקרים אלה ,על חברת הביטוח
להשיב גם למעסיק את חלק הפרמיה ששולם על ידו ,ככל ששולם.
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)המשך(
ג.

)המשך(
טיוטת ההכרעה קובעת הוראות ביחס לחובת מבטח להעביר לממונה מראש ,מתווה מוצע לביצוע
ההשבה וכן רשימת מבוטחים אשר המבטח לא הצליח לקבל את תגובתם .בסיום התהליך ולא
יאוחר מיום  31במרס  2015על המבטח להמציא לממונה דוח של מבקר הפנים ,שיכלול פירוט
תהליך ההשבה ובקרות שנוספו למניעת הישנות מקרים בהם הצטרפו מבוטחים לביטוח חיים
קולקטיבי ללא קבלת הסכמתם המפורשת מראש ובכתב.
החברה לומדת את טיוטת ההכרעה .בשלב זה ,בטרם התפרסם הנוסח הסופי של ההכרעה ,אין
וודאות ביחס להוראותיה ,כמו גם לאופן היישום שיידרש ולהשלכות הצפויות של טיוטת ההכרעה,
ככל שתפורסם .יצוין כי ,בכוונת חברות הביטוח לפנות למפקחת בקשר עם טיוטת ההכרעה.

ד.

בגין העלויות העשויות לנבוע מהתביעות המתוארות בסעיפים )א() ,ב( ו)-ג( לעיל ,מבוצעות הפרשות בדוחותיהן
הכספיים של החברות המאוחדות הרלוונטיות ,רק אם יותר סביר מאשר לא ) more likely than notדהיינו,
ההסתברות עולה על  (50%שתיווצר חבות לתשלום הנובעת מאירועי עבר ,ושסכום החבות ניתן לכימות או
להערכה בטווח סביר .סכומי ההפרשות שבוצעו מבוססים על הערכת מידת הסיכון בכל אחת מהתביעות נכון
למועד הסמוך למועד פרסום דו"ח זה )למעט חלק מהתביעות שהוגשו במהלך שני הרבעונים האחרונים ,אשר
בשל השלב המקדמי של הטיפול בהן לא ניתן להעריך את סיכויי ההצלחה בהן( .לעניין זה יצויין כי אירועים
המתרחשים במהלך ההתדיינות המשפטית עשויים לחייב ביצוע של הערכה מחודשת של סיכון זה.
הערכות החברות המאוחדות בדבר הסיכון מתבססות הן על חוות דעת יועציהן המשפטיים והן על האומדן של
החברות הרלוונטיות בדבר הסכומים של הסדרי הפשרה ,שהנהלות החברות המאוחדות צופות ,שיותר סביר
מאשר לא ,שישולמו על ידן.
יודגש כי בחוות דעת עורכי הדין ביחס למרבית הבקשות לאשור תובענות כייצוגיות שבהן לא בוצעה הפרשה,
מתייחסת ההערכה של עורך הדין לסיכויי הבקשה לאישור התביעה כייצוגית ואינה מתייחסת לסיכויי התביעה
לגופה ,אם תאושר כייצוגית .זאת ,בין היתר ,מהסיבה שהיקפו ותוכנו של הדיון בתביעה לגופה ,לאחר שתאושר
כתובענה ייצוגית יושפע מהחלטת בית המשפט בדבר אישור הבקשה להכיר בתביעה כתובענה ייצוגית ,אשר
מתייחסת בדרך כלל ,לעילות התביעה שאושרו ולכאלה שלא אושרו ,לסעדים שאושרו ולכאלה שלא אושרו ועוד
כיוצ"ב.
ההפרשה הנכללת בדוחות הכספיים ,ליום  31בדצמבר  2013בגין כלל התביעות המשפטיות האמורות בבאור
)40א()40 ,ב( ו)40-ג( לעיל ,הינה בסך כ 62-מיליוני ש"ח ) 2012כ 33-מיליוני ש"ח(.

ה.

ערבויות ושעבודים שניתנו
 .1בדבר ביטולה של ערבות של כלל ביטוח להשלמת הון לכלל פיננסים בטוחה ,בקשר עם פעילות "עושה שוק",
ראה באור )16ה().(8
 .2במסגרת רכישת קופת הגמל בר קרן גמולים בע"מ שלה מסלול מבטיח תשואה )להלן" :בר א'"( ,קיבלה על
עצמה החברה התחייבות לתשואה שנתית מינימלית מובטחת ,מידי שנה ,לגבי כלל הנכסים המושקעים בבר א'
)תשואה ריאלית נטו בשיעור של  5.5%בהתאם לקבוע בתקנון הקופה( .התחייבות זו מגובה בהתחייבות החשב
הכללי לתשואה מובטחת צמודה למדד בתוספת ריבית בשיעור של  5.95%לשנה על  89%מהנכסים ,כאשר יתר
הנכסים מושקעים בהשקעות חופשיות .לפרטים נוספים ,ראה באור )3א().(2
 .3החברה ערבה כלפי חלק מעמיתי קופות גמל מסוימות ,המנוהלות בקבוצה ,בכפוף לתנאים מסוימים ,כי
התשלומים שיקבלו בעת משיכת הכספים לא יפחתו מהפקדותיהם הנומינליות באותה קופה.
 .4בקשר עם פעילות החברה בנגזרים ,קיבלה החברה מסגרות אשראי מתאגידים בנקאיים שונים לצורך פעילותה.
כנגד מסגרות האשראי שהתקבלו העמידה החברה לתאגידים הבנקאיים בטוחות בדרך של כתבי קיזוז ו/או
זכויות עכבון ביחס לנכסים של תיקי ההשקעות הרלוונטיים.

ו.

התחייבויות להשקעה
יתרת ההתחייבות להשקעות נוספות של החברה בקרנות השקעה הסתכמו ,לתום תקופת הדיווח ,בסך של כ789-
מיליוני ש"ח ,מתוכם סך של כ 612-מיליוני ש"ח מכספי פוליסות משתתפות ברווחים.
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באור -41
א.

אירועים והתקשרויות מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה

התקשרויות לקבלת שירותי תפעול שוטף של קופות גמל
כל נכסי קופות הגמל ההוניות ושאינן משלמות לקצבה המנוהלות על ידי כלל פנסיה וגמל ,מתופעלות על ידי גורמים
חיצוניים ,כמפורט להלן .יצוין כי ,החלפה של ספק שירותי תפעול ללא תקופת הערכות מוקדמת ,עלולה לפגוע,
באופן זמני ,במתן השירותים בקופות המתופעלות על ידו ,עד למציאת ספק חלופי.
בהתאם לתיקוני חקיקה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס"ה) 2005-להלן" :חוק קופות
הגמל"( מיולי  2009ומינואר ומיולי  ,2011החל מיום  1בינואר  2012חברה מנהלת אינה רשאית לנהל יותר מקופת
גמל אחת מכל סוג מסוגי קופות הגמל שנקבעו בחוק קופות הגמל ולפיכך עליה למזג את קופות הגמל מאותו סוג.
חובת המיזוג לא חלה ביחס לקופת גמל בניהול אישי ,קופת גמל המבטיחה תשואה קבועה או מזערית לעמיתיה,
קופת גמל מרכזית לקצבה ,קופת גמל מרכזית לפיצויים וקופת גמל שההצטרפות אליה מוגבלת על פי תקנונה
לציבור מסוים בלבד.
בעקבות תיקוני החקיקה האמורים ,מיזגה כלל פנסיה וגמל ביום  1בינואר  ,2012את קופות הגמל המנוהלות על
ידה שהיה עליה למזגן ,וזאת בחלוקה לפי מתפעלים .קודם למיזוג מיום  1בינואר  2012ניהלה החברה  31קופות
גמל ולאחר המיזוג ניהלה  19קופות בלבד.
כמו כן ,בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת(,
התשע"ב ) 2012 -להלן" :התקנות"( ,חברה מנהלת אשר ניהלה יותר מקופת גמל אחת ,מסוגי קופות גמל החייבות
במיזוג כאמור לעיל ,באמצעות יותר מגוף מתפעל אחד ,תהא רשאית עד ליום  1בינואר  2014לנהל באמצעות כל
אחד מהגופים המתפעלים ,קופת גמל אחת מכל סוג כאמור .בנוסף ,בהתאם לתיקון לחוק קופות הגמל בעניין
האחדת הקופות ולהוראות התקנות ,החל משנת  2014חברה מנהלת לא תוכל לנהל מספר קופות גמל מאותו סוג,
גם אם הן בבעלות שונה .לפיכך ,לאור השינויים הרגולטורים האמורים ,היה על כלל פנסיה וגמל ,אשר תיפעלה את
קופות הגמל שבניהולה באמצעות מתפעלים שונים ,להיערך עד לראשית שנת  2014לביצוע שינוי מבני בקופות הגמל
המנוהלות על ידה ,לצורך ביצוע מיזוג כולל של קופות גמל מאותו סוג החייבות במיזוג ובחירת אופן התפעול של
הקופות ,וזאת בין אם הקופות בבעלות כלל ביטוח ובין אם הקופות בבעלות כלל פנסיה וגמל.
בהתאם לכך ,ביום  1באוקטובר  ,2013מיזגה כלל פנסיה וגמל את קרנות ההשתלמות כך שהיא מנהלת כיום קרן
השתלמות אחת .בנוסף ,ביום  1בינואר  ,2014מוזגו קופות הגמל שחלקן בבעלות כלל ביטוח וחלקן בבעלות כלל
פנסיה וגמל כך שכלל פנסיה וגמל מנהלת קופת גמל אישית לתגמולים ופיצויים אחת שבתפעול בנק דיסקונט,
וקופת גמל לפיצויים אחת .נכון למועד הדוח מנהלת כלל פנסיה וגמל  13קופות גמל.
 .1התקשרות עם לאומי גמל בע"מ  -באוגוסט  ,2005התקשרה כלל פנסיה וגמל בהסכם עם לאומי גמל בע"מ
)להלן" :לאומי גמל"( ,שעניינו תפעול כמה מקופות הגמל שבניהול כלל פנסיה וגמל ,תמורת דמי תפעול
שישולמו ללאומי גמל ,בשיעור שנתי קבוע מסך היקף הנכסים המנוהלים בקופות שבגינן ניתנים שירותי
התפעול .תוקף ההסכם נקבע עד ליולי  2008והוא הוארך מאליו לתקופות נוספות ,אשר כל אחת מהן בת שנה
אחת .ביום  1באוקטובר  2013וביום  1בינואר  ,2014בעקבות מיזוגי קופות הגמל שביצעה כלל פנסיה וגמל ,כל
קופות הגמל שתופעלו על ידי לאומי גמל מוזגו א kתוך קופות גמל המתופעלות באמצעות בנק דיסקונט ודב
סיני .נכון ליום  1בינואר  ,2014לאומי גמל אינו מתפעל קופות גמל עבור כלל פנסיה וגמל.
 .2התקשרות עם בנק הפועלים  -במאי  ,2006התקשרה כלל ביטוח וכלל פנסיה וגמל בהסכם עם בנק הפועלים,
שעניינו תפעול כמה מקופות הגמל שבניהול כלל פנסיה וגמל תמורת דמי תפעול שכלל פנסיה וגמל תשלם לבנק
הפועלים ,בשיעור שנתי קבוע מסך היקף הנכסים המנוהלים בקופות שבגינן ניתנים שירותי התפעול .תוקף
ההסכם למשך תקופה בת  3שנים ,שמניינן החל מיום  31בדצמבר  .2007החל מיום  1בינואר  ,2011ההסכם
ניתן לביטול על ידי מתן הודעה מוקדמת ובכתב בת ) 12שנים עשר( חודשים .ביום  1באוקטובר  2013וביום 1
בינואר  ,2014בעקבות מיזוגי קופות הגמל שביצעה כלל פנסיה וגמל ,שתי קופות גמל שתופעלו על ידי בנק
הפועלים מוזגו אל תוך קופות גמל המתופעלות באמצעות בנק דיסקונט ודב סיני .נכון ליום  1בינואר  ,2014בנק
הפועלים מתפעל עבור כלל פנסיה וגמל ארבע קופות גמל.
 .3התקשרות עם דיסקונט ניהול קופות גמל בע"מ – ביוני  2007התקשרה כלל ביטוח בהסכם עם בנק דיסקונט
ודיסקונט ניהול קופות גמל בע"מ )להלן ביחד" :דיסקונט"( לתפעול קופות הגמל שנרכשו על ידה .בנובמבר
 ,2013חודש ההסכם וכלל פנסיה וגמל התקשרה בהסכם עם דיסקונט ,שעניינו תפעול שלוש מקופות הגמל
שבניהול כלל פנסיה וגמל ,תמורת דמי תפעול המשולמים לדיסקונט ,המהווים צירוף של שיעור שנתי קבוע
מסך היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל שבגינן ניתנים שירותי התפעול ושל תשלום חודשי קבוע .תוקף
ההסכם למשך שבע שנים ממועד חתימתו .לכלל פנסיה וגמל קיימת הזכות לסיים את ההסכם בהודעה
מוקדמת בכתב של עשרה חודשים לפחות )בכפוף לשיפוי הפוחת על פני תקופת ההסכם( ולדיסקונט קיימת
הזכות לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת בכתב של שנים עשר חודשים לפחות .השירותים שיינתנו לפי
ההסכם יכללו הן שירותי תפעול אחורי ) (back officeוהן שירותי תפעול קדמי )שירותים בסניפים( .בעקבות
מיזוג קופות הגמל שבניהולה של כלל פנסיה וגמל ,מוזגו אל תוך קופות הגמל המתופעלות על ידי דיסקונט,
קופות גמל שתופעלו קודם לכן על ידי מתפעלים אחרים.
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א.

אירועים והתקשרויות מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה )המשך(

התקשרויות לקבלת שירותי תפעול שוטף של קופות גמל )המשך(
 .4התקשרות עם ד.ס.ש .בע"מ  -לכלל פנסיה וגמל התקשרות עם דב סיני שירותים בע"מ )להלן" :ד.ס.ש,(".
במסגרתה מתפעלת ד.ס.ש ,נכון למועד פרסום הדוח ,שבע קופות גמל שבניהול כלל פנסיה וגמל ,וזאת תמורת
דמי תפעול .ביום  1באוקטובר  2013וביום  1בינואר  ,2014בעקבות מיזוגי קופות הגמל שביצעה כלל פנסיה
וגמל ,קופת גמל אחת שתופעלה על ידי ד.ס.ש .מוזגה אל תוך קופת גמל המתופעלות באמצעות בנק דיסקונט
ואילו שתי קרנות השתלמות שתופעלו באמצעות לאומי גמל ובנק הפועלים מוזגו אל תוך קרן השתלמות
המתופעלת על ידי ד.ס.ש.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2013סך הנכסים המתופעלים על ידי בנק הפועלים הינו כ 9.7-מליארדי ש"ח ,סך
הנכסים המתופעלים על ידי בנק דיסקונט הינו כ 17.3 -מליארדי ש"ח ,סך הנכסים המתופעלים על ידי בנק
לאומי הינו כ 0.3 -מיליארדי ש"ח וסך הנכסים המתופעלים על ידי ד.ס.ש הינו כ 9 -מליארדי ש"ח.
נכון ליום  31בינואר  ,2014סך הנכסים המתופעלים על ידי בנק הפועלים הינו כ 8.9 -מליארדי ש"ח ,סך הנכסים
המתופעלים על ידי בנק דיסקונט הינו כ 20.8-מליארדי ש"ח וסך הנכסים המתופעלים על ידי ד.ס.ש הינו כ6.3-
מליארדי ש"ח.
עוד יצוין כי כחלק ממיזוג קופות הגמל מחודש ינואר  ,2014תועבר הבעלות בקופות הגמל שמוזגו מבעלות כלל
פנסיה וגמל לבעלות כלל ביטוח ,בהתאם להסכם שינוי מבנה שנחתם בין כלל פנסיה וגמל לכלל ביטוח בדצמבר
 .2013ביום  13במרס  2014התקבל אישור רשות המסים לביצוע שינוי המבנה בפטור ממס לפי סעיף 105ט
לפקודת מס הכנסה .העברת חלק מקופות הגמל שבניהול כלל פנסיה וגמל ,מבעלות כלל פנסיה וגמל לבעלות
כלל ביטוח מהווה חלוקה בעין ו/או במזומן של דיבידנד ,על ידי כלל פנסיה וגמל ,לבעל המניות היחיד שלה,
כלל ביטוח.

ב.

מעבר למגדל עתידים ומכירת בניין המטה
.1

ביום  12מרס  ,2013התקשרה כלל החזקות במזכר הבנות מחייב עם חברת עתידים  -החברה לתעשיות
עתירות מדע בע"מ ,אשר גובש לכדי הסכם סופי ביום  15ביוני  ,2013במסגרתו )לרבות במסגרת תוספות
להסכם( תשכור כלל החזקות ,עבורה ועבור גופי וחברות קבוצת כלל החזקות ,שטח משרדים של כ47,000-
מ"ר ) 24קומות( ,קומת לובי ,מחסנים וכ 1,000-מקומות חנייה תת קרקעיים ,במגדל עתידים השוכן ברמת
החייל ,תל אביב )להלן" :המושכר" או "מגדל עתידים"( ,לתקופה של כ 24-שנים )עם תחנת יציאה אחת
בתום כ 16-שנים( וזאת לשם ריכוז פעילויות קבוצת כלל החזקות במיקום מרכזי אחד ,במקום ב 12-בניינים
שונים באזור תל אביב ,ובמטרה להביא להתייעלות תפעולית.
כמו כן ,בחודש ספטמבר  2013כלל החזקות התקשרה בהסכמים לביצוע עבודות פנים על מנת לבצע במושכר
התאמות פנימיות בהתאם לצורכי קבוצת כלל החזקות ,עם תדהר בניה בע"מ ועם פורמה פרויקטים בע"מ,
בהיקף של כ 113-מיליוני ש"ח ,בתוספת מע"מ.
מעבר פעילות קבוצת כלל החזקות למגדל עתידים החל להתבצע בחודש מאי ומתוכנן להסתיים בחודש יולי
.2014
כתוצאה ממעבר קבוצת כלל החזקות למגדל עתידים ,חברות בקבוצה צפויות לפנות את עיקר השטחים
השכורים באזור המרכז .יתכן כי חלק מהשטחים יושכרו על ידן בשכירות משנה ובחלקם תומחה זכות
השכירות לשוכר חלופי .כפועל יוצא מהאמור לעיל ,צפויות חברות הקבוצה להמשיך ולשלם דמי שכירות
בגין הפרש ,ככל שיווצר ,בין דמי השכירות אותם נדרש לשלם על פי הסכמי השכירות לבין דמי השכירות
שישולמו על ידי השוכרים החלופים .עקב כך ,הכירה הקבוצה בהפרשה בגין החוזה המכביד כמפורט בבאור
 35לעיל.

.2

ביום  20באוגוסט  2013התקשרו חברת נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ ,יחד עם חברת בטח בע"מ ,שתיהן
חברות מקבוצת כלל החזקות )להלן יחד" :המוכרות"( בהסכם עם חברת אמות השקעות בע"מ )להלן:
"אמות"( ,לפיו מכרו את מלוא זכויותיהן בפרויקט משרדים המצוי בדרך מנחם בגין  46-48בתל-אביב
)להלן" :הפרויקט"( .בפרויקט שוכנים משרדי חברות קבוצת כלל החזקות .בתמורה לזכויות המוכרות
בפרויקט תשלם אמות למוכרות תמורה בסך של כ 97-מיליוני ש"ח.
מועד מסירת החזקה נקבע ליום  1במרס ) 2014להלן" :מועד המסירה"( ,כאשר המוכרות שוכרות את
הפרויקט לתקופה של  3חודשים נוספים ,דהיינו עד ליום  31במאי  ,2014בתמורה לתשלום דמי שכירות
לאמות בסך של  1מיליוני ש"ח לכל חודש .למוכרות ניתנה אפשרות להודעה על דחיית המעבר מהפרויקט
לאחר ה  31במאי  2014כנגד תשלום קנסות לאמות.
עם פינוי הפרויקט תעבור קבוצת כלל החזקות למשרדיה החדשים במגדל עתידים )ראה סעיף  1לעיל(.
מכירת הזכויות בפרויקט תניב למוכרות רווח הון בסכום של כ 20 -מיליוני ש"ח לאחר מס ,שיוכר במועד
המסירה ,לא כולל הוצאות בגין פחת מואץ של המיטלטלין המצויים בפרויקט )ראה באור .(8
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התקשרות לרכישת מערכות מיכון לניהול פעילות הפנסיה
ביום  8בספטמבר  2013התקשרה כלל פנסיה וגמל ,בהסכם לרכישת מערכות מיכון לניהול פעילות הפנסיה של
הקבוצה )להלן" :המערכת"( עם חברת סאפיינס טכנולוגיות ) (1982בע"מ )להלן" :סאפיינס"( בתמורה ל47.5 -
מיליוני ש"ח ,בתוספת מע"מ )להלן" :ההסכם"( .במסגרת ההסכם ,סאפיינס התחייבה ליישם את המערכת
במערכות המיכון של כלל פנסיה וגמל עד לסוף שנת  2014וכן להתאים את המערכת להוראות רגולציה חדשות
שנכנסו ושייכנסו לתוקף במהלך השנים  2013ו.2014 -

ד.

חתימה על הסכם קיבוצי
לפרטים בדבר חתימת חברות בקבוצה על הסכם קיבוצי בינן לבין ההסתדרות וועד העובדים בקבוצה ,ראה באור
)24ד(.

ה.

התפתחויות בשוק ההון
לאחר תאריך הדוח נמשכו עליות השערים בשוק ההון ,ונמשכה מגמת ירידת התשואות הגלומות בתיק הנכסים של
החברה .בדבר השלכה אפשרית של התשואות הגלומות על ריבית ההיוון בביטוח כללי ,ראה באור )37ה()ה(5)(2
בדבר ההנחות העיקריות שנלקחו לצורך ההערכה האקטוארית ,ועל ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים ,ראה
באור )37ג() (2ו)-ה()ה (5)(1בדבר השיטות האקטואריות לחישות ההתחייבויות הביטוחיות לעניין התחייבויות
להשלמה לעתודה לקצבה.

ו.

טיוטת חוזר חידוש חוזה ביטוח
בחדש מרץ  2014פורסמה טיוטת חוזר "חידוש חוזה ביטוח" .מטרת החוזר לקבוע כללים לחידוש פוליסת ביטוח,
במסגרתם נקבעו ,בין היתר ,הוראות בדבר חובות משלוח מכתבים למבוטחים קודם לתום תקופת הביטוח ,וזאת
הן במקרה בו החברה מעונינת לחדש את חוזה הביטוח והן במקרה שבו החברה מבקשת להביא את ההתקשרות
עם המבוטח לכדי סיום .טיוטת החוזר מסדירה את המידע אותו יש למסור למבוטח במסגרת ההודעות האמורות,
לרבות לענין דמי הביטוח ,שינויים בתנאי הביטוח ופירוט הציון שניתן לחברת הביטוח ביחס לאופן יישוב התביעות.
טיוטת החוזר מסדירה את החובה לקבל את הסכמת המבוטח כתנאי לחידוש פוליסת הביטוח ואת החובה לתעדה.
במסגרת הטיוטה מוצע לחייב חברת ביטוח ששלחה לבעל פוליסה הודעה על הצעה לחידוש פוליסה ולא קיבלה את
הסכמתו או ששלחה לבעל הפוליסה הודעה על אי חידוש פוליסה ,לשלוח לבעל הפוליסה הודעה נוספת על תום
תקופת הביטוח  14ימים לפני תום תקופת הביטוח תוך פירוט מועד תום תקופת פוליסת הביטוח; השלכות העדר
רצף ביטוחי; ואחריות בעל הפוליסה לדאוג לכיסוי ביטוחי.
בהתאם לטיוטת החוזר תחולתו חלה על פוליסות שתקופת הביטוח שלהן עולה על שלושה חודשים בענפי הביטוח
הבאים :ביטוח חיים  -סיכון בלבד; ביטוח מפני תאונות אישיות; ביטוח מפני מחלות ואשפוז; ביטוח מקיף לדירות
ולבתי עסק; ביטוח רכב רכוש; וביטוח רכב חובה .על אף האמור ,הוראות החוזר אינן חלות על תכנית לביטוח חיים
קבוצתי ,תכנית לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי ותכנית לביטוח בריאות קבוצתי ,למעט לפוליסות קבוצתיות
לביטוח תאונות אישיות שתקופת הביטוח בהן אינה עולה על שנה.
להערכת החברה ,ככל שטיוטת החוזר תתקבל ,צפויה להביא לגידול בהוצאות התפעוליות של החברה ויכול ותשפיע
על מערכת היחסים ההסכמית עם המבוטחים ,כפועל יוצא מדרישות רגולטוריות חדשות ביחס למועד סיום תקופת
הביטוח .כמו כן היא עשויה לחשוף את החברה לפלחי שוק חדשים מחד ומאידך להשפיע על יכולת השימור של
לקוחות קיימים מאידך .בשלב זה ,בטרם התפרסם נוסחו המחייב של החוזר לא ניתן להעריך את השלכותיו
והיישום בפועל עשוי להיות שונה באופן מהותי מזה שנחזה והוא תלוי במידה רבה בנוסח המחייב של החוזר ,ככל
שיפורסם ,בטעמי המבוטחים ובהתנהגותם ביחס למוצרים שברשותם ,בהתנהגות הגורמים המפיצים והמתחרים
וכן בהשלכות המשולבות של החוזר האמור ביחד עם הוראות חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן
טיפול בבקשות למשיכה ולהעברת כספים ,וכן עם מכתב המפקחת למנהלי חברות הביטוח ,המציג את הממצאים
העולים מניתוח הנתונים אשר הועברו למפקחת על ידי החברות ביחס לאופן יישוב התביעות.
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חוזר מדיניות תגמול בגופים מוסדיים
בחודש אפריל  2014פורסם חוזר מדיניות תגמול בגופים מוסדיים שתיקן וביטל חוזר קודם בעניין מדיניות
התגמול משנת  ,2009וזאת לנוכח ממצאי בחינת יישומו של החוזר משנת  ,2009לצד התאמתו לסטנדרטים
בינלאומיים ורגולציה שנקבעה בישראל ,ובכלל זה ,תיקון  20והוראות המפקח על הבנקים לגבי תאגידים
בנקאיים .בהתאם לחוזר ,מדיניות התגמול תחול על נושאי משרה ,מנהלי השקעות וכן על קבוצה נוספת של
עובדים שתגמולם עולה על הסך שנקבע בחוזר ומי שנכלל בקבוצה של עובדים ,הכפופה לאותם הסדרי תגמול לפי
מדיניות התגמול של הגוף המוסדי ,ואשר הרכיב המשתנה בתגמול עשוי ,במצטבר ,לחשוף את הגוף המוסדי או
את כספי חוסכים באמצעותו לסיכון מהותי .במסגרת החוזר נקבע ,בין היתר ,כי יקבע יחס הולם בין מרכיב
התגמול הקבוע ומרכיב התגמול המשתנה ,כך ששיעורו של הרכיב המשתנה השנתי לא יעלה על  100%מהרכיב
הקבוע השנתי ובתנאים חריגים שיקבעו )הנוגעים לאירוע עסקי חד פעמי( ניתן יהיה לקבוע כי שיעורו של הרכיב
המשתנה השנתי לא יעלה על  200%מהרכיב הקבוע ,זאת למעט ביחס למנכ"ל וליו"ר הדירקטוריון .בנוסף נקבע,
כי כל תשלום של רכיב משתנה יהיה כפוף להסדרי דחיה ,כך שלפחות  50%מהרכיב המשתנה ידחה ויתפרש
בשיטת הקו הישר על פני תקופה שלא תפחת משלוש שנים .במסגרת החוזר נקבעו הסדרים שונים בקשר עם
הענקה של מניות או מכשירים מבוססי מניות ,בקשר עם מענקי פרישה ונושאים נוספים .החוזר ייכנס לתוקף
ביום  1ביולי ) 2014להלן" :מועד התחולה"( ואולם הסכמי תגמול שאושרו לפני מועד פרסום טיוטת החוזר )25
בדצמבר  (2013יותאמו להוראות החוזר עד לתום שנת  2016ואילו הסכמי תגמול שאושרו החל ממועד פרסום
טיוטת החוזר ועד למועד התחולה ,יותאמו עד לתום שנת  .2014החברה והגופים המוסדיים בקבוצה פועלים
להתאמת מדיניות התגמול בהתאם להוראות החוזר.

ח.

ועדת גרמן – הרפורמה בתחום ביטוחי הבריאות
במהלך שנת הדוח החלה לפעול ועדה מייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית שהוקמה על ידי שרת הבריאות,
הכוללת צוות מומחים מתחומים שונים )להלן" :ועדת גרמן" או "הועדה"( .מטרת ועדת גרמן היא לבחון את
הסוגיות השונות הניצבות לפתחה של מערכת הבריאות ,לנתח אותן ולגבש סדרת המלצות ופתרונות לצורך חיזוק
מערכת הבריאות הציבורית .ועדת גרמן בוחנת את מצבה של מערכת הרפואה הציבורית בישראל ומטרתה
להמליץ על צעדי המדיניות הרצויים ,לרבות תיקוני חקיקה וצעדים אופרטיבים .בין היתר מתייחסת ועדת גרמן
לביטוחים הרפואיים ,הן במסגרת תוכניות השב"ן והן במסגרת הביטוחים מסחריים.
מסקנות ועדת גרמן טרם פורסמו; עם זאת ,במסגרת פרסומים בעיתונות התפרסמו ידיעות לפיהן תת הוועדה
בנושא ביטוחים רפואיים מציעה יצירת פוליסה אחידה לקופות החולים ולחברות הביטוח ,במסגרתה ימכר כיסוי
ביטוחי לניתוחים ולחוות דעת שניה לניתוח )להלן" :הפוליסה האחידה"( .הפוליסה האחידה תהווה ,רובד נפרד
ובלתי תלוי ברבדים אחרים בשב"ן או בכיסויים שמבוטח ירכוש במסגרת הביטוח מסחרי לפי הפרסומים
האמורים ,הכיסוי בפוליסה האחידה יהיה לתקופה קצובה ,במתכונת אחידה והוא יוגדר במשותף על ידי נציגי
משרד הבריאות ואגף שוק ההון .תנאי ההצטרפות לפוליסה האחידה יהיו ללא חיתום )כלומר ללא אפשרות
להימנע מלקבל מבוטח בשל בעיות רפואיות וללא החרגות או תוספות חיתומיות כנהוג בביטוחי הפרט( ,ותוגדר
תקופת אכשרה משותפת הן למבוטח בביטוח המסחרי והן לעמית במסגרת השב"ן )בדומה לנהוג היום בשב"ן(.
ההמלצה עצמה עדיין לא פורסמה.
על פניו ,מדובר ברפורמה שהשפעתה על שוק ביטוחי הבריאות בישראל עשויה להיות מהותית .עם זאת ,לאור
העובדה שטרם פורסמו המלצות הוועדה ותת הועדה ואף טיוטת המלצות טרם פורסמה ,החברה אינה יכולה
להעריך את השלכות אימוץ הרפורמה האמורה.

ט.

טיוטה שניה לתיקון תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן()תיקון( ,התשע"ד –
2014
במאי  2014פרסם המפקח על הביטוח טיוטה שניה לתיקון תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח
דירות ותכולתן()תיקון( ,התשע"ד – ) 2014להלן" :טיוטת התקנות"( ,במסגרת טיוטת התקנות מוצע לתקן את
נוסח הפוליסה התקנית לביטוח דירה )להלן" :הפוליסה התקנית"( באמצעות תיקונים אשר ,רובם ככולם,
מרחיבים את הכיסויים הקיימים ואשר בהתאם לנוסח הקיים היום ,לא היו חלק מן התנאים המינימאליים
המתחייבים לביטוח דירה במסגרת הפוליסה התקנית .במסגרת טיוטת התקנות מוצע ,בין היתר ,לתקן את
הפוליסה התקנית ,ביחס לתנאי ביטול הפוליסה על ידי המבוטח ,באופן שהמבוטח יוכל ביוזמתו לבטל את
הפוליסה בכל עת ולקבל החזר יחסי של דמי הביטוח ,ללא קנס ביטול.
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טיוטה שניה לתיקון תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן()תיקון( ,התשע"ד –
) 2014המשך(
להערכת החברה ,אם וככל שטיוטת התקנות תאושר ותהפוך לנוסח מחייב ,ובשל השפעה מצטברת של מספר
שינויים הכלולים בטיוטה ,צפוי גידול בהיקף התביעות ובגובה התביעה הממוצעת .בנוסף ,צפויה עלייה בהוצאות
החיתום וחשיפה לעלייה בתשלום תביעות בגין ביטוח חסר וזאת לאור תיקונים המוצעים במסגרת טיוטת
התקנות ואשר שוללים מהמבטח את הזכות לסעדים הקבועים במסגרת הוראות חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א -
 1981ביחס לביטוח חסר .היכולת לבטל את הכיסוי הביטוחי ללא קנסות ,צפויה להביא להגברת התחרות בתחום
ולחשוף את חברות הביטוח לגידול בהיקף ביטולי הפוליסות ביוזמת המבוטחים ולחייבן בהחזר יחסי למבוטחים
של דמי הביטוח ,לתקופת הביטוח שנותרה ,מבלי יכולת להשתפות על הוצאות שהוצאו בעקבות מכירת הפוליסה
ואשר טרם הוחזרו .בשלב זה ,בטרם פורסם הנוסח הסופי של התקנות ,החברה אינה יכולה לצפות את היקף
ההשפעה האמורה בפועל ,וזו תלויה ,בין היתר ,במחירי השוק שיקבעו ,בהתנהגות הגורמים המתחרים בשוק,
בהתנהגות הלקוחות ובתנאי התחרות בשוק ,שיתמקדו במחיר ,בשירות ובאופן סילוק התביעות.

י.

מתן הנחה בדמי ניהול בשל מקבלי קצבה בקרן פנסיה-טיוטה
בחודש מאי  2014פרסמה הממונה על שוק ההון ,טיוטת חוזר בעניין מתן הנחה בדמי ניהול בשל מקבלי קצבה
בקרן פנסיה .מטרת החוזר הינה להסדיר את האופן שבו תחושב הקצבה והאופן שבו ייגבו דמי הניהול על ידי
החברה המנהלת במקרים בהם ניתנת הנחה בדמי ניהול למקבלי הקצבה ובמסגרתה נקבע כי הנחה בדמי ניהול
למקבלי הקצבה תינתן למשך כל תקופת תשלום הקצבה ,ותחול גם ביחס לשארי העמית .להערכת החברה ,טיוטת
החוזר בענין מתן הנחה בדמי ניהול ככל שתתקבל עשויה להשפיע על תנאי התחרות בשוק בקרנות פנסיה ביחס
לתקופה שלאחר תחילת קבלת הקצבה .עם זאת ,בשלב זה ,בטרם פורסם הנוסח הסופי של החוזר ,לא ניתן להעריך
את השלכותיו והיישום בפועל תלוי במידה רבה בהסדר הסופי שיגובש ובהתנהגות הגורמים המתחרים ,הגורמים
המפיצים והלקוחות.

יא.

חוזר בעניין התניות בהסדרים פנסיונים הכוללים כיסויים ביטוחיים
בחודש מאי  2014פרסמה המפקחת על הביטוח טיוטת חוזר בעניין התניות בהסדרים פנסיונים הכוללים כיסויים
ביטוחיים שמטרתה לקבוע הוראות שיצמצמו את החשש לניגודי ענינים בין מעסיק לעובדיו במסגרת הצטרפות
להסדרי חיסכון פנסיוני .במסגרת הטיוטה מוצע לקבוע מגבלות לעניין התנית רכישת כיסוי ביטוחי לאבדן כושר
עבודה או מוות )"כיסוי ביטוחי"( בניהול מוצר חיסכון פנסיוני אצל הגוף המוסדי ,למנוע התניה של הנחות בדמי
ניהול או הנחות בעלות הכיסוי ביטוחי בפוליסה פרטית ,ברכישת מוצר אחר אצל הגוף המוסדי ,ולקבוע כי הנחה
שתינתן בצירוף מבוטח באמצעות מעסיקו לכיסוי ביטוחי בפוליסה פרטית ,תינתן למשך כל תקופת הביטוח ולא
לתקופה קצובה .החברה לומדת את טיוטת החוזר.
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באור -42
א

חכירות
חכירות בהן הקבוצה היא החוכרת
הקבוצה קשורה בהסכמי חכירה מסחריים ביחס לנדל"ן שברשותה ,אשר מתייחסים לחלק ממשרדי
הקבוצה .חכירות אלה לא ניתנות לביטול והינן לתקופות שונות )עד שנת  ,(2030בהתחשב באופציות
הארכת תקופת חכירה שבידי הקבוצה.
לחברות הקבוצה הסכמי התקשרות לשכירות תפעולית של צי הרכב שלהן ,לתקופה ממוצעת שלא ניתנת
לביטול של כ 4-שנים .בחודשים דצמבר  2013וינואר  ,2014חתמו חברות הקבוצה על הסכמי שכירות
תפעולית חדשים.
בדבר פרטים נוספים על חכירות בנייני משרדים ,ראה באור .10
להלן דמי החכירה המינימאליים העתידיים להיות משולמים בגין חוזי חכירה שאינם ניתנים לביטול:
2013

באלפי ש"ח

56,789
143,502
389,641
589,932

עד שנה
משנה ועד חמש שנים
מעל חמש שנים

2012

43,241
115,917
68,666
227,824

בדבר פרטים על יתרות דמי חכירה ששולמו מראש המתייחסים לזכויות במקרקעין אותם חוכרת החברה,
ראה באור .8
לפרטים בדבר הכרה בהפסד בגין הסכמי שכירות ,המהווים חוזה מכביד עקב המעבר הצפוי של משרדי
קבוצת כלל החזקות למגדל עתידים ,ראה באור )41ב(.
להלן תשלומי חכירה וחכירת משנה שנזקפו לדוח רווח והפסד:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013

באלפי ש"ח

ב.

תשלומי חכירה מינימאליים שהוכרו כהוצאה

43,870

45,200

40,871

הכנסות בגין חכירת משנה

)(14

)(158

)(157

43,856

45,043

40,714

חכירות בהן הקבוצה היא המחכירה
הקבוצה מחכירה מספר מבנים מסחריים ובנייני משרדים )נכסי נדל"ן להשקעה( לגופים חיצוניים .הסכמי
החכירה הם לתקופות שונות )עד כ 20-שנים( ,שאינן ניתנות לביטול בהתחשב באופציות של החוכרים
לחידוש החוזים בתום התקופה.
להלן דמי החכירה המינימאליים העתידיים להתקבל בגין חוזי חכירה לרבות בגין תקופות האופציה אשר
במועד ההתקשרויות סביר שתמומש:

465,561

468,485

2013

באלפי ש"ח

עד שנה
משנה ועד חמש שנים
מעל חמש שנים
מתוכם דמי חכירה מינימאליים העתידים להתקבל והמתייחסים לנכסים
בהם החברה הינה חוכר בחכירה מימונית
*(

173,550
524,372
829,978
1,527,900

(* 2012
159,584
484,393
764,223
1,408,200

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.

לפרטים נוספים בדבר הסכמי החכרת נדל"ן להשקעה ,ראה באור .10
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נספח א -

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח
סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה ,17
תא דואר 609
תל אביב 61006

טלפון 03-684800
פקס 03-6848444
www.kpmg.co.il

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 6706703

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

לכבוד
בעלי המניות של כלל חברה לביטוח בע"מ

א.ג.נ,.
הנדון :דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי נפרד לפי דרישת המפקח על הביטוח בהתאם לחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א1981-
ביקרנו את המידע הכספי הנפרד ,המובא לפי דרישת המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)ביטוח( ,התשמ"א 1981-של כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :החברה"( לימים  31בדצמבר  2013ו 2012-ולכל אחת
משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  31בדצמבר  2013ואשר נכלל בנספח א' לדוחות הכספיים של החברה.
המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי
הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה בהן הינה כ90 -
מיליוני ש"ח וכ 108-מיליוני ש"ח לימים  31בדצמבר  2013ו 2012-בהתאמה ,וחלקה של החברה ברווחיהן )בהפסדיהן( הינו
כ 4.4 -מיליוני ש"ח ,כ (1.7) -מיליוני ש"ח וכ 1.6-מיליוני ש"ח לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום
 31בדצמבר  .2013הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות
דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים
החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של
החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד .אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים
מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות,
בהתאם לדרישות שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בחוזר ביטוח  ,2010-1-4על עדכוניו.
אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף מדף של כללביט מימון בע"מ המיועד להתפרסם בחודש מאי .2014

קוסט פורר גבאי את קסירר
סומך חייקין
רואי חשבון
רואי חשבון
מבקרים משותפים

תל-אביב,
 28במאי 2014
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תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות הון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח

נספח א -

להלן נתונים כספיים תמציתיים על בסיס הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )להלן" :דוחות הסולו"( ,הערוכים לפי
תקני דיווח כספי בינלאומיים ) ,(IFRSלמעט העניינים הבאים:
המדיניות החשבונאית שפורטה בבאור  ,3בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ,יושמה בהכנת דוחות הסולו ,למעט
המפורט להלן:
א.
ב.

מדידת ההשקעות בחברות מוחזקות על בסיס אקוויטי.
זכויות במקרקעין כוללות גם זכויות במקרקעין המוחזקות באמצעות חברה מוחזקת שהחזקת זכויות אלה הוא
עיסוקה היחיד.
דוחות על המצב הכספי
ליום  31בדצמבר

באלפי ש"ח

(* 2012

2013

נכסים
נכסים בלתי מוחשיים

1,047,485

976,139

הוצאות רכישה נדחות

1,514,861

1,488,490

רכוש קבוע

153,552

185,839

השקעות בחברות מוחזקות

797,249

730,186

נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

1,752,837

1,456,199

נדל"ן להשקעה  -אחר

799,414

705,040

נכסי ביטוח משנה

2,286,307

2,043,530

נכסי מסים שוטפים

-

125,555

חייבים ויתרות חובה

289,599

296,693

פרמיות לגבייה

958,164

922,257

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

42,566,445

36,042,895

השקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים

6,955,262

8,792,246

נכסי חוב שאינם סחירים

17,177,081

16,215,122

מניות

936,782

727,345

אחרות

1,461,776

835,685

סה"כ השקעות פיננסיות אחרות

26,530,901

26,570,398

מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

2,294,010

1,536,961

מזומנים ושווי מזומנים אחרים

1,236,685

1,316,230

נכסים המוחזקים למכירה

70,207

-

סך כל הנכסים

82,297,716

74,396,412

סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה

47,030,499

39,404,898

*(

הוצג מחדש בגין הכללת נתוני כלל בריאות לאחר מיזוגה ,ראה באור )16ה() ,(9וכן בגין יישום למפרע של
תקני חשבונאות חדשים ,ראה באור )2ו(.
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נספח א -

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(

דוחות על המצב הכספי )המשך(
ליום  31בדצמבר
(* 2012

2013

הון
הון מניות

146,094

146,094

פרמיה על מניות

671,325

671,325

קרנות הון

419,037

400,582

עודפים

2,529,190

2,007,541

סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה

3,765,646

3,225,542

התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

26,905,791

27,295,391

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

46,452,569

38,763,583

התחייבויות מסים נדחים

341,630

253,309

התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו

170,522

171,489

כתבי התחייבות נדחים

2,433,736

2,499,688

זכאים ויתרות זכות

2,223,509

2,187,410

התחייבות מסים שוטפים

4,313

-

סך כל ההתחייבויות

78,532,070

71,170,870

סך כל ההון וההתחייבויות

82,297,716

74,396,412

*(

הוצג מחדש בגין הכללת נתוני כלל בריאות לאחר מיזוגה ,ראה באור )16ה() ,(9וכן בגין יישום למפרע של תקני
חשבונאות חדשים ,ראה באור )2ו(.

 28במאי 2014
תאריך אישור הדוחות הכספיים

דני נוה
יו"ר הדירקטוריון
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נספח א -

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(

דוחות רווח והפסד

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

באלפי ש"ח

2013

(* 2012

9,196,836
1,107,611
8,089,225

8,977,961
1,116,838
7,861,123

8,662,800
1,044,903
7,617,897

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות )הוצאות( מדמי ניהול
הכנסות מעמלות

6,461,550
842,290
139,140
3,076

5,518,755
529,450
148,069
131

124,240
474,520
172,230
)(9

סך כל ההכנסות

15,535,281

14,057,528

8,388,878

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

13,236,519

12,374,616

7,105,026

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי התחייבויות בגין חוזי ביטוח

)(998,041

)(647,417

)(1,042,072

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

12,238,478

11,727,199

6,062,954

עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות אחרות

1,712,355
512,197
3,339
26,208
176,965

1,685,613
461,951
22,170

1,538,792
403,758
17,205
52,080

158,635

188,772

סך כל ההוצאות

14,669,542

14,055,568

8,263,561

חלק בתוצאות חברות מוחזקות ,נטו
רווח לפני מסים על ההכנסה

66,808
932,547
314,290

18,920
20,880

56,082
181,399

)(11,299

56,651

רווח )הפסד( לתקופה

618,257

32,179

124,748

פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר

הכנסות )הוצאות( אחרות

הוצאות מימון

מסים )הטבת מס( על הכנסה

*(

(* 2011

הוצג מחדש בגין הכללת נתוני כלל בריאות לאחר מיזוגה ,ראה באור )16ה() ,(9וכן בגין יישום למפרע של תקני
חשבונאות חדשים ,ראה באור )2ו(.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

נספח א -

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(

דוחות על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

באלפי ש"ח

2013

618,257

רווח לתקופה

(* 2012

32,179

(* 2011

124,748

רווח )הפסד( כולל אחר:
פריטי רווח כולל אחר שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח הכולל
הועברו או יועברו לרווח והפסד :
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ שנזקפו לקרנות הון

)(6,551

393

1,335

348,306

421,308

)(364,411

)(309,425

)(141,823

)(90,368

16,961

60,237

117,514

חלק הקבוצה ברווח )הפסד( כולל אחר של חברות מוחזקות המטופלות
לפי שיטת השווי המאזני שהועבר או יועבר לרווח והפסד ,נטו ממס
מסים )הטבת מס( בגין מרכיבים אחרים של רווח )הפסד( כולל שהועברו
או יועברו לרווח והפסד

810

1,595

)(1,332

31,646

123,963

)(101,394

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת
הרווח )הפסד( הכולל הועבר או יועבר לרווח והפסד ,נטו ממס

18,455

217,747

)(235,868

שינוי ,נטו ,בשווי הוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה,
שנזקף לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי הוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה,
שהועבר לדוח רווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה ,שהועברו לדוח
רווח והפסד

פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד:
רווחים )הפסדים( אקטוארים מתוכנית הטבה מוגדרת

4,190

)(11,330

137

חלק הקבוצה ברווח )הפסד( כולל אחר של חברות מוחזקות המטופלות
לפי שיטת השווי המאזני ,נטו ממס

2,322

)(1,587

)(964

מסים )הטבת מס( בגין מרכיבים אחרים של רווח )הפסד( כולל

1,703

)(4,045

19

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח והפסד ,נטו ממס

4,809

)(8,872

)(846

סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה

641,521

241,054

)(111,966

*(

הוצג מחדש בגין הכללת נתוני כלל בריאות לאחר מיזוגה ,ראה באור )16ה() ,(9וכן בגין יישום למפרע של תקני
חשבונאות חדשים ,ראה באור )2ו(.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

נספח א -

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(

דוחות על השינויים בהון העצמי

באלפי ש"ח

הון
מניות

פרמיה
על
מניות

מיוחס לבעלי המניות של החברה
קרן
הון
בגין
נכסים
יתרת
קרן
קרן
זמינים
עודפים
הון
תרגום
למכירה

סך הכל

146,094
-

671,325
-

1,728
-

376,497
-

22,357
-

2,007,541
618,257

3,225,542
618,257

רכיבים של רווח כולל אחר
הפרשי תרגום מטבע חוץ שנזקפו לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים
למכירה שנזקף לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים
למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה
שהועבר לדוח רווח והפסד

-

-

)(6,551

-

-

-

)(6,551

-

-

-

351,046

-

-

351,046

-

-

-

)(310,785

-

-

)(310,785

-

-

-

16,961

-

-

16,961

הטבת מס בגין מרכיבים אחרים של רווח כולל

-

-

-

)(32,216

-

7,613
)(2,804

7,613
)(35,020

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה ,נטו ממס
סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה

-

-

)(6,551
)(6,551

25,006
25,006

-

4,809
623,066

23,264
641,521

יתרה ליום  1בינואר 2013
רווח לתקופה

הפסדיםאקטואריים מתוכנית הטבה מוגדרת

השקעות ,חלוקות ועסקאות עם בעלי המניות ,שנזקפו
ישירות להון
תשלומים מבוססי מניות

-

-

-

-

-

)(1,417

)(1,417

הטבת מס בגין מכשירים הוניים שהוענקו לעובדים

-

-

-

-

-

-

-

שיפוי לחברה האם בגין הענקת אופציות לעובדים

-

-

-

-

-

-

-

דיבידנד

-

-

-

-

-

)(100,000

)(100,000

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

146,094

671,325

)(4,823

401,503

22,357

2,529,190

3,765,646
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כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

נספח א -

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(

דוחות על השינויים בהון העצמי )המשך(

באלפי ש"ח

הון מניות

פרמיה
על מניות

יתרה ליום  1בינואר 2012
רווח לתקופה

מיוחס לבעלי המניות של החברה
קרן הון
בגין
נכסים
יתרת
זמינים
קרן
עודפים
תרגום למכירה קרן הון

סך הכל

138,157
-

479,310
-

1,335
-

159,143
-

22,118
-

2,183,408
32,179

2,983,471
32,179

-

-

393

-

-

-

393

-

-

-

424,271

-

-

424,271

-

-

-

)(142,291

-

-

)(142,291

רכיבים של רווח כולל אחר
הפרשי תרגום מטבע חוץ שנזקפו לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים
למכירה שנזקף לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים
למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה
שהועבר לדוח רווח והפסד

-

-

-

60,237

-

-

60,237

רווחים אקטואריים מתוכנית הטבה מוגדרת *(

-

-

-

-

-

)(13,674

)(13,674

מסים )הטבת מס( בגין מרכיבים אחרים של
רווח כולל *(

-

-

-

)(124,863

-

4,802

)(120,061

רווח כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

-

-

393

217,354

-

)(8,872

208,875

סה"כ רווח כולל לתקופה

-

-

393

217,354

-

23,307

241,054

השקעות ,חלוקות ועסקאות עם בעלי המניות ,שנזקפו
ישירות להון
הנפקת הון מניות )בניכוי הוצאות הנפקה(
תשלומים מבוססי מניות
הטבת מס בגין מכשירים הוניים שהוענקו לעובדים
שיפוי לחברה האם בגין הענקת אופציות לעובדים

7,937
-

192,015
-

דיבידנד

-

-

-

-

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

146,094

671,325

1,728

376,497

*(

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים ,ראה באור )2ו(.
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-

239
-

876
)(50

199,952
876
239
)(50

-

)(200,000

)(200,000

22,357

2,007,541

3,225,542

כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

נספח א -

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(

דוחות על השינויים בהון העצמי )המשך(

באלפי ש"ח

הון מניות

פרמיה
על מניות

יתרה ליום  1בינואר2011 ,
רווח לתקופה

מיוחס לבעלי המניות של החברה
קרן הון
בגין
נכסים
יתרת
זמינים
קרן
עודפים
תרגום למכירה קרן הון

סך הכל

138,157
-

479,310
-

-

396,346
-

21,854
-

2,228,421
124,748

3,264,088
124,748

-

-

1,335

-

-

-

1,335

-

-

-

)(363,701

-

-

)(363,701

-

-

-

)(93,110

-

-

)(93,110

-

-

-

117,514

-

-

117,514

רווחים אקטואריים מתוכנית הטבה מוגדרת *(
מסים בגין מרכיבים אחרים של רווח כולל *(

-

-

-

-

-

-

102,094

-

)(1,171

)(1,171

-

325

102,419

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה ,נטו ממס
סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה

-

-

1,335
1,335

)(237,203
)(237,203

-

)(846
123,902

)(236,714
)(111,966

רכיבים של רווח כולל אחר
הפרשי תרגום מטבע חוץ שנזקפו לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה
שנזקף לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה
שהועבר לדוח רווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה
שהועבר לדוח רווח והפסד

השקעות ,חלוקות ועסקאות עם בעלי המניות ,שנזקפו
ישירות להון
תשלומים מבוססי מניות

-

-

-

-

-

2,586

2,586

הטבת מס בגין מכשירים הוניים שהוענקו לעובדים

-

-

-

-

264

-

264

שיפוי לחברה האם בגין הענקת אופציות לעובדים

-

-

-

-

-

)(1,501

)(1,501

דיבידנד

-

-

-

-

-

)(170,000

)(170,000

יתרה ליום  31בדצמבר 2011

138,157

479,310

1,335

159,143

22,118

2,183,408

2,983,471

*(

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים ,ראה באור )2ו(.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

נספח א -

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(

מגזרי פעילות

א .דיווח על מגזרי
הפעילות

חיסכון ארוך טווח

כללי

בריאות

אלפי ש"ח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי
מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר

2013

(* 2012

(* 2011

2013

(**(* 2012

(**(* 2011

2013

(* 2012

(* 2011

4,874,750

4,737,529

4,645,205

1,613,149

1,510,625

1,358,335

2,718,990

2,739,302

2,671,520

180,839
4,693,911

176,798
4,560,731

186,729
4,458,476

200,947
1,412,202

194,499
1,316,126

175,487
1,182,848

725,825
1,993,165

745,541
1,993,761

682,687
1,988,833

רווחים מהשקעות ,נטו
והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות

5,587,723
842,290
38,461
-

4,894,118
529,450
33,806
-

)(329,100
474,520
51,690
-

296,514
2,558
-

149,511
2,368
-

106,182
1,911
-

298,381
98,121
-

312,076
111,895
-

252,593
118,629
-

סך כל ההכנסות

11,162,385

10,018,105

4,655,586

1,711,274

1,468,005

1,290,941

2,389,667

2,417,732

2,360,055

תשלומים ושינוי
בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה,
ברוטו
חלקם של מבטחי
המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי
בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה
בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק
והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
ירידת ערך נכסים בלתי
מוחשיים
הוצאות אחרות
הוצאות )הכנסות( מימון
סך כל ההוצאות
חלק בתוצאות חברות
מוחזקות ,נטו
רווח )הפסד( לפני מסים
על הכנסה
רווח )הפסד( כולל אחר
לפני מסים על הכנסה
סך כל הרווח )ההפסד(
הכולל לפני מסים על
הכנסה

*(
**(

9,667,195

9,161,178

3,616,850

1,296,899

1,252,122

1,183,219

2,284,752

1,974,996

2,315,434

)(125,123

)(134,127

)(103,632

)(149,020

)(176,924

)(175,158

)(723,898

)(336,366

)(763,282

9,542,072

9,027,051

3,513,218

1,147,879

1,075,198

1,008,061

1,560,854

1,638,630

1,552,152

729,760
369,278

720,483
334,096

643,831
300,440

354,937
46,530

330,441
39,549

266,136
29,512

627,658
47,820

634,689
41,459

628,825
44,249

12,686
13,094

18,273
10,904

17,205
46,917
1,131

3,339
683
13,629

1,951
10,142

2,568
10,609

574
)(11,833

1,946
)(11,894

2,198
15,716

10,666,890

10,110,807

4,522,742

1,566,997

1,457,281

1,316,886

2,225,073

2,304,830

2,243,140

42,584

2,593

34,082

-

-

-

19,294

15,094

17,674

538,079

)(90,109

166,926

144,277

10,724

)(25,945

183,888

127,996

134,589

21,252

67,701

)(24,142

8,499

98,848

)(116,669

13,488

86,995

)(53,932

559,331

)(22,408

142,784

152,776

109,572

)(142,614

197,376

214,991

80,657

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים ,ראה באור )2ו(.
הוצג מחדש בגין הכללת נתוני כלל בריאות לאחר מיזוגה ,ראה באור )16ה().(9

3 - 244

כלל חברה לביטוח בע"מ
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נספח א-

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(

מגזרי פעילות )המשך(
לא
מוקצה
למגזרים

א .דיווח על מגזרי הפעילות
)המשך(

(**(* 2012

(**(* 2011

(* 2011

2013

(* 2012

(* 2011

-

-

-

)(10,053

)(9,495

)(12,260

9,196,836

8,977,961

-

-

-

)(10,053
-

)(9,495
-

)(12,260
-

1,107,611
8,089,225

1,116,838
7,861,123

1,044,903
7,617,897

רווחים מהשקעות ,נטו
והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות

278,932
3,076

163,435
131

94,714
664

-

)(385
-

)(149
)(673

6,461,550
842,290
139,140
3,076

5,518,755
529,450
148,069
131

124,240
474,520
172,230
)(9

סך כל ההכנסות

282,008

163,566

95,378

)(10,053

)(9,880

)(13,082

15,535,281

14,057,528

8,388,878

פרמיות שהורווחו בשייר

תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה ,ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה
בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק
והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
ירידת ערך נכסים בלתי
מוחשיים
הוצאות אחרות
הוצאות מימון
סך כל ההוצאות
חלק בתוצאות חברות
מוחזקות ,נטו
רווח )הפסד( לפני מסים על
הכנסה
רווח )הפסד( כולל אחר לפני
מסים על הכנסה
סך כל הרווח )ההפסד( הכולל
לפני מסים על הכנסה

*(
**(

2013

(* 2012

סה"כ

8,662,800

אלפי ש"ח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי
מבטחי משנה

2013

התאמות
וקיזוזים

-

-

-

)(12,327

)(13,680

)(10,477

13,236,519

12,374,616

7,105,026

-

-

-

-

-

-

)(998,041

)(647,417

)(1,042,072

-

-

-

)(12,327

)(13,680

)(10,477

12,238,478

11,727,199

6,062,954

45,626

42,662

31,340

2,943

4,185

)(1,783

1,712,355
512,197

1,685,613
461,951

1,538,792
403,758

12,265
162,076

149,868

397
161,465

)(1

)(385

)(149

3,339
26,208
176,965

22,170
158,635

17,205
52,080
188,772

219,967

192,530

193,202

)(9,385

)(9,880

)(12,409

14,669,542

14,055,568

8,263,561

4,930

1,233

4,326

-

-

-

66,808

18,920

56,082

66,971

)(27,731

)(93,498

)(668

-

)(673

932,547

20,880

181,399

13,374

75,249

)(143,346

-

-

-

56,613

328,793

)(338,089

80,345

47,518

)(236,844

)(668

-

)(673

989,160

349,673

)(156,690

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים ,ראה באור )2ו(.
הוצג מחדש בגין הכללת נתוני כלל בריאות לאחר מיזוגה ,ראה באור )16ה().(9

3 - 245

*(
(1
(2

3,070,937
144,248
2,926,689

195,656

5,812

189,844

69,247
10,371
523,317

443,699

)(14,878

458,577

161,877
713,161

6,515
551,284

3,164,055
152,736
3,011,319

195,318

47,635

147,683

67,337
8,829
556,883

480,717

)(8,814

489,531

168,481
704,566

)(21,187
536,085

3,201,298
170,581
3,030,717

70,164

)(29,317

99,481

70,116
9,806
598,500

518,578

)(13,460

532,038

140,587
697,981

11,147
557,394

(* 2011
563,140
16,893
546,247

525,398
2,245
523,153

5,769

1,273

4,496

180,617
13,741
)(854
760,469

566,965

)(7,414

574,379

18,225
67
764,965

2,755
746,673

2013
750,075
6,157
743,918

554,783
1,610
553,173

)(9,459

5,916

)(15,375

178,402
11,581
)(207
768,071

578,295

795

577,500

24,474
18
752,696

)(22,837
728,204

רכב רכוש
(* 2012
756,342
5,301
751,041

513,671
2,155
511,516

)(18,412

)(4,046

)(14,366

171,028
12,233
391
720,833

537,181

651

536,530

16,261
36
706,467

)(8,658
690,170

(* 2011
702,529
3,701
698,828

1,371,047
747,778
623,269

16,994

2,972

19,294
14,022

278,100
16,470
574
)(10,387
560,948

276,191

)(532,933

809,124

26,884
82,853
555,676

3,151
445,939

1,219,365
624,874
594,491

45,155

7,935

15,094
37,220

289,046
14,343
1,946
)(11,018
570,118

275,801

)(237,474

513,275

28,807
96,510
592,244

)(5,487
466,927

1,327,903
785,705
542,198

37,742

)(4,822

17,674
42,564

289,786
15,340
2,198
14,165
575,494

254,005

)(550,902

804,907

21,545
98,662
600,384

243
480,177

ענפי רכוש ואחרים (¹
(* 2011
(* 2012
2013
1,014,606
1,066,938
1,016,198
534,672
594,524
573,410
479,934
472,414
442,788

2,647,799
863,975
1,783,824

)(21,043

3,431

)(24,474

99,694
7,238
)(592
380,339

273,999

)(168,673

442,672

91,395
15,201
355,865

1,247
249,269

2013
395,135
147,113
248,022

2,493,292
749,382
1,743,910

)(16,023

25,509

)(41,532

99,904
6,706
)(669
409,758

303,817

)(90,873

394,690

90,314
15,367
368,226

)(13,029
262,545

2,399,336
731,914
1,667,422

)(8,837

)(15,747

6,910

97,895
6,870
1,160
348,313

242,388

)(199,571

441,959

74,200
19,931
355,223

8,364
261,092

7,615,181
1,758,246
5,856,935

197,376

13,488

19,294
183,888

627,658
47,820
574
)(11,833
2,225,073

1,560,854

)(723,898

2,284,752

298,381
98,121
2,389,667

13,668
1,993,165

7,431,495
1,528,602
5,902,893

214,991

86,995

15,094
127,996

634,689
41,459
1,946
)(11,894
2,304,830

1,638,630

)(336,366

1,974,996

312,076
111,895
2,417,732

)(62,540
1,993,761

7,442,208
1,690,355
5,751,853

80,657

)(53,932

17,674
134,589

628,825
44,249
2,198
15,716
2,243,140

1,552,152

)(763,282

2,315,434

252,593
118,629
2,360,055

11,096
1,988,833

ענפי חבויות אחרים (²
(* 2011
(* 2012
394,488
437,899
141,760
162,325
252,728
275,574

סה"כ ביטוח כללי
2012
2013
2,837,776
2,727,532
781,475
748,035
2,056,301
1,979,497

2011
2,674,763
697,026
1,977,737
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הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוחי רכוש עסקיים ודירות אשר הפעילות בגינם מהווה  66%מסך הפרמיות בענפים אלו) .בשנת  65% 2012ובשנת .(66% 2011
ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח חבות צד שלישי ,חבות מעבידים ומקצועית אשר הפעילות בגינם מהווה  79%מסך הפרמיות בענפים אלו) .בשנת  2012ללא חבות מעבידים  63%ובשנת  2011ללא חבות מעבידים .(61%

פרמיות ברוטו
פרמיות ביטוח משנה
פרמיות בשייר
שינוי ביתרת פרמיה שטרם
הורווחה ,בשייר
פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות
מימון
הכנסות מעמלות
סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי השקעה ,ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה
בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות
רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות
הוצאות )הכנסות( מימון
סך כל ההוצאות
חלק ברווחי חברות מוחזקות ,נטו
המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני )נטו ממס(
רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה
רווח כולל אחר לפני מסים על
הכנסה
סך כל הרווח )הפסד( הכולל לפני
מסים על הכנסה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח ליום
 31בדצמבר
ברוטו
משנה
שייר

אלפי ש"ח
2013
566,124
21,355
544,769

רכב חובה
(* 2012
576,597
19,325
557,272

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי  -סולו

נספח א-

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(

נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31בדצמבר 2013

כלל חברה לביטוח בע"מ

כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31בדצמבר 2013

נספח א-

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"(

פירוט השקעות פיננסיות אחרות
א.

נכסי חוב סחירים  -הרכב
ליום  31בדצמבר
2013

באלפי ש"ח

אגרות חוב ממשלתיות
זמינות למכירה
נכסי חוב אחרים
שאינם ניתנים להמרה
מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינים למכירה
סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה
ניתנים להמרה
מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
סך הכל נכסי חוב סחירים
ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(
*(

ב.

(* 2012

3,680,223

4,785,692

514,604
2,736,829
3,251,434

353,160
3,615,549
3,968,709

23,605
6,955,262
116,347

37,845
8,792,246
116,675

הוצג מחדש בגין הכללת נתוני כלל בריאות לאחר מיזוגה ,ראה באור )16ה().(9

נכסי חוב שאינם סחירים  -הרכב

באלפי ש"ח

אגרות חוב ממשלתיות
מטופלות כהלוואות
וחייבים
אג"ח מיועדות
סך הכל אגרות חוב
ממשלתיות
נכסי חוב אחרים
שאינם ניתנים להמרה
מוצגים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד:
שיועדו בעת ההכרה
לראשונה
מוצגים כהלוואות
וחייבים למעט פיקדונות
בבנקים
פיקדונות בבנקים
סך הכל נכסי חוב
אחרים שאינם ניתנים
להמרה
סך הכל נכסי חוב שאינם
סחירים
ירידות ערך שנזקפו
לרווח והפסד )במצטבר(
*(

ערך בספרים

ליום  31בדצמבר (* 2012

ליום  31בדצמבר 2013
שווי הוגן
רמה 2
סה"כ

רמה 3

ערך בספרים

שווי הוגן

11,845,172

16,047,699

-

16,047,699

11,007,355

14,867,549

11,845,172

16,047,699

-

16,047,699

11,007,355

14,867,549

20,053

20,053

-

-

24,788

24,788

4,476,262
835,594

4,933,490
952,661

4,699,098
952,661

234,392
-

4,391,545
791,435

4,910,523
913,953

5,331,909

5,906,204

5,651,758

234,392

5,207,767

5,849,264

17,177,081

21,953,903

5,651,758

16,282,092

16,215,122

20,716,813

44,182

46,773

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ,ראה באור )2ו(.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

נספח א-

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"(

פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ב.

נכסי חוב שאינם סחירים – הרכב )המשך(
שיעורי הריבית עבור נכסי חוב שאינם סחירים לפי דירוג

באחוזים

ליום  31בדצמבר
(** 2012
2013

 AAומעלה
 BBBעד A
נמוך מ BBB
לא מדורג

1.59
2.37
3.80
5.68

1.00
5.09
5.40
(* 8.43

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ראה באור )2ו(.
**( הוצג מחדש בגין הכללת נתוני כלל בריאות לאחר מיזוגה ,ראה באור )16ה().(9
ג.

פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב
ליום  31בדצמבר
2013

(** 2012

באחוזים

נכסי חוב סחירים
1.46
1.91
5.76

צמוד למדד
שקלי
צמוד מט"ח

3.21
3.11
4.90

נכסי חוב שאינם סחירים
4.88
1.59
5.35

צמוד למדד
שקלי
צמוד מט"ח

5.00
2.74
(* 5.30

*( הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ראה באור )2ו(.
**( הוצג מחדש בגין הכללת נתוני כלל בריאות לאחר מיזוגה ,ראה באור )16ה().(9
ד.

מניות
ליום  31בדצמבר
2013

באלפי ש"ח

סחירות
זמינות למכירה

(* 2012

895,272

690,765

895,272

690,765

41,510

36,580

סך הכל מניות שאינן סחירות

41,510
936,782

36,580
727,345

ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

239,465

335,240

סך הכל מניות סחירות
שאינן סחירות
זמינות למכירה
סך הכל מניות

*(

הוצג מחדש בגין הכללת נתוני כלל בריאות לאחר מיזוגה ,ראה באור )16ה().(9
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"(

נספח א-

פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ה.

השקעות פיננסיות אחרות
ליום  31בדצמבר
2013

באלפי ש"ח

סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה

(* 2012

218,368
708,232
414

152,385
136,238
1

סך הכל השקעות פיננסיות סחירות

927,013

288,624

שאינן סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רוווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה

32,786
477,019

73,307
458,109

מכשירים נגזרים )(1

24,958

(* 15,645

סך הכל השקעות פיננסיות שאינן סחירות

534,762

547,061

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

1,461,776

835,685

ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

68,793

(* 80,187

מכשירים נגזרים )(1

*(

הוצג מחדש בגין הכללת נתוני כלל בריאות לאחר מיזוגה ,ראה באור )16ה().(9
להלן סכום החשיפה נטו לנכס הבסיס ,המוצג במונחי דלתא של העסקאות במכשירים נגזרים שנעשו
לתאריכי הדוחות הכספיים

)(1

ליום  31בדצמבר
(* 2012
2013

באלפי ש"ח

מניות

33,809

14,915

מדד

98,753

34,477

מטבע זר

)(409,627) (1,045,511

*(

הוצג מחדש בגין הכללת נתוני כלל בריאות לאחר מיזוגה ,ראה באור )16ה().(9
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

נספח א-

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"(

פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ו.

שווי הוגן של נכסים פיננסים בחלוקה לרמות

רמה 1

באלפי ש"ח

השקעות פיננסיות :
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות

ליום  31בדצמבר 2013
רמה 3
רמה 2

סה"כ

השקעות פיננסיות אחרות *(

6,581,823
894,990
898,233

373,439
20,053
282
53,378

41,510
510,165

6,955,262
20,053
936,782
1,461,776

סך הכל השקעות פיננסיות

8,375,046

447,152

551,675

9,373,873

*( מזה בגין נגזרים

414

24,597

361

25,372

רמה 1

באלפי ש"ח

השקעות פיננסיות :
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות

ליום  31בדצמבר (* 2012
רמה 3
רמה 2

סה"כ

השקעות פיננסיות אחרות **(

8,511,571
680,399
278,214

280,675
24,788
10,365
25,700

36,581
531,771

8,792,246
24,788
727,345
835,685

סך הכל השקעות פיננסיות

9,470,184

341,528

568,352

10,380,064

**( מזה בגין נגזרים

1

14,054

355

14,410

*(

הוצג מחדש בגין הכללת נתוני כלל בריאות לאחר מיזוגה ,ראה באור )16ה() ,(9וכן בגין יישום למפרע של
תקני חשבונאות חדשים ,ראה באור )2ו(.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31בדצמבר 2013

נספח א-

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"(

פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ז.

התנועה בנכסים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 3

מניות

השקעות
פיננסיות
אחרות

נכסי חוב
שאינם
סחירים

סה"כ

-

36,581

531,771

568,352

-

6,106
10,454
90
)(11,721
-

17,435
11,406
55,584
)(98,656
)(7,375

23,541
21,860
55,674
)(110,377
)(7,375

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

-

41,510

510,165

551,675

סך הרווחים )ההפסדים( לתקופה שנכללו ברווח והפסד בגין
נכסים פיננסיים המוחזקים נכון ליום  31בדצמבר 2013

-

-

)(2,130

)(2,130

מניות

השקעות
פיננסיות
אחרות

סה"כ

(* 38,291

(* 486,993

525,284

באלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר2013 ,
סך הרווחים שהוכרו :
ברווח והפסד
ברווח כולל אחר
רכישות
מכירות
פדיונות

נכסי
שאינם
סחירים

באלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר2012 ,

-

סך הרווחים )ההפסדים( שהוכרו :
ברווח והפסד
ברווח כולל אחר
רכישות
מכירות
פדיונות
יתרה ליום  31בדצמבר 2012
סך הרווחים )ההפסדים( לתקופה שנכללו ברווח והפסד
בגין נכסים פיננסיים המוחזקים נכון ליום  31בדצמבר
2012
*(

-

)(2,881
1,530
105
)(464
-

(* 22,067
5,832
97,096
)(* (65,845
)(14,372

19,186
7,362
97,201
)(66,309
)(14,372

-

36,581

531,771

568,352

-

)(3,134

(* 15,595

12,461

הוצג מחדש בגין הכללת נתוני כלל בריאות לאחר מיזוגה ,ראה באור )16ה().(9

3 - 251

כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

נספח א-

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(

קשרים ,התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות
א.

כללי
במהלך העסקים הרגיל שלה ,מבצעת החברה עסקאות עם החברות המוחזקות ,במסגרת הספקת שרותי החברה
ו/או במסגרת רכישת שירותים מהחברות המוחזקות )כגון :ביטוחים ושירותי תיווך בביטוח(.

ב.

כלל פנסיה וגמל
כלל פנסיה וגמל התקשרה עם החברה בהסכמים למתן שירותי מטה ,תפעול ושיווק ,לרבות תשלומים לסוכנים
עמם התקשרה כלל פנסיה וגמל ושהינם סוכנים משותפים לחברה ולכלל פנסיה וגמל .בתמורה לשירותי התפעול
והשיווק משלמת כלל פנסיה וגמל לחברה חלק מדמי הניהול שהיא גובה ,וכן התחשבנו בגין העמלות המשולמות
על ידי החברה לסוכנים בגין מכירות פנסיה .עבור שירותי המטה משלמת כלל פנסיה וגמל על פי הוצאות הניהול
שיקבעו אחת לשנה והוצאות התקורה בהן נושאת החברה בפועל עבור שירותיה לכלל פנסיה וגמל; ההסכם ניתן
לביטול על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת של  60יום.
בנוסף ,בעקבות רכישת קופות הגמל של בנק דיסקונט וקופות הגמל של בנק הפועלים וקובץ על ידי החברה,
מקבלת החברה מאת כלל פנסיה וגמל את כל השירותים והפעולות אשר יוחדו לחברה מנהלת בהתאם להוראות
ההסדר התחיקתי .כלל פנסיה וגמל גובה מאת עמיתי קופות הגמל מידי חודש בחודשו את דמי הניהול שנקבעו
בתקנון ובהסכמים הרלוונטיים עם העמיתים וזאת בנאמנות עבור החברה .בהתאם להוראות ההסכם ,מועברים
דמי הניהול הנגבים לחברה מיד עם קבלתם .בהתאם להסכם להעמדת השירותים לחברה ,כלל פנסיה וגמל
זכאית לקבל החזר הוצאות וכן תמורה בשיעור  3%מההפרש שבין הכנסות דמי הניהול של החברה ובין
ההוצאות של החברה בגין מתן השירותים לקופות הגמל הנמכרות .בהתאם להסכם ,רשאית החברה להעביר את
ניהול הקופות לניהולה של חברה מנהלת אחרת לפי בחירתה ובאישור המפקח.
כמו כן ,בעקבות כניסת הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוני ,הוקמה יחידה בכלל פנסיה וגמל ,שתפקידה לנהל את
מערך השיווק מול הבנקים .בהתאם למוסכם ,בין החברה לבין כלל פנסיה וגמל ,יועמסו חלק מעלויות היחידה
על החברה.
לפרטים נוספים בדבר המרת מסגרת האשראי שניתנה לכלל פנסיה וגמל לשטר הון ,ראה באור )16ו().(2

ג.

עתודות הותיקה
הסכם עם בעלי המניות בגין דמי טיפול
עתודות הותיקה ,חברה בשליטה משותפת של החברה ,התקשרה עם בעלי מניותיה בהסכם לתשלום עמלות ודמי
טיפול בגין שירותי שיווק וטיפול בלקוחות ,בקרן הפנסיה עתודות .עתודות הותיקה משלמת לכל אחד מבעלי
מניותיה עמלות בשיעור זהה כלהלן:
.1

מתוך סך כל הנכסים הצבורים של קרן הפנסיה ,בכל עת ,זכאיות בעלות המניות בעתודות הותיקה ,אחת
לשנה ,לעמלה בשיעור של  ,0.2%בחלקים שווים ביניהן.

.2

מתוך סך כל הפקדות העמיתים בקרן הפנסיה ,זכאיות בעלות המניות בעתודות הותיקה ,אחת לשנה,
לעמלה בשיעור של  ,3%בחלקים שווים ביניהן.

התקשרות עם בעלי המניות בגין דמי ניהול
בגין שירותי ניהול ,יעוץ והכוונה שמעמידים בעלי המניות לעתודות הותיקה ,כל אחד במסגרת מומחיותו ,לרבות
בגין כהונת הדירקטורים מטעם בעלי המניות בדירקטוריון עתודות הותיקה ובוועדותיו )ולמעט בגין גמול ליו"ר
הדירקטוריון( ,התחייבה עתודות הותיקה לשלם לכל אחד מבעלי מניותיה דמי ניהול בסך של  65אלפי ש"ח
לחודש )הסכום צמוד למדד הידוע במועד חתימת ההסכם(.
ד.

בר א' קרן גמולים בע"מ )להלן" :בר א'"(
לעניין הערבות לבר א' ,ראה באור )40ה().(2
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

נספח א-

תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(

קשרים ,התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות )המשך(
ה.

כלל בריאות
כמתואר בבאור )16ה() ,(9ביום  19במרס  ,2013הושלם מיזוג החברה עם כלל בריאות ,במסגרתו התמזגה כלל
בריאות עם ולתוך החברה ,בתוקף ליום  31בדצמבר .2012

ו.

כלל ביטוח אשראי
בחודש יוני  ,2013אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון כלל ביטוח אשראי ,את השתתפות כלל ביטוח אשראי
בהוצאות כלל ביטוח ,בגין שירותי ניהול שונים שניתנו בשנת  2013בסך של  987אלפי ש"ח ובסך של  932אלפי
ש"ח בגין שירותי מיכון ושימוש בנכסים.

ז.

כללביט מימון
כללביט מימון התאגדה בחודש נובמבר  2005ותחום פעילותה היחיד הינו גיוס מקורות בישראל עבור החברה
באמצעות הנפקות של אגרות חוב ותעודות התחייבות.
החברה התחייבה כלפי הנאמנים למלא אחר תנאי התשלום של הריבית והקרן של תעודות ההתחייבות ,אשר
הונפקו על ידי כללביט מימון .התחייבותה של החברה אינה ניתנת לביטול או לשינוי מאחר שתלויות בה זכויות
צד שלישי ,דהיינו :מחזיקי תעודות ההתחייבות .בכל מקרה בו ייפדו תעודות ההתחייבות ,כולן או מקצתן,
בפדיון מוקדם ,יהיו כללביט מימון ו/או הנאמן רשאים לדרוש מהחברה פירעון מוקדם של סכום מקביל ויחסי
של הקרן ,הפרשי הצמדה וריבית ,מתוך הפיקדונות שהופקדו על ידי כללביט מימון בידי החברה ,כאמור לעיל.
תמורת הנפקתן של תעודות ההתחייבות הופקדה החברה כפיקדון נדחה בתנאי פירעון וריבית זהים לתנאי
תעודות ההתחייבות .הפיקדון האמור הינו בדרגה שווה לכתבי ההתחייבות הנדחים שהנפיקה ו/או תנפיק
החברה ובעל מעמד נדחה לעומת שאר התחייבויותיה של החברה כלפי נושיה.
במסגרת הסכם עם כללביט מימון ,התחייבה החברה כלפי כללביט מימון ,לשאת בכל הוצאותיה של כללביט
מימון ,לרבות) :א( הוצאות הנפקה של תעודות ההתחייבות; וכן )ב( כל הוצאות התפעול השוטף של כללביט
מימון ,לרבות הוצאות הביטוח של כללביט מימון )כולל הוצאות בגין ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של
כללביט מימון( וכן החזר הוצאות שיפוי לדירקטורים ,אם וככל שתהיינה כאלה ,בהתאם לכתבי שיפוי שהוצאו
לדירקטורים ונושאי משרה של כללביט מימון ,בסכום של עד  1,000,000ש"ח.
לפרטים נוספים בדבר הנפקות תעודות ההתחייבות על ידי כללביט מימון ,ראה באור .25
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

נספח ב -
.1

מידע נוסף עבור השקעות פיננסיות אחרות

נכסי חוב סחירים

באלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר
2013
עלות
הערך
(1
מופחתת
בספרים

ליום  31בדצמבר
2012
עלות
הערך
(1
מופחתת
בספרים

אגרות חוב ממשלתיות
זמינות למכירה

3,831,919

3,730,491

(* 4,889,071

(* 4,719,187

סך הכל אגרות חוב ממשלתיות

3,831,919

3,730,491

4,889,071

4,719,187

נכסי חוב אחרים
שאינם ניתנים להמרה
מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינים למכירה
סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

517,118
2,802,835

475,397
2,659,532

354,979
3,661,922

330,423
3,575,193

3,319,953

3,134,929

4,016,901

3,905,616

ניתנים להמרה
מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
23,866

21,698

38,443

35,939

סך הכל נכסי חוב סחירים

7,175,738

6,887,118

8,944,415

8,660,742

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד
)במצטבר(

116,347

116,347

116,675

116,675

שיועדו בעת ההכרה לראשונה

*(

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של תקני חשבונאות חדשים .לפרטים נוספים ראה באור )2ו(.

(1

עלות מופחתת – עלות בניכוי תשלומי קרן בתוספת )בניכוי( ההפחתה המצטברת על פי שיטת הריבית
האפקטיבית של הפרש כלשהו בין העלות לבין סכום הפירעון ובניכוי הפחתה בגין ירידת ערך שנזקפה לרווח
והפסד.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר 2013

נספח ב -
.2

מידע נוסף עבור השקעות פיננסיות אחרות

מניות
ליום  31בדצמבר
2013
הערך
עלות
בספרים

באלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר
2012
הערך
עלות
בספרים

סחירות
זמינות למכירה

895,272

870,972

690,765

748,887

סך הכל מניות סחירות
שאינן סחירות

895,272

870,972

690,765

748,887

זמינות למכירה

41,510

48,477

36,580

53,740

סך הכל מניות שאינן סחירות

41,510
936,782

48,477
919,449

36,580
727,345

53,740
802,627

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

239,465

239,465

299,820

299,820

סך הכל מניות

.3

השקעות פיננסיות אחרות
ליום  31בדצמבר
2013
הערך
בספרים

באלפי ש"ח

סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינים למכירה

218,367
720,488
414
939,269

מכשירים נגזרים
סך הכל השקעות פיננסיות סחירות
שאינן סחירות
מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינים למכירה

2012
עלות

הערך
בספרים

עלות

204,996
735,899

152,385
136,238

146,109
123,589

661
941,556

1
288,624

22
269,720

סך הכל השקעות פיננסיות שאינן סחירות

32,786
539,535
24,958
597,279

44,807
448,724
1,024
494,555

73,307
536,343
15,645
625,295

95,150
525,755
1,024
621,929

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

1,536,548

1,436,111

913,919

891,649

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

68,793

68,793

80,187

80,187

מכשירים נגזרים
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יש לקרוא הצהרה זו על כל חלקיה כמיקשה אחת .תשומת לב מיוחדת מופנה לחלק ד' של ההצהרה לגבי הערות
והבהרות.

פרק א – זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי כלל חברה לביטוח להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב להלן בביטוח חיים עבור הדוחות
הכספיים של המבטח )להלן – ההפרשות( כלל חברה לביטוח בע"מ ליום  ,31.12.2013כפי שמפורט להלן.
אני עובד שכיר של כלל חברה לביטוח בע"מ .אני מוניתי לתפקיד ,בענפי ביטוח חיים המפורטים ,מיום נובמבר .2000
אינני בעל עניין במבטח או בן משפחה של בעל עניין במבטח.

פרק ב – היקף חוות הדעת האקטוארית
 .1חוות הדעת האקטוארית
א .לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח .בקשותיי
לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות הכספיים .בחנתי את
סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח
ולנתוני השנים הקודמות.
ב .במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים .בחנתי את מידת
התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.
ג.

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן נקבעו על
ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים בסעיף  1לפרק ג'
להלן.

ד .לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר הסדרי ביטוח
המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה .בחנתי על סמך
המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות.
ה .בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים :
ההפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל התבססה על חישוב שבוצע על
ידי האקטואר של המבטחים המובילים של הביטוחים המשותפים ,ובכלל זה תיק ביטוח החיים של הסנה
החברה הישראלית לביטוח ,שנרכשה במשותף ע"י המבטח וע"י מגדל חברה לביטוח ,בגין הפוליסות
המנוהלות בידי מגדל חברה לביטוח.
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 .2נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
א .פרוט סכומי ההפרשות ברמת הברוטו והנטו
בנספחים א' ו ב' להלן ,מפורטים סכומי ההפרשות באלפי ש"ח הן ברמת הברוטו והן ברמת השייר כדלהלן:
 (1הפרשה לתביעות תלויות )תביעות שאירעו אך טרם שולמו במלואן ,בין אם אושרו ובין אם לאו,
למעט תביעות המשולמות כקצבאות כגון :אכ"ע והכנסה למשפחה( וההוצאות הישירות והעקיפות
הנובעות מהן )כולל הפרשה לתביעות שעליהן המבטח טרם קיבל דיווח( –
Reserve for Unpaid Losses (Incurred but Unpaid Claims) and Unpaid Allocated and
)Unallocated Loss Adjustment Expenses (Including IBNR
 (2הפרשה )עתודה( הנובעת מתנאי חוזה הביטוח בביטוח חיים בנפרד ,לרבות –
א(

עתודה לתכנית עם צבירה;

ב(

הפרשה הנדרשת כאשר חלק מהפרמיה הנגבית בשנים המוקדמות של החוזה מיועדת למתן
כיסוי עתידי במועד מאוחר יותר ,כגון :הפרשה בגין פרמיה קבועה ,ברות ביטוח והמשכיות;

 (3חלק העתודה בגין תביעות בתשלום ,לרבות תביעות המשולמות כקצבאות כגון :אכ"ע והכנסה
למשפחה.
 (4הפרשה בגין השתתפות ברווחים.
 (5השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה – בבדיקה שנערכה לגבי נאותות העתודה לא נמצא צורך
להשלמה נוספת של העתודה.
 (6אחר  -הפרשות נוספות לפי הוראות המפקח ,כגון :הפרשה בגין עתודה להשלמה ) ,(DACהשלמת
העתודה לפוליסות גמלא.
 (7הפרשה בגין עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל – הפרשה זו בוטלה וסווגה ברבעון הראשון של 2007
כחלק מההון העצמי של החברה.

ב .השפעת שינויים/עדכונים על ההפרשות
השפעת השינויים המפורטים להלן על ההפרשות ,באלפי ש"ח ,הן ברמת הברוטו והן ברמת השייר:
.1

עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת הדוח הכספי השנתי האחרון – סכום ההתאמה של
ההפרשות ,אשר נובע מההבדלים בין הנחות בסיס הפרמיה לבין הנחות בסיס ההפרשה – לא נדרשה
התאמה מסוג זה בתקופת הדו"ח.
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.2

עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לפני הדוח הכספי השנתי האחרון  -סכום ההתאמה של ההפרשות ,אשר
נובע משינויים בהנחות ,בשיטות או ברמת הפרמיה הצפויה להיגבות ,ומתיקונים אחרים – הופרש
סכום כולל בגובה של כ 62 -מל"ש שנובע בעיקרו מהתאמת הנחות בשיעורי המימוש לזכאות לקצבה,
בשיעור ריבית היוון ובתמהיל מסלולי הקצבה הנלקחים ע"י המבוטחים בעת פרישה )לפרוט ראה
להלן(.

פרק ג – חוות הדעת
אני מצהיר ומאשר כי בענף ביטוח חיים:
.1

הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' לעיל בהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים
המפורטים להלן ,והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:

.2

א.

הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א  1981 -והתקנות לפיו;

ב.

הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;

ג.

כללים אקטוארים מקובלים.

לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב' לעיל ,הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים
ומספקים ,וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.

.3

ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם
להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.

.4

ההפרשות המפורטות בפרק ב' לעיל ,מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי
התחייבויות המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח חיים ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.
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פרק ד – הערות הבהרות ושינויים מהותיים
 .1הערות והבהרות
א .סוגי העתודות וההנחות
פרטים אודות סוגי העתודות ,שיעורי ריבית וכו' ,נכללים בבאור  42לדוחות הכספיים.
ב .אי -וודאות סטטיסטית ואקטוארית
בחלקן ,העתודות המחושבות בגין הכיסויים הביטוחיים מבוססות על הנחות שיעורי תמותה ,שיעורי
תחלואה המשקפים את נסיון החברה בפועל או המתבססים על נסיון מבטחי המשנה .החישובים
והמודלים ,כולל הנחות העבודה ,פותחו על פי הבנתי את הסביבה העיסקית העכשוית של החברה ועל פי
הערכתי להתפתחות הסביבה העיסקית של החברה והתנהגות בעלי הפוליסות בעתיד .לכן ,יש להכיר בכך
כי התוצאות העיסקיות העתידיות בסבירות גבוהה יהיו שונות מאלו שחוזו על פי המודלים האקטוארים
לחישוב העתודות.
ג .חשיפה להתפתחויות ולשינויים עתידיים
בעתיד יתכנו שינויים והתפתחויות בכל הקשור לתנאי שוק ביטוח החיים בישראל ,עקב שינויי רגולציה,
החלטות בתי דין ,התפתחויות טכנולוגיות ושינויים בתנאים חברתיים וסביבתיים .גורמים אלו לא ניתנים
לחיזוי מראש ועשויים להשפיע על העלות הסופית של התביעות ולכן על ההערכה האקטוארית להפרשות.
ד .התאמת נתוני הנספחים לדוחות הכספים
הטבלאות בנספחים להלן נערכו עפ"י ההנחיות המפקח על הביטוח ,והרכב הנתונים בהם אינו בהכרח
תואם להרכב הנתונים המופיע בדוחות הכספיים ובביאורים של החברה.
 .2התאמות ושינויים מהותיים
א .התאמות בגין עתודות לתשלום קצבה
מדי תקופה בוחנת החברה את הנחות העבודה לחישוב העתודות לתשלום קצבה.
בחוזר שפרסם המפקח על הביטוח במרץ  2013בנושא חישוב עתודות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח
חיים ,עודכנו לוחות התמותה על בסיס האומדנים המעודכנים של תוחלת החיים והשיפורים העתידיים
בה .חישוב ההפרשה של החברה ממשיך ומתבסס על לוחות תמותה אלו.
במסגרת חוזר זה נדרשה החברה לקבוע ,על פי שיקול דעתו המקצועי של האקטואר ,שני ערכי  :K-האחד
בגין התחייבויות בשל מרכיב חיסכון תלוי תשואה ,והשני בגין התחייבויות בשל מרכיב חיסכון מבטיח
תשואה .קביעת ערכי ה  Kתעשה באופן זהיר ,ועל בסיס בחינה של פוליסות שנמכרו לפני ה –  1ביוני
 .2001קביעת ערכי ה  Kתבוצע על בסיס הנחות פיננסיות שמרניות ,באופן שמעיד על כך שדמי הניהול או
המרווח הפיננסי הנובעים מהשקעות המוחזקות כנגד העתודה לתשלום קצבה בשל הפוליסה ותשלומי
הפרמיות עבור הפוליסה ,עשויים להפיק הכנסות עתידיות העולות על פקטור  Kשיספיקו לכיסוי כל
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ההוצאות הקשורות לפוליסה ולהשקעות האמורות עד לגיל הפרישה הצפוי .לאור בדיקת החברה ,ערכי ה-
 Kנותרו ללא שינוי.
מעת לעת עורכת החברה מחקרים בהם היא בוחנת את שיעור המבוטחים הצפויים לממש את זכאותם
לקבל קצבה וכן את תמהיל מסלולי הקצבאות שבוחרים המבוטחים הפורשים לקבל ,אשר בהתאם להם
נקבע משך הזמן שבו תשולם הקצבה .שיעורי המימוש ומסלולי הקצבאות מותאמים לתכניות הביטוח
וסוגי החיסכון השונים.
בשנת  2013זיהתה החברה המשך מגמה של עליה בשיעור מימוש הזכאות לקצבה .כמוכן ,עדכנה החברה
את תמהיל מסלולי הקצבאות שבוחרים המובטחים הפורשים לקבל וכן את שיעורי הריבית להיוון
העתודות לתשלום קצבה .ההשפעה הכוללת של עדכונים אלו גרמו לעליה בהפרשה בסך של  62מל"ש.
סכום ההפרשה ,שנצבר בספרים במשך השנים עד ליום  31בדצמבר  ,2013הכולל את העדכונים לעיל,
הסתכם בסך של כ 1,223 -מיליוני ש"ח )לעומת כ 1,043-מיליוני ש"ח אשתקד( .יתרת ההפרשות בגובה
הסכום המוערך ליום  31בדצמבר  2013בסך של כ 1,211-מיליוני ש"ח )לעומת כ 950-מיליוני ש"ח
אשתקד( ,תיזקף לאורך חיי הפוליסה הנותרים עד גיל הפרישה ,על פי נוסחה גיאומטרית המתחשבת ,בין
היתר ,בפקטורי ריבית ההיוון  ,K-כמפורט לעיל.
העלות הכוללת )הנובעות מהתארכות תוחלת החיים( של תשלומי הקצבה ,הצפויים להיות משולמים
לאורך השנים בעתיד ,בגין הכספים שנצברו בפוליסות לתום תקופת הדיווח ,עומדת על סך של כ-
 2,434מיליוני ש"ח )לעומת כ 1,993-מיליוני ש"ח אשתקד(.

משנה למנכ"ל
28.5.2014
תאריך

ואקטואר ראשי
תפקיד

עופר ברנדט F.IL.A.A , F.I.A
שם האקטואר

____________
חתימה

מצ"ב
טופס  12א  :תביעות תלויות  ,עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל  -ברוטו
טופס  12ב  :תביעות תלויות  ,עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל  -בשייר
עמוד  6מתןך 8

הצהרת אקטואר  -דצמבר 2013

השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה

עמוד  7מתןך 8

5
אחר
6
7
עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל
 (1כיסויים אחרים ,לרבות :נכויות ,כפל תאונה וכד'
8א
השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים חדשים
שינויים בהנחות
8ב1
השפעת התאמת
שינויים בשיטות
8ב2
ההפרשות בגין
הבדלים בגובה הפרמיה
8ב3
עסקים קיימים
שינויים אחרים
8ב4

2א3
2א4
2ב
3
4

2א2

2א1

1
2
תביעות תלויות
עתודה )סה"כ שורות 2א 1עד (6
פוליסות הכוללות
פוליסות שהונפקו עד שנת 1990
מרכיב חסכון
)לרבות נספחים( פוליסות שהונפקו בין השנים -1991
לפי מועד הנפקת 2003
הפוליסה:
פוליסות שהונפקו לאחר שנת 2004
סה"כ )2א 1עד 2א(3
פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון
חלק העתודה בגין תביעות בתשלום
השתתפות ברווחים

מבטיח תשואה

0
61,120
0
0
0

0
1,224,671
0

10,881

207,583
0

0 12,597,403
5,351,457 58,687,762
0
463,910
0 1,219,697
0
33,898

0 31,062,820

5,351,457 15,027,538

1א
28,692
81,637
5,559,040 61,629,938

סה"כ

17,871

802,824
0

361,126
9,700,537
0
0
0

0

9,339,411

7,798
10,503,361

2א

מבטיח תשואה

32,126

204,937
0

12,069,721
41,890,926
0
0
0

29,546,164

275,041

227
42,095,863

2ב

משתתף

הצהרת אקטואר  -דצמבר 2013

851

9,327
0

0
1,268,397
0
0
0

1,268,397

0

3,523
1,277,724

1ב

משתתף

חסכון וסיכון מוות )קלאסי,
מסורתי(

חסכון טהור או מרכיב החיסכון
בפוליסות )עדיף ,מסלול(

0
0

21,590
102,531
204,240
0
12,424

73,518

7,423

3א
20,175
319,195

פרט

0
0

0
0
105,500
0
16,837

0

0

3ב
12,303
122,337

קבוצתי

סיכון מוות טהור או מרכיב
סיכון מוות בפוליסה

נתונים ברוטו

שם החברה :כלל חברה לביטוח בע"מ

באלפי ₪

31/12/13

תביעות תלויות ,עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל  -ברוטו

טופס 12א'

נספח א – טופס 12א

-301

0
0

143,865
351,310
121,759
1,219,697
4,638

157,519

49,926

590
1,697,403

4

אכ"ע

0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0

5א

פרט

0
0

1,102
22,604
32,411
0
0

17,222

4,280

-309

0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0

5ב

קבוצתי

כיסויים
אחרים (1

6
8,329
55,015

סיעודי

עמוד  8מתןך 8

תביעות תלויות
1
2
עתודה )סה"כ שורות 2א 1עד (6
פוליסות הכוללות
2א 1מרכיב חסכון
פוליסות שהונפקו עד שנת 1990
)לרבות נספחים( פוליסות שהונפקו בין השנים
2א 2לפי מועד הנפקת 1991-2003
פוליסות שהונפקו לאחר שנת
הפוליסה:
2004
2א3
סה"כ )2א 1עד 2א(3
2א4
2ב פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון
חלק העתודה בגין תביעות בתשלום
3
השתתפות ברווחים
4
השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה
5
אחר
6
7
עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל
 (1כיסויים אחרים ,לרבות :נכויות ,כפל תאונה וכד'
השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים חדשים
8א
שינויים בהנחות
8ב1
השפעת התאמת
שינויים בשיטות
8ב2
ההפרשות בגין
הבדלים בגובה הפרמיה
8ב3
עסקים קיימים
שינויים אחרים
8ב4

נתונים ברוטו

שם החברה :כלל חברה לביטוח בע"מ

0
61,120
0
0
0

12,597,403
58,674,684
445,625
1,073,345
33,898
0
1,224,671
0

31,057,589

15,019,692

74,299
61,452,222

סה"כ

תביעות תלויות ,עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל  -בשייר

טופס 12ב'

10,881

207,583
0

0
5,351,457
0
0
0

0

5,351,457

1א
28,692
5,559,040

17,871

802,824
0

361,126
9,700,537
0
0
0

0

9,339,411

7,798
10,503,361

2א

32,126

204,937
0

12,069,721
41,890,926
0
0
0

29,546,164

275,041

227
42,095,863

2ב

הצהרת אקטואר  -דצמבר 2013

851

9,327
0

0
1,268,397
0
0
0

1,268,397

0

3,118
1,277,724

1ב

חסכון וסיכון מוות )קלאסי,
משתתף
מבטיח תשואה

31/12/13

0
0

21,590
102,531
189,869
0
12,424

73,518

7,423

3א
16,529
304,824

0
0

0
0
104,978
0
16,837

0

0

3ב
11,557
121,815

באלפי ₪
חסכון טהור או מרכיב החיסכון סיכון מוות טהור או מרכיב
קבוצתי
פרט
משתתף
מבטיח תשואה

נספח ב – טופס 12ב

-301

0
0

143,865
338,232
118,367
1,073,345
4,638

152,288

42,079

590
1,534,581

4

אכ"ע

0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0

5א

פרט

0
0

1,102
22,604
32,411
0
0

17,222

4,280

-309

0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0

5ב

קבוצתי

6
5,787
55,015

סיעודי

כיסויים
אחרים (1

הצהרת אקטואר לעסקי ביטוח בריאות  -חיים
כלל חברה לביטוח בע"מ
פרק א' – זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי כלל חברה לביטוח להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן בביטוח בריאות –
עסקים מדווחים בביטוח חיים עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן – ההפרשות( כלל חברה
לביטוח בע"מ ליום  ,31.12.2013כפי שמפורט להלן.
אני עובד שכיר של כלל חברה לביטוח בע"מ .מוניתי לתפקיד בנובמבר  .2000אינני בעל עניין במבטח או
בן משפחה של בעל עניין במבטח.

פרק ב' – היקף חוות הדעת האקטוארית
 . 1חוות הדעת האקטוארית
א .לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח.
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות
הכספיים .בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים
לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.
ב .במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים .בחנתי
את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.
ג.

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות
להלן נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף להוראות ,להנחיות ולכללים
המפורטים בסעיף  1לפרק ג' להלן.

ד .לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר
הסדרי ביטוח המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של
מבטחי המשנה .בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח
המשנה על ההפרשות.
ה .בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים :
(1

ההפרשה שחושבה בגין עסקים נכנסים .לעניין זה" ,עסקים נכנסים" כהגדרתם בתקנות
הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי( ,התשמ"ה
 - 1984אין לחברה עסקים מסוג זה.

 (2ההפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח – אין לחברה עסקים
מסוג זה.
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 . 2נתוני הערכה לסכום העתודות
א .פירוט סכומי ההפרשות
להלן פירוט סכום ההפרשות המדווחות בדוח ביטוח חיים ברמת הברוטו וברמת השייר.
תאור )באלפי ש " ח(

ביטוחי ברי או ת  -חיים
עסקי פרט

ברוטו
2,333

תביעות תלויות
IBNR

11,583

תנאי חוזה ביטוח
סה"כ ברוטו

23,645
37,561

שייר
1,290

תביעות תלויות
IBNR

11,583

תנאי חוזה ביטוח
סה"כ בשייר

23,645
36,518

ב .השפעת השינויים על ההפרשות
להלן השפעת שינויים ברמת הברוטו והנטו עבור:
.1

עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת הדוח הכספי השנתי האחרון – סכום
ההתאמה של ההפרשות  ,אשר נובעים מההבדלים בין הנחות בסיס הפרמיה לבין הנחות
בסיס ההפרשה – לא נדרשה התאמה מסוג זה בתקופת הדו"ח.

.2

עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לפני הדוח הכספי השנתי האחרון – סכום ההתאמה של
ההפרשות ,אשר נובע משינויים בהנחות ,בשיטות או ברמת הפרמיה הצפויה להיגבות,
ומתיקונים אחרים – לא נדרשה התאמה מסוג זה בתקופת הדו"ח.
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פרק ג' – חוות הדעת
אני מצהיר ומאשר כי בתת ענף ביטוח הבריאות של מחלות קשות:
 . 1הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים
להלן ,והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:
א .הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א –  1981והתקנות לפיו;
ב .הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;
ג.

כללים אקטוארים מקובלים.

 . 2לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב' ,הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים,
וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.
 . 3ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם
להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.
 . 4ההפרשות המפורטות בפרק ב' ,מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי
התחייבויות המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח בריאות השייכים לתתי ענפי ביטוח הבריאות
שפורטו לעיל ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.

פרק ד' – הערות והבהרות
 .1פרטים אודות סוגי העתודות ,שיעורי ריבית וכו' נכללים בביאור  42לדוחות הכספיים.
 .2אי -וודאות סטטיסטית ואקטוארית
התוצאות המוצגות בדו"ח זה מסתמכות ,בין השאר ,על חישוב של תביעות תלויות ושל חישוב
תביעות  IBNRהמתבסס על מודל סטטיטסטי עבור תשלומי תביעות עתידיות ,הנשען על נסיון
התביעות ששולמו בפועל בעבר ,הן מבחינת קצב תשלומן והן מבחינת גובה הסכומים ששולמו.
מודלים אלו והנחות העבודה פותחו על פי הבנתי את הסביבה העיסקית הנוכחית של החברה ועל פי
הערכתי להתפתחות הסביבה העיסקית של החברה בעתיד .לכן ,יש להכיר בכך כי התוצאות
העיסקיות העתידיות בסבירות גבוהה יהיו שונות מאלו שחוזו על פי המודלים האקטוארים לחישוב
העתודות.
.3

חשיפה להתפתחויות ולשינויים עתידיים
בעתיד יתכנו שינויים והתפתחויות בכל הקשור לתנאי שוק הביטוח בישראל ,עקב שינויי רגולציה,
החלטות בתי דין ,התפתחויות טכנולוגיות ושינויים בתנאים חברתיים וסביבתיים .גורמים אלו לא
ניתנים לחיזוי מראש ועשויים להשפיע על העלות הסופית של התביעות ולכן על ההערכה
האקטוארית להפרשות.
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פרק ה' – שינויים מהותיים
לא היו שינויים מהותיים בתקופת הדו"ח.

משנה למנכ"ל
28.5.2014
תאריך

ואקטואר ראשי
תפקיד

עופר ברנדט F.IL.A.A ,F.I.A
שם האקטואר
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____________
חתימה

הצהרת האקטואר בענפי ביטוח כללי

פרק א'  -זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי כלל חברה לביטוח בע"מ להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן בענפי ביטוח
כללי עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן – ההפרשות( כלל חברה לביטוח בע"מ ליום ,31.12.2013
כפי שמפורט להלן.
אני עובד שכיר של כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן המבטח(.
התמניתי לתפקיד ביום 09.09.2013
פרק ב'  -היקף חוות הדעת האקטוארית
 .1היקף חוות הדעת האקטוארית
א .לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח.
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות ,לצורכי הדוחות
הכספיים.
בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה
אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.
ב .במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים .בחנתי
את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.
ג.

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות
בסעיף  2להלן נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף להוראות ,להנחיות
ולכללים המפורטים בסעיף  1לפרק ג' להלן.

ד .לצורך חישוב השייר ,ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח ,מידע בדבר
הסדרי ביטוח המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי
המשנה .בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה
על ההפרשות.
ה .בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:
(1

ההפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי )"הפול"( התבססה על חישוב שבוצע על ידי
הפול.

(2

ההפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל התבססה על
חישוב שבוצע על ידי.

(3

לא הופחתה עתודה עבור העדר מתאם בין הענפים השונים לצורך הפחתת סך ההפרשה
הכוללת עבור כל הענפים הכלולים בהערכתי.

 .2נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
להלן הערכת סכום העתודות:
ליום  31בדצמבר 2013
באלפי ₪
שייר

ברוטו
1

(1א(

(1ב(

תביעות תלויות
ענפים סטטיסטיים:
רכב חובה

2,731,521

2,608,719

חבות צד ג'

867,455

719,184

חבות מקצועית

603,297

300,248

חבות מעבידים
רכב רכוש

527,671
202,732

500,190
200,718

אחריות המוצר

85,734

71,972

מקיף דירות

57,599

27,182

משכנתאות

14,249

2,824

5,090,258

4,431,037

סה"כ ענפים סטטיסטיים
סה"כ ענפים סטטיסטיים
ושאינם סטטיסטים

(2

הוצאות עקיפות

(3

פרמיה בחסר
רכב חובה

2

רכב רכוש
מקיף דירות

5,807,672

4,499,229

121,328

121,328

אין חובת דיווח

אין פרמיה בחסר

5,354

5,354

אין חובת דיווח

אין פרמיה בחסר

סה"כ התחייבויות ביטוחיות
בגין חוזי ביטוח הכלולים
במגזר ביטוח כללי המחושבות
לפי הערכה אקטוארית
5,934,354

4,625,911

1בענפי חבויות המוערכים על בסיס שנת חיתום :תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר.
2אובדן רכוש )כולל בתי עסק וביטוח חקלאי ,יהלומים וטרור( ,ביטוח הנדסי ,כל הסיכונים ,דמי מחלה ואחריות מנהלים.

פרק ג'  -חוות הדעת
אני מצהיר ומאשר כי בענפים הבאים ,כהגדרתם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )ענפי ביטוח(,
התשמ"ה:1985-
א( ביטוח מפני אחריות מעבידים – סעיף )1א()(7
ב(
ג(

ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ ,התש"ל - 1970-סעיף )1א()(8
ביטוח רכב מנועי  -רכוש )עצמי וצד שלישי( – סעיף )1א()(9

ד(

ביטוח מקיף לדירות ובתי עסק  -סעיף )1א()(12

ה(

ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי  -סעיף )1א()(14

ו(

ביטוח מפני אבדן רכוש  -סעיף )1א()(15

ז(

ביטוח חקלאי ,למעט ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות – סעיף )1א()(17

ח(

ביטוח הנדסי  -סעיף )1א()(18

ט(
י(

ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים – סעיף )1א()(22
ביטוח מפני סיכונים אחרים – סעיף )1א()(25

 . 1הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים
להלן ,והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:
א .הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א –  1981והתקנות לפיו;
ב .הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;
ג.

כללים אקטוארים מקובלים.

 . 2לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב' ,הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים,
וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.
 . 3ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם
להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.
 . 4ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף (1.2א( ,בגין הענפים הסטטיסטיים רכב חובה ,אחריות כלפי צד
שלישי )ללא אחריות מנהלים( ,אחריות מעבידים ,אחריות מקצועית ,רכב רכוש ,אחריות המוצר,
דירות ובנקים למשכנתאות ,מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות
המבטח בגין התביעות התלויות ,המוגדרות לעיל ,בכל ענף סטטיסטי שפורט בנפרד ,כתוקפם ביום
הדוח הכספי.
 . 5סך ההפרשות המפורט בפרק ב' סעיף (1.2ב( ,מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת
לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים הסטטיסטיים והלא סטטיסטיים
במקובץ ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.
 . 6ההפרשה המפורטת בפרק ב' סעיף  ,(2.2מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי
התחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב התביעות עבור פוליסות שהונפקו בגין כל שנות
החיתום כתוקפם ביום הדוח הכספי.
 . 7ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף  ,(3.2מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי
התחייבויות המבטח בגין פרמיה בחסר ברמת השייר )ככל שקיימת פרמיה בחסר( בענפים שפורטו,
כתוקפם ביום הדוח הכספי.

פרק ד'  -הערות והבהרות
 . 1העתודה הנקובה נגזרה מנתוני תביעות ומהערכה אקטוארית ,שבהם אי הודאות הסטטיסטית מהוה
חלק בלתי נפרד בהערכת עלות סך התביעות .בנוסף ,יתכנו שינויים בסיכונים ,בגורמים סביבתיים,
בפסיקות ותקדימים בבתי משפט אשר לא ניתן לחזותם מראש .עלות התביעות בפועל יכולה להיות
גבוהה או נמוכה יותר .לכן ,הערכה זו יכולה לעלות או לרדת במשך הזמן.
 . 2במספר תביעות גדולות בעלות אופי לא סטטיסטי ,העתודה נקבעה )בברוטו ובשייר( על סמך חוות
דעת מומחי החברה ,ובהתאם להמלצות יועציהם המשפטיים .כל שינוי או התפתחות בהערכת
מומחי החברה עלולה להשפיע על עלות התביעות.
 . 3העתודה לענף רכב חובה )למעט תביעות תלויות המדווחות על ידי הפול( ,ענפי החבויות וקבלנים
הוונה בשיעור של  1.75%צמוד למדד.
 . 4הערכת ההתחייבויות לענף רכב חובה ולענפי החבויות כוללת תוספת מרווח בטחון המחושבת על
בסיס סטית התקן במודל האקטוארי.
 . 5עבור ענפים שאינם סטטיסטיים מפאת רמת אי-הוודאות הגבוהה ,ניתנת חוות דעת אקטוארית על
סך ההפרשות בגין כל הענפים )סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים( במקובץ ,לפי הוראות חוזר
המפקח )חוזר .(2007-1-4
 . 6בענפים הבאים ,ביטוח מטענים בהובלה ,ביטוח כלי טיס לרבות אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח כלי
שיט לרבות אחריות כלפי צד שלישי ,מתן ערבויות ועסקים נכנסים לא נעשתה הערכה אקטוארית
בגלל אופי הכיסוי ומיעוט הנתונים .כמו כן ,העתודה עבור עסקאות מיוחדות בתחום רשלנות
רפואית ,המסווגות תחת ענף אחריות מקצועית ,חושבה ,בהתאם לפוליסת הביטוח ,לסכום
התביעות מעל לסכום ההתחייבות לתשלום של המוסד הרפואי .עבור מוסדות אלה ,לא נלקחה
עתודה לסכום התביעות מתחת לסכום זה שבגינו יש התחייבות של המוסד הרפואי לשאת בעלות
התביעות.
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יעקב מאוזר F.I.A., F.IL.A.A.
אקטואר ממונה ביטוח כללי

הצהרת האקטואר בביטוח בריאות
פרק א'  -זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי כלל חברה לביטוח בע"מ להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן בענפי ביטוח
בריאות עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן – ההפרשות( כלל חברה לביטוח בע"מ ליום ,31.12.2013
כפי שמפורט להלן.
אני עובד שכיר של כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן המבטח(.
התמניתי לתפקיד ביום 09.09.2013

פרק ב'  -היקף חוות הדעת האקטוארית
 . 1חוות הדעת האקטוארית
א .לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח.
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות
הכספיים.
בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה
אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.
ב .במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים .בחנתי
את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.
ג.

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן
נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים
בסעיף  1לפרק ג' להלן.

ד .לצורך חישוב השייר ,ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח ,מידע בדבר
הסדרי ביטוח המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי
המשנה .בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על
ההפרשות.
ה .בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:
(1

ההפרשה שחושבה בגין עסקים נכנסים -אין עסקים נכנסים.

(2

ההפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל התבססה על
חישוב שבוצע על ידי.

 . 2נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
להלן הערכת סכום העתודות:
ליום  31בדצמבר 2013
באלפי ₪
ברוטו

שייר

תביעות תלויות
(1א(

ענפים סטטיסטיים:
273,999

270,407

סה"כ ענפים סטטיסטיים

273,999

270,407

סה"כ ענפים סטטיסטיים ושאינם

273,999

270,407

תאונות אישיות

(1ב(

1

סטטיסטיים
(2

הוצאות עקיפות

12,577

(3

הפרשה הנובעת מתנאי חוזה הביטוח

אין

(4

הפרשה בגין השתתפות ברווחים

אין

12,577

סה"כ התחייבויות ביטוחיות בגין חוזי
ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי

286,579

282,984

המחושבות לפי הערכה אקטוארית
א .השפעת השינויים על ההפרשות
להלן השפעת שינויים ברמת הברוטו והשייר:
 .1עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת הדוח הכספי השנתי האחרון לא נדרשה
ההתאמה של ההפרשות ,אשר נובע מהבדלים בין הנחות בסיס הפרמיה לבין הנחות בסיס.
 .2עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לפני הדוח הכספי השנתי האחרון – סכום ההתאמה של ההפרשות,
אשר נובע משינויים בהנחות ,בשיטות או ברמת הפרמיה הצפויה להיגבות ומתיקונים אחרים –
ראה סעיף קטן  2בהערות והבהרות להלן.

 1כולל ענפי תאונות אישיות ותאונות אישיות תלמידים למעלה מ –  90%משויך לפוליסות מסוג קולקטיב.

פרק ג'  -חוות הדעת
אני מצהיר ומאשר כי בתת ענפי ביטוח הבריאות הבאים כהגדרתם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )ענפי
ביטוח( ,התשמ"ה:1985-
א(

ביטוח מפני תאונות אישיות סעיף )1א()(5

 . 1הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים
להלן ,והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:
א .הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א –  1981והתקנות לפיו;
ב .הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;
ג.

כללים אקטוארים מקובלים.

 . 2לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב' ,הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים ,וכי
ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.
 . 3ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם
להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.
 . 4ההפרשות המפורטות בפרק ב' ,מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות
המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח בריאות השייכים לתתי ענפי ביטוח הבריאות שפורטו לעיל,
כתוקפם ביום הדוח הכספי.
פרק ד'  -הערות והבהרות
 . 1העתודה הנקובה נגזרה מנתוני תביעות ומהערכה אקטוארית ,שבהם אי ודאות סטטיסטית מובנית
לעלות סך התביעות .בנוסף ,יתכנו שינויים בסיכונים ,בגורמים סביבתיים ,בפסיקות ותקדימים בבתי
משפט אשר לא ניתן לחזותם מראש .עלות התביעות בפועל יכולה להיות גבוהה או נמוכה יותר .לכן,
הערכה זו יכולה לעלות או לרדת במשך הזמן.
 . 2בשנת בדוח יש ההתפתחות )גידול( בתביעות התלויות בסך של כ 44 -מיליון  ₪בברוטו וכ–  42מיליון ₪
בשייר 2הנובעת בעיקרה מגידול בהפרשה לתביעות התלויות בענף תאונות אישיות תלמידים כתוצאה
מהתפתחות התביעות לשנים ישנות ,אשר גם קיבלה ביטוי בבחירת ה LR-האפריורי לשנים הצעירות.
כמו כן חל גידול בתביעות התלויות למקרי מוות .ההתפתחות משקפת התקופה הארוכה בה ניתן
להגיש תביעה בענף זה )עד  21שנה( ,וכן המודעות ההולכת וגוברת לקיומו של כיסוי ביטוחי
לתלמידים.

28.05.2014
תאריך

_____________________________

יעקב מאוזר F.I.A., F.IL.A.A.
אקטואר ממונה ביטוח כללי

 2עודף )חוסר( טופס  ,3התפתחות תביעות תלויות בביטוח כללי

הצהרת אקטואר ביטוח סיעודי דצמבר 2013
כלל חברה לביטוח בע"מ

פרק א' – זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן  -המבטח( להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב'
להלן בביטוח סיעודי עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן – ההפרשות( כלל חברה לביטוח
בע"מ ליום  ,31/12/2013כפי שמפורט להלן.
אני עובד שכיר של המבטח .אינני בעל עניין בחברה או בחברה קשורה למבטח .התמנתי לתפקיד
אקטואר ממונה באוגוסט .2013
פרק ב' – היקף חוות הדעת האקטוארית
 . 1היקף חוות הדעת האקטוארית
א .לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח.
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות
הכספיים .בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים
לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.
ב .במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים.
בחנתי את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.
ג.

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות
להלן נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף להוראות ,להנחיות ולכללים
המפורטים בסעיף  1לפרק ג' להלן.

ד .לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר
הסדרי ביטוח המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של
מבטחי המשנה .בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי
ביטוח המשנה על ההפרשות.
ה .בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:
(1

הפרשה שחושבה בגין עסקים נכנסים -אין לחברה עסקים נכנסים בתחום הסיעוד.

(2

ההפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל התבססה
על חישוב שבוצע על ידי המבטחים המובילים של הביטוחים המשותפים.
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 . 2נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
א .פרוט סכומי ההפרשות לפי סעיפים  (2עד  (6בחוזר ) 2007-1-2הערכה אקטוארית בביטוח
חיים( באלפי :₪

תיאור )באלפי ש" ח(

פרט

קולקטיב

סה"כ

ברוטו
0

0

0

עתודה לתוכנית עם צבירה
פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון

762,885

2,015,231

2,778,115

חלק העתודה בגין תביעות בתשלום

61,122

890,596

951,718

השתתפות ברווחים

0

19,080

19,080

השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה

0

0

0

אחר

0

0

0

סה"כ ברוטו

824,007

2,924,907

3,748,913

שייר
עתודה לתוכנית עם צבירה
פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון
חלק העתודה בגין תביעות בתשלום
השתתפות ברווחים
השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה
אחר

0
762,885
45,426
0
0
0

0
2,015,231
579,772
19,080
0
0

0
2,778,115
625,198
19,080
0
0

סה"כ בשייר

808,311

2,614,082

3,422,393

הערה :סעיף  (1אינו רלוונטי לסיעוד על פי ההגדרה .סעיף  (7בוטל.
בנספחים א' ו ב' להלן מצורפים טפסים הבאים:
טופס  12א  :תביעות תלויות  ,עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל  -ברוטו
טופס  12ב  :תביעות תלויות  ,עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל  -בשייר
ב .השפעת השינויים על ההפרשות
להלן השפעת שינויים ברמת הברוטו והנטו עבור:
 (1פוליסות שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת הדוח הכספי השנתי האחרון – סכום
ההתאמה של ההפרשות ,אשר נובע מההבדלים בין הנחות בסיס הפרמיה לבין הנחות
בסיס ההפרשה –לא נדרשה התאמה מסוג זה בתקופת הדו"ח.
(2

עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לפני הדוח הכספי השנתי האחרון – סכום ההתאמה של
ההפרשות ,אשר נובע מההבדלים משינויים בהנחות ,בשיטות או ברמת הפרמיה
הצפויה להיגבות ,ומתיקונים אחרים – לא נדרשה התאמה מסוג זה בתקופת הדו"ח.
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פרק ג' – חוות הדעת
אני מצהיר ומאשר כי בענף ביטוח סיעודי:
 . 1הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים
המפורטים להלן ,והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:
א .חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א 1981-והתקנות לפיו;
ב .הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;
ג.

כללים אקטוארים מקובלים.

 . 2לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב' ,הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים
ומספקים ,וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.
 . 3ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם
להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.
 . 4ההפרשות המפורטות בפרק ב' ,מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי עתודה הולמת לכיסוי
התחייבויות המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח סיעודי  ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.

פרק ד' – הערות והבהרות
 . 1הערות ,הבהרות והסברים
א .פרטים אודות סוגי העתודות ,שיעורי ריבית וכו' נכללים בביאור  42לדוחות הכספיים.
ב .תיק הביטוח הסיעודי חשוף לשינויים והתפתחויות בתנאי השוק דוגמת עידכון תוכניות
הסיעוד הנמכרות על ידי השב"ן ושינוי רגולציה .העתודה מבוססת על הנחות תמותה,
תחלואה ומשך תשלום התביעה .הנחות אלה נתונות לשינויים דמוגרפיים וכלכליים אשר לא
ניתן לצפותם מראש.
 . 2התאמות ושינויים מהותיים
ביום  21במאי  2013התקשרה כלל ביטוח עם מכבי שירותי בריאות )להלן" :מכבי( בהסכם
להארכת תקופת פוליסת סיעוד קולקטיבי לחברי מכבי ,שהסתיימה ביום  30ביוני  2013לתקופה
של  3שנים נוספות .בהתאם לפוליסה החדשה ,במידה ויופעל סעיף ההמשכיות בפוליסה ,אשר
מעגן את זכות המבוטחים לרכוש פוליסת המשך פרטית ללא חיתום רפואי במקרה בו הפוליסה
הקבוצתית לא תחודש או תחודש בתנאים נחותים ,עתידה קרן המבוטחים לשאת בעלות
ההמשכיות בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים .בהתאם בשנת  2013שוחררה העתודה
להמשכיות בסך של כ 21 -מל"ש.
כמו כן ,בהתאם לתנאי הפוליסה החדשה ,התחייבות קרן המבוטחים תהיה תלוית תשואה ולא
מבטיחה תשואה ,כפי שהיתה הפוליסה הישנה.
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 . 3עסקים בהם לא ניתן לבצע הערכה אקטוארית
הנתונים כוללים הפרשות בגין עסקים משותפים בהם החברה אינה מובילה וההערכה
האקטוארית נמסרה ע"י אקטואר החברה המובילה.

28/05/2014

מרק ראבייב F.IL.A.A.

תאריך

שם האקטואר הממונה
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נספח א – טופס 12א
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נספח ב – טופס 12ב
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הצהרת אקטואר ביטוח בריאות דצמבר 2013
כלל חברה לביטוח בע"מ
פרק א' – זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן  -המבטח( להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב'
להלן בביטוח בריאות עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן – ההפרשות( כלל חברה לביטוח
בע"מ ליום  ,31/12/2013כפי שמפורט להלן.
אני עובד שכיר של המבטח .אינני בעל עניין בחברה או בחברה קשורה למבטח .התמנתי לתפקיד
אקטוארית ממונה באוגוסט .2013
פרק ב' – היקף חוות הדעת האקטוארית
 . 1חוות הדעת האקטוארית
א .לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח.
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות
הכספיים .בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים
לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.
ב .במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים.
בחנתי את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.
ג.

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות
להלן נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף להוראות ,להנחיות ולכללים
המפורטים בסעיף  1לפרק ג' להלן.

ד .לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר
הסדרי ביטוח המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של
מבטחי המשנה .בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי
ביטוח המשנה על ההפרשות.
ה .בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:
(1

הפרשה שחושבה בגין עסקים נכנסים -ההפרשה נרשמת על פי חישוב שבוצע על ידי
חברת הביטוח המוסרת.

(2
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ההפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל התבססה
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 . 2נתוני הערכה לסכום העתודות
א .להלן פירוט סכומי ההפרשות באלפי ש"ח
להלן פירוט סכום ההפרשות המדווחות בדוח ביטוח כללי ברמת הברוטו וברמת השייר.
עסקי פרט
תיאור )באלפי ש" ח(

עסקי קולקטיב

הוצאות
רפואיות

מחלות
קשות

נח"ל

תאונות
אישיות

ביטוחי
בריאות

מחלות
קשות

נח"ל

שיניים

סה"כ

תביעות תלויות

24,239

14,243

10,210

17,577

49,546

520

35,822

1,278

153,435

הוצאות עקיפות

722

426

573

526

965

23

2,011

56

5,304

239,930

882

440

1,524

21,212

75

118

195

264,377

0

0

0

0

2,106

2,220

0

0

4,325

סה"כ ברוטו

264,892

15,552

11,224

19,628

73,829

2,838

37,951

1,528

427,440

תביעות תלויות

21,121

10,210

17,577

49,546

520

35,664

1,278

145,186

הוצאות עקיפות

722

426

573

526

965

23

2,011

56

5,304

231,730

868

440

1,524

21,212

75

93

195

256,138

0

0

2,106

2,220

0

0

4,325

11,224

19,628

73,829

2,838

37,768

1,528

410,952

ברוטו

תנאי חוזה ביטוח
השתתפות ברווחים
שייר

תנאי חוזה ביטוח
השתתפות ברווחים
סה"כ בשייר

0
253,574

9,270

0
10,565

בנוסף להפרשות לעיל ,קיימת הפרשה בענף אוכלוסיות זרות )פרמיה מראש בגובה של 17,344
מל"ש( אשר לא בוצעה על ידי אקטואר החברה .ראה פרק ד' סעיף .4
הטופס לעיל אינו תואם בהכרח את הבאור בדוחות הכספיים .להלן מוצגת התאמה בין
הסכומים לעיל ולבין הסכומים המופיעים בבאור  21בדוחות הכספיים )אלפי :(₪
סה"כ הפרשות לעיל
השתתפות ברווחים
תנאי חוזה )פרמיה מראש( ביטוח נח"ל
פרמיה מראש קולקטיבים
הפרשות אקטואריות )ראה באור (21

ברוטו
427,440
)(4,325
)(558
)(12,700
409,857

בשייר
410,952
)(4,325
)(533
)(12,700
393,394

אין הפרשות בביטוח בריאות המדווחות בדוח ביטוח חיים.
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ב .השפעת השינויים על ההפרשות
להלן השפעת השינויים ברמת הברוטו והשייר באלפי  ₪עבור:
(1

פוליסות שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת הדוח הכספי השנתי האחרון – סכום
ההתאמה של ההפרשות  ,אשר נובעים מההבדלים בין הנחות בסיס הפרמיה לבין
הנחות בסיס ההפרשה:

מרכיב עתודה
הפרשות בגין פוליסות חדשות ברוטו
הפרשות בגין פוליסות חדשות בשייר

(2

הוצאות
רפואיות
2,641
2,625

מחלות קשות
444
433

תאונות
אישיות
874
874

פוליסות שנכנסו לתוקף לפני הדוח הכספי השנתי האחרון – סכום ההתאמה של
ההפרשות ,אשר נובע משינויים בהנחות ,בשיטות או ברמת הפרמיה הצפויה להיגבות,
ומתיקונים אחרים ברוטו ושייר:

התאמה לעתודה
סכום ההתאמה

הוצאות
רפואיות
31,650

מחלות קשות
-18,282

תאונות
אישיות
-751

פרק ג' – חוות הדעת
אני מצהיר ומאשר כי בתת ענפי ביטוח הבריאות הבאים:
•

הוצאות רפואיות

•

מחלות קשות

•

תאונות אישיות

•

נסיעות לחו"ל

•

שיניים

 . 1הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים
המפורטים להלן ,והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:
א .חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א 1981-והתקנות לפיו.
ב .הוראות והנחיות המפקח על הביטוח.
ג.

כללים אקטוארים מקובלים.

 . 2לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב' ,הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים
ומספקים ,וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.
 . 3ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם
להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.
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 . 4ההפרשות המפורטות בפרק ב' ,מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי ,רזרבה הולמת לכיסוי
התחייבויות המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח בריאות השייכים לתת ענפי ביטוח
הבריאות שפורטו לעיל ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.
פרק ד' – הערות והבהרות
 . 1הערות ,הבהרות והסברים
א .פרטים אודות סוגי העתודות ,שיעורי ריבית וכו' נכללים בביאור  42לדוחות הכספיים.
ב .חישוב העתודות הנובעות מתנאי החוזה נקבעו על בסיס מודל אקטוארי של תזרים מזומנים
עתידי ,המבוסס על הנחות דמוגראפיות וכלכליות.
ג.

חישוב ההפרשות לתביעות תלויות ו IBNR -נקבע על בסיס מודל תחזית סטטיסטי לקביעת
תשלומי התביעות העתידיים על בסיס נסיון העבר.
המודלים והנחות לקביעת ההפרשות פותחו על פי הבנתי את הסביבה העיסקית הנוכחית
ועל פי הערכתי להתפתחות עתידית .ענף הוצאות רפואיות חשוף לאינפלציה רפואית עתידית
כתוצאה מהתפתחויות רפואיות וטכנולוגיות .בנוסף ,יש להכיר בכך כי המודלים חשופים
לתנודות אקראיות וסטטיסטיות וקיימת סבירות שהתוצאות העתידיות יהיו שונות
מההפרשות שנקבעו על פי המודלים.

 . 2שינויים בהנחות ובשיתות אקטואריות
החברה מעדכנת את הנחות שיעורי התחלואה על בסיס נסיון מצטבר.
 . 3שינויים מהותיים בהפרשות לעומת שנה אשתקד
בתקופה האחרונה עברה החברה למערכת ניהול פוליסות חדשה וכתוצאה מכך בוצע טיוב נתונים
בפרמטרים המשפיעים על חישוב תזרים המזומנים )עתודה( .סך ההשפע היתה לא מהותית.
 . 4עסקים בהם לא ניתן לבצע הערכה אקטוארית
א .אוכלוסיות זרות  -עסקים אלה אינם כוללים סיכון ביטוחי ומבוססים על הסכמים עם
נותני שירותים.
ב .בתת ענף נסיעות לחו"ל קיימת הפרשה עבור פרמיה שטרם הורווחה .החישוב מתבצע ע"י
מחלקת כספים.
ג.

הנתונים בפרק ב' לעיל כוללים הפרשות בגין עסקים נכנסים ומשותפים בהם החברה אינה
מובילה וההערכה האקטוארית נמסרה ע"י אקטואר החברה המובילה.

28/05/2014

מרק ראבייב F.IL.A.A.

תאריך

שם האקטואר הממונה
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חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

חלק ד'
פרטים נוספים על התאגיד

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

פרטים נוספים על התאגיד

שם החברה

:

מס' חברה ברשם

52-002464-7 :

כתובת

:

כתובת דואר אלקטרוני:

כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :החברה"(.

ראול ולנברג  ,36קריית עתידים

Ronitzm@clal-ins.co.il

טלפון

:

03-6387722

פקסימיליה

:

03-6387290

תאריך המאזן

:

 31בדצמבר 2013

תאריך הדו"ח :

:

 28במאי 2014

4-1

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

 .1תמצית דוחות על הרווח הכולל הרבעוניים
)תקנה  10א(
רבעון א

רבעון ב

רבעון ג

רבעון ד

סה"כ

באלפי ש"ח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי
משנה

2,334,284

2,305,599

2,358,733

2,295,199

9,293,815

288,541

292,612

285,583

289,089

1,155,825

פרמיות שהורווחו בשייר

2,045,743

2,012,987

2,073,150

2,006,110

8,137,990

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות
מימון

1,398,213

1,068,704

2,309,815

1,853,772

6,630,504

הכנסות מדמי ניהול ומניהול תיקים

290,818

211,691

298,167

335,688

1,136,364

הכנסות מעמלות

35,972

36,748

43,371

37,039

153,130

הכנסות אחרות

20

33

3,089

7

3,149

סך כל ההכנסות

3,770,766

3,330,163

4,727,592

4,232,616

16,061,137

3,254,958

2,714,040

3,936,539

3,512,007

13,417,544

294,171

257,222

144,224

314,281

1,009,898

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות
רכישה
אחרות

2,960,787

2,456,818

3,792,315

3,197,726

12,407,646

424,435

470,315

471,806

485,802

1,852,358

הוצאות הנהלה וכלליות

143,051

154,538

152,751

174,887

625,227

ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים

2,100

-

-

3,339

5,439

הוצאות אחרות

15,915

4,213

2,274

3,806

26,208

הוצאות מימון

31,791

50,663

62,278

30,551

175,283

סך כל ההוצאות

3,578,079

3,136,547

4,481,424

3,896,111

15,092,161

חלק בתוצאות חברות כלולות ,נטו

1,028

)(1,477

1,858

2,975

4,384

רווח לפני מסים על הכנסה

193,715

192,139

248,026

339,480

973,360

מסים על הכנסה

69,475

66,015

91,452

123,339

350,281

רווח )הפסד( לתקופה

124,240

126,124

156,574

216,141

623,079

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה
בתשלומים

מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה

123,030

124,830

155,380

215,017

618,257

זכויות מיעוט

1,210

1,294

1,194

1,124

4,822

רווח )הפסד( לתקופה

124,240

126,124

156,574

216,141

623,079

רווח למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה
רווח )הפסד( למניה המיוחס לבעלי המניות של
החברה )בש"ח(

0.96

1.05

1.31

1.90

5.22

מספר המניות ששימשו לחישוב הרווח )הפסד(
למניה )בש"ח(

110,580

118,517

118,517

118,517

118,517
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חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

 .1תמצית דוחות על הרווח הכולל הרבעוניים )המשך(
)תקנה  10א(
באלפי ש"ח
רווח )הפסד( לתקופה

רבעון א
124,240

רבעון ב
126,124

רבעון ג
156,574

רבעון ד
216,141

סה"כ
623,079

רכיבים של רווח כולל אחר
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ

)(5,288

שינוי נטו ,בשווי הוגן של נכסים פיננסיים
זמינים
למכירה שנזקף לקרנות הון

63,770

שינוי נטו ,בשווי הוגן של נכסים פיננסיים
זמינים
למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

)(45,193

)(2,421

35,629

)(36,562

865

109,008

)(66,914

293

143,043

)(162,119

)(6,551

351,450

)(310,788

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים
זמינים
למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

11,896

4,393

672

-

16,961

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה
לפני מיסים על הכנסה

25,185

1,039

43,631

)(18,783

51,072

הטבת מס )מיסים( בגין מרכיבים אחרים
של רווח )הפסד( כולל

10,793

6,728

22,058

)(7,203

32,376

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלאחר
ההכרה לראשונה במסגרת הרווח הכולל
הועבר או יועבר לרווח והפסד ,נטו ממס

14,392

)(5,689

21,573

)(11,580

18,696

פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח
והפסד
רווחים )הפסדים( אקטואריים מתכנית
הטבה מוגדרת

7,619

416

4,482

)(4,803

7,714

מסים )הטבת מס( בגין מרכיבים אחרים
של רווח כולל שלא יועברו לרווח והפסד

2,614

176

1,675

)(1,623

2,842

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלא
יועבר לרווח והפסד ,נטו ממס

5,005

240

2,807

)(3,180

4,872

סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה

143,637

120,675

180,954

201,381

646,647

מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה

142,391

119,370

179,637

200,123

641,521

זכויות מיעוט

1,246

1,305

1,317

1,258

5,126

סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה

143,637

120,675

180,954

201,381

646,647

 .2שימוש בתמורת ניירות ערך
)תקנה  10ג(
א י ן.

][1
][2

.3.1

בבורסה

יי

רגילה בת  1ש"ח

רגילה בת  1ש"ח

500

8,537,280

המניות

500

8,537,280

נקוב ש"ח

סה"כ ערך

32,717

33.00

33.00

33.00

119,471

80.00

80.00

דירקטורים

80.00

באלפי ש"ח

בתקנה 9ג

בהון

בהצבעה

בזכות

למנות

כמשמעותו

הכספי הנפרד

ערך בדוח

שעורי ההחזקה ב%-

המצב
הכספי
בש"ח למניה

שער
הבורסה
לתאריך
הדוח
הכספי על

מישראל

שונה

התאגדות

מדינת

)תקנה (11
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לעניין התחייבות של החברה להשלמת הונה העצמי של כלל ביטוח אשראי ,ראו באור )16ה() (6לדוחות הכספיים.
לשעבר שגריר שרותי גרירה בע"מ .במהלך חודש פברואר  2014פרעה החזקות עד"ך בע"מ הלוואת בעלים לבעלי מניותיה )חלקה של החברה בהלוואה עמד על סך של כ 15 -מיליון  .(₪בסמוך לאחר פרעון ההלואה חולק דיבידנד בסך של 45
מילון ש"ח לבעלי המניות ,מתוכו כ 15-מיליון  ₪חולק לחברה.

החזקות עד"ך בע"מ ][2

כלל ביטוח אשראי בע"מ )"כלל
אשראי"( ][1

חברות בנות וקשורות של כלל ביטוח

שם החברה

מספר
המניה
המניה

סוג מניה וע.נ.

מספר

השקעות בחברות בנות וחברות קשורות לתאריך הדוח על המצב הכספי

 .3השקעות והלוואות – חברות בנות וחברות קשורות שהינן פעילות לתאריך הדוח על המצב הכספי

כלל חברה לביטוח בע"מ

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

100

8,000

1,000

1,000

100

82,137

100

8,000

1,000

1,000

100

82,137

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

22,236

310

-

3,169

1,613

460,522

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

][5
][6
][7

רגילה בת  1ש"ח

רגילה בת  1ש"ח

רגילה בת  1ש"ח

רגילה בת  1ש"ח

רגילה בת  1ש"ח

רגילה בת  1ש"ח

רגילה בת  0.0001ש"ח

100

0.1

59,538

100.00

100.00

בש"ח למניה

בתקנה 9ג

100.00

באלפי ש"ח

דירקטורים

למנות

המצב הכספי

כמשמעותו

בהצבעה

מישראל

בהון

בזכות

הכספי על

שונה

ביום  7במאי  2013נתקבל אישור רשם החברות למיזוגה של הכלל הראשון בריאות בע"מ עם ולתוך הכלל הראשון בע"מ.
לשעבר "כלל שרותי ניהול פנסיה וגמל בע"מ".
לשעבר "נכסי המגדל אריה בע"מ" .כולל החזקה ישירה של  1מניה רגילה באמצעות כלל החזקות .ביום  16בינואר  2014אישר דירקטוריון החברה העמדת מסגרת אשראי משותפת לנכסי כלל חברה לביטוח בע"מ ונכסי חברות כלל בע"מ בסך של עד  50מיליון ₪
לצורך ביצוע שיפורים במושכר בבנין עתידים )ראו באור)41ב() (1לדוחות הכספיים( .נכון למועד פרסום הדוח לא נוצלה מסגרת האשראי האמורה.

בבורסה

המניה

המניות

נקוב ש"ח

הכספי הנפרד

לתאריך הדוח

התאגדות

][3
][4

נכסי חברות כלל בע"מ ][7

עילית נדל"ן א.פ .בע"מ

כללביט מימון בע"מ

כלל שירותי ניהול בע"מ ][6

הכלל הראשון בע"מ ][5

כלל פנסיה וגמל בע"מ ]") [4כלל
פנסיה וגמל"(

נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ ][3

שם החברה

מספר

סוג מניה וע.נ.

מספר

סה"כ ערך

ערך בדוח

שעורי ההחזקה ב%-

שער הבורסה

מדינת

)תקנה (11

כולל החזקה של  1מניה רגילה באמצעות כנף – כלל ניהול פיננסים בע"מ.
ביום  12.4.2010מוזגה כלל גמל בע"מ עם ולתוך מיטבית עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ ושמה שונה לשמה הנוכחי .לעניין התחייבות של החברה להשלמת הונה העצמי של כלל פנסיה וגמל ,ראו באור )16ה() (7לדוחות הכספיים .באוגוסט  2013אישר
דירקטוריון כלל ביטוח הגדלת מסגרת אשראי לכלל פנסיה וגמל על פי הסכם בין כלל ביטוח לבין כלל פנסיה וגמל )בסך של  100מיליון  ,(₪בסך נוסף של  50מיליון  .₪ב 31 -בדצמבר  2013אישרו דירקטוריון כלל ביטוח וכלל פנסיה וגמל להמיר את יתרת
ההלוואה ליום  31.12.2013וכן את מסגרת האשראי שלא תנוצל עד ליום  ,31.12.2013לשטר הון צמית נדחה בפני יתר התחייבויות כלל פנסיה וגמל ,בתנאים שהוגדרו בהסכם.

יי

.3.1

השקעות בחברות בנות וחברות קשורות לתאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(

 .3השקעות והלוואות  -חברות בנות וחברות קשורות שהינן פעילות לתאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(

כלל חברה לביטוח בע"מ

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

שם החברה

50.00

50.00

Luxembourg

ג'רזי

][11

50.00

50.00

100.00

50.00

100.00

50.00

50.00

50.00

50.00

כולל החזקה של  3,335מניות סוג  Aו 222 -מניות סוג  Bבאמצעות כלל פנסיה וגמל .

50.00

60.00

100.00

50.00

50.00

50.00

50.00

100.00

100.00

][10

(Euro) 500

62,724

45,021

-

-

76,771

(Euro) 7,500

) 990,000פאונד(

10,000

100

500

-

)(2,772

100.00

50.00

50.00

בש"ח למניה

50.00

דירקטורים

למנות

המצב הכספי

מישראל

][9

500

7,500

99,000

10

100

500

1,000

1,000

]4,000,000 [8

47,597

באלפי ש"ח

בתקנה 9ג

כמשמעותו

בהון

בהצבעה

בזכות

הכספי על

שונה

][8

סוג  Bבת יורו 1

סוג  Aבת יורו 1

רגילה בת  10פאונד

רגילה בת  0.1ש"ח

רגילה בת  1ש"ח

רגילה בת  1ש"ח

רגילה בת  1ש"ח

רגילה בת  1ש"ח

4,000,000

המניות

נקוב ש"ח

הכספי הנפרד

לתאריך הדוח

התאגדות

בבעלות משותפת של ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ ,שהינה בבעלות משותפת של החברה לנכסים ובניין בע"מ )חברה בת של חברת השקעות דיסקונט בע"מ שהינה חברה בת של אי.די.בי פתוח( ונכסי הדרים בע"מ ,שהינה חברת בת של החברה
לנכסים ובניין בע"מ.
כולל החזקה של  19,800מניות רגילות באמצעות כלל פנסיה וגמל.

יי

בבורסה

המניה

מספר

סוג מניה וע.נ.

מספר

סה"כ ערך

ערך בדוח

שעורי ההחזקה ב%-

שער הבורסה

מדינת

)תקנה (11

הון מניות מונפק אשר נפרע בחלקו.

]Mealli Holding S.a.r.l [11

קריית הצורן ניהול ואחזקה בע"מ
קינגסווי  22בע"מ )"קינגסווי
("22
]Colmore Row 115 [10
Limited

ישפרו  -כלל נס ציונה בע"מ ][9

כנף כלל ניהול פיננסים בע"מ
)"כנף"(

עתודות קרן פנסיה לשכירים
ועצמאיים בע"מ

.3.1

השקעות בחברות בנות וחברות קשורות לתאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(

 .3השקעות והלוואות  -חברות בנות וחברות קשורות שהינן פעילות לתאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(

כלל חברה לביטוח בע"מ

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

יי

][12

בבורסה

המניה

NO PAR VALUE

רגילה בת  0.1ש"ח

שותפות מוגבלת

שותפות מוגבלת

NO PAR VALUE

200

500

-

-

1,000

המניות

-

100

-

-

-

נקוב ש"ח

108

-

26,350

-

43,638

באלפי ש"ח

בתקנה 9ג

כמשמעותו

הכספי הנפרד

ערך בדוח

100.00

50.00

100.00

100.00

100.00

בהון

בש"ח למניה

100.00

50.00

100.00

כולל החזקה של  200מניות ) (npvבאמצעות כלל פנסיה וגמל.

100.00

50.00

100.00

100.00

100.00

ארה"ב

שותפות מוגבלת
בארה"ב
שותפות מוגבלת
בארה"ב

ג'רזי

דירקטורים

למנות

המצב הכספי

מישראל

100.00

100.00

בהצבעה

שונה

בזכות

הכספי על

לתאריך הדוח

התאגדות

שעורי ההחזקה ב%-

שער הבורסה

)תקנה (11

מדינת

בנוסף מחזיקה החברה ב ) Clal US lncבאמצעות השותפות , (Clal US LPחברה הרשומה בארה"ב ,ואשר הוקמה לשם ביצוע השקעות בקרנות השקעה בחו"ל.

בית אייבקס בע"מ
Clal (US) Management
Inc

Clal 75 Tresser RH, LP
Clal Wacker Investments
LP

Broomeilaw 150 Limited
][12

שם החברה

מספר

סוג מניה וע.נ.

מספר

סה"כ ערך

 .3.1השקעות בחברות בנות וחברות קשורות לתאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(

 .3השקעות והלוואות  -חברות בנות וחברות קשורות שהינן פעילות לתאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(

כלל חברה לביטוח בע"מ

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

][13
][14
][15

רגילה בת  1ש"ח

-

]Ibex London limited [15
רגילה בת  0.01ליש"ט

חברות בנות וקשורות של בית אייבקס בע"מ

Lunar House Ltd

Lunar House Holdings Ltd
][14

רגילה בת  0.01ליש"ט

כולל החזקה של  1מניה רגילה באמצעות החברה.
כולל החזקה של  35,875מניות רגילות באמצעות כלל פנסיה וגמל.
כולל החזקה של  47,040מניות רגילות באמצעות כלל פנסיה וגמל.

יי

בבורסה

המניה

חברות בנות וקשורות של קינגסווי 22

כלל עמיתים בע"מ ][13

חברות בנות וקשורות של כנף

שם החברה

מספר

סוג מניה וע.נ.

196,000

-

100,000

4,500

המניות

מספר

)ליש"ט(
1,960

-

)ליש"ט(
1,000

4,500

נקוב ש"ח

סה"כ ערך

40,171

35,109

36,361

49.00

49.00

49.00

49.00

49.00

49.00

100.00

49.00

49.00

49.00

ג'רזי

איי מאן

ג'רזי

1,745

100.00

בש"ח למניה

בתקנה 9ג

100.00

באלפי ש"ח

דירקטורים

למנות

המצב הכספי

מישראל

כמשמעותו

בהון

בהצבעה

שונה

בזכות

הכספי על

לתאריך הדוח

התאגדות

ערך בדוח

שעורי ההחזקה ב%-

שער הבורסה

מדינת
הכספי הנפרד

 .3.1השקעות בחברות בנות וחברות קשורות לתאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(

 .3השקעות והלוואות  -חברות בנות וחברות קשורות שהינן פעילות לתאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(

כלל חברה לביטוח בע"מ

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

][16

.3

כלל פנסיה וגמל

כלל פקטורינג ומימון בע"מ

עילית נדל"ן א.פ .בע"מ

כלל סוכנויות

מקבל ההלוואה

156,431

45,000

19,028

16,795

יתרת ההלוואות
ושטרי הון,
)כולל ריבית
צבורה( אלפי ש"ח

4.70%

בנק ישראל1.4%+

-

4.00%

שיעור
הריבית %

ההלוואה אינה צמודה

לא צמוד

ההלוואה אינה צמודה

מדד המחירים לצרכן

סוג
הצמדה

 100מיליון ש"ח יפרעו ב 6 -תשלומים חצי שנתיים ,החל מיום .1.1.2015
 50מיליון ש"ח יפרעו ב 3 -תשלומים חצי שנתיים ,מיום [16].31.6.2018

ניתן לפירעון בהתרעה של שבוע

טרם נקבע

עשרה תשלומי קרן שווים החל מיום 1/12/2010

שנות
הפרעון

ביום  31בדצמבר  2013אישרו דירקטוריון כלל ביטוח וכלל פנסיה וגמל להמיר את יתרת ההלוואה ליום  31.12.2013וכן את מסגרת האשראי שלא תנוצל עד ליום  ,31.12.2013לשטר הון צמית נדחה בפני יתר התחייבויות כלל פנסיה וגמל ,בתנאים שהוגדרו
בהסכם .נכון למועד פרסום הדוח טרם הומרו ההלוואות.

כלל ביטוח

כלל ביטוח

כלל ביטוח

כלל ביטוח

נותן ההלוואה

.3.2

הלוואות ושטרי הון לחברות בנות וקשורות של החברה

השקעות והלוואות  -חברות בנות וחברות קשורות שהינן פעילות לתאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(

כלל חברה לביטוח בע"מ

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל ביטוח

כלל ביטוח

החברה )המלווה(

.4.2

דצמבר 2013

מאי 2013

תאריך

דצמבר 2013

ספטמבר 2013

נובמבר 2013

נובמבר 2013

דצמבר 2013

מאי 2013

מהות השינוי

כלל פקטורינג

כלל פיננסים

שם החברה המוחזקת )הלווה(

פרעון ניירות ערך מסחריים

פרעון הלוואה

מהות השינוי

30

164

שותפות מוגבלת

200

900

 9,500ליש"ט

סכומים במיליוני ש"ח

הקמת שותפות

הקמת חברה

שותפות מוגבלת
רגילה ללא ערך נקוב

הקמת שותפות

הקמת חברה

רגילה בת  0.1ליש"ט

 3,577ליש"ט

100

234,593,765

164,941

רגילה בת  1ש"ח

רגילה בת  1ש"ח

וע.נ.

ש"ח

באלפי ש"ח

בבורסה

המניה

סה"כ ע.נ.

)תמורה(

סוג המניות

מספר

עלות

רגילה ללא ערך נקוב

מיזוג עם ולתוך הכלל
הראשון בע"מ
מכירת מלוא המניות לצד
ג'

מרס 2013

תאריך השינוי

מיזוג עם ולתוך כלל
ביטוח

שינויים בהלוואות

Clal Wacker Investments
LP

Clal (US) Management Inc

Clal 75 Tresser RH, LP

Broomeilaw 150 Limited

kingsway 22 ltd

הכלל הראשון בריאות בע"מ

כלל בריאות חברה לביטוח
בע"מ

שם החברה המוחזקת

.4.1

שינויים בהשקעות

 .4שינויים בהשקעות והלוואות בחברות-בת ובחברות קשורות בתקופת הדו"ח

כלל חברה לביטוח בע"מ

)תקנה (12

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

עילית נדל"ן

כנף כלל ניהול פיננסים בע"מ

כלל שירותי ניהול בע"מ
עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים
בע"מ

כ .א .נדל"ן בצרפת בע"מ

הכלל הראשון בע"מ

כלל פנסיה וגמל בע"מ

אררט אחזקות בע"מ

החזקות עד"ך בע"מ

כלל ביטוח אשראי בע"מ

חברות בנות וקשורות של כלל ביטוח

343

)(560

1,321

614

83

617

41,913

24

1,231

19,294

של החברה

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,822

שליטה

רווח )הפסד( לשנה
מיוחס
לזכויות
מיוחס
שאינן מקנות
לבעלים

3

-

37

-

-

-

)(191

-

-

771

של החברה

-

-

-

-

-

-

-

-

-

193

שליטה

רווח )הפסד( כולל אחר לשנה
מיוחס
לזכויות
מיוחס
שאינן מקנות
לבעלים

346

)(560

1,358

614

83

617

41,722

24

1,231

20,065

אלפי ש"ח

של החברה

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,015

שליטה

סך רווח )הפסד( כולל לשנה
מיוחס
לזכויות
מיוחס
שאינן מקנות
לבעלים

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

דיבידינד

-

-

-

-

-

-

4,785

-

-

-

ריבית

-

-

11,865

-

-

-

-

-

-

-

ושכר

דמי ניהול

)תקנה (13

דירקטורים

הכנסות

 .5רווחים והפסדים של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות )במישרין ועקיפין( מהן לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2013

כלל חברה לביטוח בע"מ

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

 .6רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך הדוח על המצב הכספי
)תקנה (14
לא רלבנטי.

.7

מסחר בבורסה  -נ"ע שנרשמו למסחר  -מועדי וסיבות הפסקת מסחר
)תקנה (20

לא רלבנטי.

)תקנה (21

יו"ר הדירקטוריון
לשעבר

יו"ר הדירקטוריון

מנהל מערך קשרי
לקוחות ,שיווק
ואסטרטגיה

מנהל מערך
העסקים
מנהל חטיבת המטה

מנהלת חטיבת
ביטוח כללי

מנכ"ל החברה

85%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

התאגיד

1,567

1,194

1,481

1,483

1,704

1,730

3,867

שכר

-

366

663

781

646

906

5,850

מענק

-

441

768

768

780

780

8,417

מניות][1

מבוסס

תשלום

-

-

-

-

-

-

-

ניהול

דמי

-

-

-

-

-

-

-

ייעוץ

דמי

לפרטים בדבר שיקולי הדירקטוריון במתן תשלומים לנושאי משרה בכירה ,ראו סעיף  5.1לדוח דירקטוריון – חלק ב' לדוח התקופתי.

אביגדור קפלן ][9

דני נוה ][8

ראובן קפלן ][3
][7

יעקב )צ'יקו(
זכריה ][5] [3
משה ארנסט ][3
][6

עלית כספי ][4] [3

איזי כהן ][2

שם

תפקיד

משרה

היקף

בהון

ההחזקה

פרטי מקבל התגמולים
שיעור

תגמולים בעבור שירותים

-

-

-

-

-

-

-

עמלה

-

-

-

-

-

-

-

אחר

-

-

-

-

-

-

-

ריבית

-

-

-

-

-

-

-

שכירות

דמי

-

-

-

-

-

-

-

אחר

1,567

2,001

2,912

3,032

3,130

3,416

18,134

סה"כ

תגמולים אחרים

א .להלן פרוט התגמולים שניתנו בשנת ) 2013באלפי ש"ח(:
 .1לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברות בשליטתה אם התגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בחברות בשליטתה בין אם
התגמולים ניתנו לו על ידי החברה ובין אם ניתנו על ידי אחר;
 .2לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שהתגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה עצמה ושלא נמנה בסעיף  1לעיל.
 .3כל בעל עניין בחברה ,שלא נמנה בסעיפים  1ו 2 -לעיל למעט חברה בת של החברה ,אם התגמולים ניתנו לו על ידי החברה או על ידי תאגיד שבשליטתה בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד
בתאגיד או בתאגיד בשליטתו ,בין אם מתקיימים יחסי עובד מעביד ובין אם לאו ואף אם בעל העניין אינו נושא משרה בכירה.
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חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה )המשך(
הערות לנתונים שבטבלה:
.1

סכום התשלום מבוסס מניות הינו על בסיס הערכת האופציות במועד הענקתן כאשר השווי ההוגן של כל מנה נפרס
על פני תקופת ההבשלה .יצוין כי בעקבות שינויים חזויים בשליטה בחברה ,כמפורט בבאור  1לדוחות הכספיים של
החברה ,הואץ רישום ההוצאה בגין הענקת אופציות למנכ"ל מר איזי כהן .לפרטים נוספים בדבר תשלום מבוסס
מניות ,לרבות תנאי האצת כתבי האופציות שהוענקו לנושאי המשרה בחברה המפורטים להלן ,ראה באור 39
לדוחות הכספיים של החברה.

.2

לפרטים בדבר תנאי העסקתו של מר איזי כהן ראה באור )38ב())(5א( לדוחות הכספיים של החברה .לפרטים בדבר
כתבי אופציות שהוקצו למנכ"ל החברה בפברואר  2013ראה באור )38ב())(5ב( הכספיים.

.3

תנאי העסקתם של נושאי המשרה )שאינם המנכ"ל או היו"ר( נקבעו בהסכם העסקה אישי המגדיר את משכורת
הבסיס וכן תנאים סוציאליים ופנסיוניים כמקובל לנושאי משרה בקבוצת כלל ,לרבות הפרשות לביטוח פנסיוני
למרכיב הפיצויים והתגמולים ,ימי חופשה והבראה .בנוסף ,זכאים נושאי המשרה לבונוס שנתי בהתאם
לקריטריונים הנהוגים בקבוצה באשר למנהלים בדרגתם ובהתאם למדיניות התגמול של החברה )המפורסמת
במסגרת הדוח התקופתי של החברה( .בהתאם לתנאי הסכם ההעסקה ,במקרה של פיטורין או התפטרות ,ייתן
הצד שמפסיק את ההתקשרות הודעה מוקדמת של חודשיים מראש לצד השני .במקרה של הפסקת עבודה כאמור
יהיו זכאים נושאי המשרה בנוסף לפיצויי הפיטורים ,למענק חד פעמי בגובה  6משכורות חודשיות )שכר יסוד( ללא
תנאים סוציאליים וללא רכב ,ובלבד שסיום יחסי העבודה לא נבע מהתפטרותו של נושא המשרה במהלך שנתיים
ממועד תחילת ההעסקה )אך למעט אם ההתפטרות אירעה בתוך  12חודשים ממועד העברת שליטה בחברה(.
נושאי המשרה זכאים לתשלום פיצויי הפיטורין בין בהתפטרות ובין בפיטורין ,למעט בנסיבות שאינן מזכות על פי
דין בתשלום פיצויי פיטורין .כחלק מתנאי העסקתם ,זכאים נושאי המשרה לרכב שהחברה מעמידה לרשותם
והחברה נושאת בגילום המס אשר חל עליהם בגין כך .בנוסף ,נושאי המשרה כלולים בתכנית הבונוסים למנהלים
של החברה ,כאשר בונוס המטרה של נושאי המשרה הבכירים עומד על  0.2%מיעד הרווח הכולל שייקבע בכל שנה
על ידי דירקטוריון החברה ,וזכאותם לבונוס הינה בהתאם לעמידתם ביעדים )המתייחסים לביצועיהם האישיים
ו/או לביצועי היחידה עליהם מופקדים ו/או לביצועי החברה ,כאשר היעדים יכולים להיות כמותיים או איכותיים,
מדידים או נתונים לשיקול דעת( שיקבעו להם מדי שנה .בכל מקרה ,נושאי המשרה הבכירה לא יהיו זכאים לבונוס
שנתי העולה על  1מיליון ש"ח .לפרטים נוספים בדבר תכנית התגמול של החברה ראו נספח לדוח התקופתי .בנוסף,
נושאי המשרה הבכירים משתתפים בתכנית האופציות של החברה ,לפיה הוקצו לנושאי המשרה הבכירה כתבי
אופציה המחולקים לשלש מנות ,הניתנות למימוש למניות על פי מחיר מימוש מדורג )כפוף להתאמה ,בין היתר,
בגין חלוקת דיבידנד( .המנות ניתנות למימוש לאחר תקופת הבשלה מדורגת של שנתיים )מנה ראשונה( ,שלש שנים
)מנה שניה( וארבע שנים )מנה שלישית(.

.4

עלית כספי )להלן" :כספי"( מכהנת כמנהלת חטיבת ביטוח כללי בכלל ביטוח וכמשנה למנכ"ל החל מינואר .2013
תנאי העסקתה של כספי נקבעו בהסכם העסקה אישי המקביל לתנאי ההעסקה המפורטים בס"ק  3לעיל.
בפברואר  2013הוקצו לכספי  140,000כתבי אופציה מתוכנית  ,2013המחולקים לשלש מנות ,הניתנות למימוש
למניות על פי מחיר מימוש מדורג של  55ש"ח למניה )למנה הראשונה( 57.5 ,ש"ח למניה )למנה השניה( ו 60 -ש"ח
למניה )למנה השלישית( הכל כמפורט בסעיף קטן  3לעיל.

.5

יעקב )צ'יקו( זכריה )להלן" :זכריה"( מכהן כמנהל מערך העסקים בכלל ביטוח וכמשנה למנכ"ל החל מינואר .2013
תנאי העסקתו נקבעו בהסכם העסקה אישי ,המקביל להסכם ההעסקה המפורט בס"ק  3לעיל .בפברואר 2013
הוקצו לזכריה  140,000כתבי אופציה מתוכנית  ,2013הניתנים למימוש למניות על פי מחיר מימוש מדורג של 55
ש"ח למניה )למנה הראשונה( 57.5 ,ש"ח למניה )למנה השניה( ו 60 -ש"ח למניה )למנה השלישית( ,הכל כמפורט
בס"ק  3לעיל.

.6

משה ארנסט )להלן" :ארנסט"( נכנס לתפקיד היועץ המשפטי ומזכיר החברה בספטמבר  .2006החל משנת 2008
מכהן ארנסט כמשנה למנכ"ל והחל מינואר  2013מכהן כמנהל חטיבת המטה בקבוצה וכמשנה למנכ"ל .תנאי
העסקתו נקבעו בהסכם העסקה אישי ,המקביל להסכם ההעסקה המפורט בס"ק  3לעיל .ארנסט מחזיק ב6,666 -
כתבי אופציה מתוכנית  2007הניתנים למימוש למניות על פי מחיר מימוש של  90ש"ח למניה )צמוד למדד בגין
חודש יולי  2009וכפוף להתאמה בגין חלוקת דיבידנד( וכן הוקצו לו בפברואר  140,000 ,2013כתבי אופציה
מתוכנית  ,2013הניתנים למימוש למניות על פי מחיר מימוש מדורג של  55ש"ח למניה )למנה הראשונה( 57.5 ,ש"ח
למניה )למנה השניה( ו 60 -ש"ח למניה )למנה השלישית( ,הכל כמפורט בס"ק  3לעיל.

.7

ראובן קפלן )להלן" :קפלן"( מכהן כמנהל מערך קשרי לקוחות ,שיווק ואסטרטגיה בכלל ביטוח וכמשנה למנכ"ל
החל מינואר  .2013קודם לכך ,כיהן מר קפלן משנת  2008כמנכ"ל כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ ,חברה בת של
כלל ביטוח שמוזגה לתוכה .תנאי העסקתו נקבעו בהסכם העסקה אישי משנת  ,2013המקביל להסכם ההעסקה
המפורט בס"ק  3לעיל .בפברואר  2013הוקצו לקפלן  140,000כתבי אופציה מתוכנית  ,2013הניתנים למימוש
למניות על פי מחיר מימוש מדורג של  55ש"ח למניה )למנה הראשונה( 57.5 ,ש"ח למניה )למנה השניה( ו 60 -ש"ח
למניה )למנה השלישית( ,הכל כמפורט בס"ק  3לעיל .נכון למועד הדוח החזיק קפלן ב 20,000-כתבי אופציה
שהוענקו לו בעבר בהתאם לתוכנית  .2007בחודש ינואר  2014מימש קפלן את כתבי האופציה האמורים ,כך שנכון
למועד פרסום הדוח קפלן אינו מחזיק עוד בכתבי אופציה מתכנית .2007

.8

לפרטים בדבר תנאי העסקתו של של מר דני נוה ראה באור )38ב())(4ג( לדוחות הכספיים של החברה

.9

לפרטים בדבר תנאי העסקתו של מר אביגדור קפלן ראה באור )38ב())(4ב( לדוחות הכספיים של החברה.

כלל חברה לביטוח בע"מ

.8
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תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה )המשך(
)תקנה (21

ב.

תוכניות תגמול  -לפרטים נוספים ביחס לתוכניות תגמול הוני ,ראו באור )39א( לדוחות הכספיים .לעניין מדיניות
תגמול נושאי המשרה הבכירה בחברה ,בהתאם לחוזר האוצר בעניין מדיניות תגמול בגופים מוסדיים ,ראו נספח
"מדיניות לתגמול משתנה )מענקים( לנושאי משרה ולמנהלי השקעות "2013 -בחלק א' לדוח התקופתי.

ג.

גמול לדירקטורים  -תשלומי החברה בכל אחת מהשנים  2012ו 2013 -לדירקטורים של החברה בגין כהונתם
בדירקטוריון החברה )למעט תשלומים ליו"ר דירקטוריון החברה ,ותשלומים מכוח הסכם הניהול עם בעלת
השליטה( עמדו על סך כולל של כ 1,241 -אלפי ש"ח וכ 1,536 -אלפי  ,₪בהתאמה .הגמול הניתן לדירקטורים בחברה
הינו הגמול המרבי בהתאם לדרגתה של החברה לדירקטורים שאינם בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית ,בהתאם
לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( תש"ס .2000-יצוין כי ה"ה נוחי דנקנר ,שחדל לכהן
כדירקטור לאחר שנת הדו"ח ,לא קיבל גמול דירקטורים מהחברה.
החברה משתתפת במחצית מעלות שכר הדירקטורים המשותפים ,המכהנים הן בחברה והן בכלל החזקות )לא כולל
שכרו של יו"ר הדירקטוריון שמשולם בנפרד( .הסכומים האמורים לעיל ,הינם לאחר השתתפות כלל החזקות
כאמור .החל מחודש ינואר  ,2014לאור צמצום פעילות חברות בקבוצה ,שאינן החברה ו/או חברות הבנות שלה,
עודכן שיעור ההשתתפות של החברה בגמול דירקטורים משותפים ל.80% -
לעניין שכר יו"ר דירקטוריון החברה ,שאינו כלול בסך האמור לעיל ,ראו באורים )38ב())(4ב( ו)38 -ב())(4ג( לדוחות
הכספיים של החברה.

ד.

.9

דמי ניהול לבעלי עניין – לפרטים בדבר דמי ניהול המשולמים לכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )להלן" :כלל
החזקות"( ,ראו סעיף 10ג) (3להלן.

בעל השליטה בתאגיד
)תקנה 21א(
כלל החזקות ,חברה אשר ניירות ערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ואשר מידע לגביה
מתפרסם לציבור ,מחזיקה כ 99.98%-מזכויות ההצבעה בחברה .כלל החזקות נמצאת בשליטתה של אי די בי פתוח
המחזיקה במניותיה במישרין ) 1(4%ובאמצעות נאמן ) ,(51%מר משה טרי )להלן" :הנאמן"( אשר מונה כנאמן ל-
 51%מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה של כלל החזקות ,המוחזקות על-ידי אי די בי פתוח )להלן" :אמצעי
השליטה"(.
ליום  31בדצמבר  :2013אי די בי פתוח הייתה בבעלות מלאה של אי די בי אחזקות; גרעין השליטה באי די בי
אחזקות הורכב מגנדן הולדינגס בע"מ )"גנדן"( ,מנור אחזקות בי.איי בע"מ ואברהם לבנת בע"מ ,שהיו קשורות
ביניהן בהסכם הצבעה.
לפרטים אודות אישור הסדר הנושים באי די בי אחזקות ביום  5בינואר  ,2014במסגרתו ניטלה השליטה באי די בי
אחזקות מבעלי השליטה הקודמים ,מינוי הנאמן למניות השליטה בכלל החזקות ומכתב המפקח מיום  27לנובמבר
 ,2013בדבר הפעלת הזכויות הנלוות לאמצעי השליטה ראו באור  1לדוחות הכספיים .אם יושלם ביצוע הסדר
הנושים תהפוך קבוצת אלשטיין-אקסטרא לבעלת השליטה באי די בי פתוח )בין שני המציעים נחתם הסכם בעלי
מניות בקשר להחזקותיהם במניות אי די בי פתוח(.
לפרטים נוספים בדבר שינויים צפויים בשליטה בכלל החזקות ,לרבות לעניין עסקה שנחתמה למכירת החזקות של
אי די בי פתוח בכלל החזקות ,ראו באור  1לדוחות הכספיים.

 .10עסקאות עם בעל שליטה

2

)תקנה (22
1

2

ביום  2במאי  2012דיווחה אי די בי פתוח כי התקשרה ,בין היתר ,בהסכם הלוואה עם גוף פיננסי שתובטח ,בין היתר ,בשעבוד
 2,214,129ממניות כלל החזקות המוחזקות על ידה 4%) .מהונה המונפק והנפרע של כלל החזקות וכ 3.85% -בדילול מלא(2 .
יצוין כי לאור האמור בסעיף  9לעיל ,העסקאות המתוארות בסעיף זה להלן כוללת ,בין היתר ,עסקאות שנעשו בשנת הדוח
ו/או היו בתוקף במהלך שנת הדוח ,עם מי שנחשבו כבעלי שליטה בשנת הדוח או עסקאות שלמי שנחשבו בעלי שליטה בשנת
הדוח היה בהן עניין אישי בשל קשרים עסקיים עם אותו צד שלישי .בנוסף ,לאור האמור בסעיף  9לעיל לענין הסדר הנושים
באי די בי אחזקות ולענין מינוי הנאמן ,החברה לא תראה עוד בהתקשרויות עם ה"ה נוחי דנקנר ,שלי ברגמן ,אברהם לבנת
ויצחק ורות מנור ,או התקשרויות שיש למי מהם עניין אישי בהן ,כעסקאות עם בעלי שליטה ,ותמשיך לראות לעת עתה
באידיבי פתוח ולמען הזהירות גם בנאמן למניות השליטה ,כבעלי שליטה ,לצורך אישור וסיווג עסקאות עם בעלי שליטה.
להתפתחויות בקשר עם שינויי השליטה הצפויים בכלל החזקות ו/או בבעלת השליטה בכלל החזקות ,ראו באור  1לדוחות
הכספיים.
יצוין כי לאור האמור בסעיף  9לעיל ,העסקאות המתוארות בסעיף זה להלן כוללת ,בין היתר ,עסקאות שנעשו בשנת הדוח ו/או
היו בתוקף במהלך שנת הדוח ,עם מי שנחשבו כבעלי שליטה בשנת הדוח או עסקאות שלמי שנחשבו בעלי שליטה בשנת הדוח
היה בהן עניין אישי בשל קשרים עסקיים עם אותו צד שלישי .בנוסף ,לאור האמור בסעיף  9לעיל לענין הסדר הנושים באי די
בי אחזקות ולענין מינוי הנאמן ,החברה לא תראה עוד בהתקשרויות עם ה"ה נוחי דנקנר ,שלי ברגמן ,אברהם לבנת ויצחק
ורות מנור ,או התקשרויות שיש למי מהם עניין אישי בהן ,כעסקאות עם בעלי שליטה ,ותמשיך לראות לעת עתה באידיבי פתוח
ולמען הזהירות גם בנאמן למניות השליטה ,כבעלי שליטה ,לצורך אישור וסיווג עסקאות עם בעלי שליטה .להתפתחויות בקשר
עם שינויי השליטה הצפויים בכלל החזקות ו/או בבעלת השליטה בכלל החזקות ,ראו באור  1לדוחות הכספיים.

כלל חברה לביטוח בע"מ
א.

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

עסקאות זניחות שאינן חריגות
ביום  13ו 17-במרס  2014אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה עדכון לקווים המנחים ולכללים לסיווגה של
עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה )41א())(6א( לתקנות
ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע .2010 -לפרטים בדבר נוהל זניחות שאושר על ידי החברה ראו סעיף
 5.2בדוח הדירקטוריון.
יצוין כי הקווים המנחים והכללים כאמור משמשים לבחינת היקף הגילוי כקבוע בתקנה  ,22לבחינת הצורך
במסירת דיווח מיידי בגין עסקה כאמור ,וכן לצורכי אישור עסקאות כאמור בסעיף  (4)270רישא לחוק החברות,
שאינן חריגות אך אינן זניחות ,בהתאם להוראות סעיף 2)117א( לחוק החברות.3
לפי מיטב ידיעת החברה ,החברה וחברות מאוחדות שלה מבצעות או עשויות לבצע עסקאות זניחות ,שאינן
חריגות ,עם בעלי שליטה או שלבעלי השליטה יש בהן עניין אישי )לרבות לאור עמדת הרשות כמפורט להלן(,
לרבות עסקאות עם חברות שבעלי השליטה בחברה הינם בעלי עניין בהן ,וכן יש להן או עשויות להיות להן
התחייבויות לביצוע עסקאות כאמור מן הסוגים ובעלות מאפיינים כמפורט להלן:
) (1עסקאות רכישת שירותים ו/או מוצרים ו/או ניירות ערך:
)א( עסקאות עם תאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים ,לרבות פקדונות ושירותי בנקאות נלווים ,הסכמי
אשראי ומסגרות אשראי; )ב( עסקאות רכישה של מוצרים ושירותים )כגון :מוצרי ושרותי תקשורת
וטלפוניה ,מוצרי מזון ,צרכי משרד וריהוט(; )ג( רכישת ו/או מתן סבסוד לרכישת תווי קניה; )ד( עסקאות
רכישת ו/או שכירת ו/או חכירה תפעולית של כלי רכב; )ה( עסקאות לרכישת שירותי נסיעות ותיירות; )ו(
שירותי ארכיב; )ז( שירותי פינוי פסולת נייר וגריסה; )ח( שירותי אתר גיבוי חלופי; )ט( ייעוץ מחשובי
וארגוני; )י( שירותי הפקת אירועים; )יא( ניהול נכסי נדל"ן מניב; )יב( השקעות פיננסיות במסגרת
קונסורציום ו/או רכישת ניירות ערך במסגרת הנפקות לציבור ו/או הנפקות פרטיות לגופים מוסדיים; )יג(
רכישת זכויות בקרנות; )יד( שירותי דירוג הנפקות; )טו( שירותי תיווך בעסקי ביטוח על ידי סוכנויות
ביטוח; )טז( שכירות ,ניהול והשכרת נכסים; )יז( רכישה ומכירה של נכסים ביחד עם בעלי עניין; )יח(
שירותי ניהול השקעות/אשראי ,לרבות דירוג אשראי; )יט( רכישת שירותים פיננסים ו/או כלכליים לרבות,
ניהול וריכוז הנפקות ,ניהול תיקים ,שיווק השקעות ,ייעוץ כלכלי ועסקי ,שירותי חבר בורסה ,מוצרי
מדדים ,קרנות נאמנות ,שירותי חיתום ובנקאות השקעות; )כ( שירותי אחסון נתונים; )כא( שרותי מחשוב
ותוכנה; )כב( שרותי מוסך; )כג( שירות לגיבוי מערכות חשמל.
) (2עסקאות מכירות שירותים ו/או מוצרים:
)א( מכירת פוליסות ביטוח שהוצאו על ידי המבטחים בקבוצת כלל ביטוח בכל ענפי הביטוח לבעלי הענין
בחברה ו/או לאחרים כאשר לבעלי העניין יש ענין אישי בהתקשרות ו/או לעובדי גופים כנ"ל ,לרבות
פוליסות המשותפות לחברה ו/או לאי די בי ולחברות נוספות בקבוצת החברה ו/או בקבוצת אי די בי
)לרבות ביטוח נאמנות עובדים ,ביטוחי נכסים ,רכוש וחבויות ,ביטוחי מנהלים ,ביטוחי אחריות מקצועית
וכו'( .מובהר ,כי ככלל ,כאשר החשיפה אינה שולית ,מכוסה מרבית החשיפה בביטוח משנה ו/או משותף
אצל צדדים שלישיים בלתי תלויים וכפועל יוצא תשלום תביעות על פי פוליסות כאמור מבוצע ברובו על ידי
אותם גורמים; )ב( מתן שירותי ניהול קופות גמל ו/או קרנות פנסיה לתאגידים ו/או לעובדיהם; )ג( מתן
שירותי מוקד לקוחות והפניית לידים )ד( השכרת נכסים )ה( מתן הלוואות מסוג משכנתאות;

ב.

עסקאות שאינן מנויות בסעיף  (4) 270לחוק החברות ,ואינן זניחות .4
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ביום  5במרץ  ,2013במסגרת דיווחיה של החברה האם ,התפרסמה עמדה של רשות ניירות ערך ,הקובעת ,בין
היתר ,כי עסקה של חברה ציבורית עם נושה מהותי של בעל השליטה ,שעה שבעל השליטה מצוי במצוקה
תזרימית והחלטותיו של אותו נושה מהותי עשויות להשפיע על עתידו ,מקימה לבעל השליטה עניין אישי
)להלן" :עמדת הרשות"(.

יצוין כי ביום  17בפברואר  2009אישר דירקטוריון החברה תיקון לתקנון החברה במסגרתו נקבע כי עסקה עם נושא משרה ,או
עסקה שלנושא משרה יש בה ענין אישי ,תאושר על ידי נושא משרה אחר ובלבד שהיא אינה עסקה חריגה )למעט עסקה בנוגע
לתנאי כהונה והעסקה( .דירקטוריון החברה קבע באותו מועד כי הבחינה האם מדובר בעסקה זניחה תבוצע על ידי נושא משרה
רלבנטי בהתאם לנוהל חברה פנימי בנושא איתור ואישור עסקאות עם בעלי עניין )"הנוהל"( ,כפי שמאושר על ידי ועדת
הביקורת והדירקטוריון מידי שנה .יצוין כי הנוהל מחריג את הצורך באישור זניחות לכל "עסקה שוטפת זניחה" ,קרי עסקה
המבוצעת על ידי הקבוצה באופן שוטף והינה עסקה "קמעונאית" בתעריפונים קבועים )כדוגמת ביטוחי רכב או דירה מסוג
פרט( .בהתאם להחלטת ועדת הביקורת מיום  14בינואר  2014ו 16-בפברואר  ,2014שנתקבלו בעקבות תיקון סעיף 2)117א(
לחוק החברות ,אושר נוהל זמני עד לגיבוש נוהל מפורט בהתאם לתיקון לחוק החברות לפיו תובא לאישור ועדת הביקורת כל
עסקה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי בסך העולה על  15מיליון ש"ח ,ככל שלא מקוים הליך תחרותי
ביחס לכל עסקת בעלי שליטה )כגון מכרז ,פניה לקבלת מספר הצעות על בסיס שוויוני וכד'( בטרם ההתקשרות בעסקה ו/או
ככל שהיקפה עולה על  30מיליון ש"ח )גם אם היא עסקה זניחה ו/או מתקיים לגביה הליך תחרותי( ,תובא העסקה בשלבים
מוקדמים של המשא ומתן עם הצד השני בפני ועדת הביקורת ,אשר תקבע מהו ההליך שיינקט בטרם התקשרות החברה
בעסקה כאמור ,וזאת למעט אם מדובר בעסקה הקשורה לעסקה ביטוחית ,לגביה יחולו הוראות הנוהל האמור לעיל .החברה
פועלת לגיבוש נוהל מפורט לאור תיקון סעיף 2)117א( לחוק החברות כאמור לעיל.

 4העסקה המתוארת להלן הינה עסקה שנעשתה עם צדדים שלישיים אך למען הזהירות נבחנה כעסקה שלמי שנחשבו בעלי שליטה
בשנת הדוח ,לרבות הנאמן למניות השליטה ,היה בה עניין אישי.

כלל חברה לביטוח בע"מ

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

יצוין כי לחברה ולחברות הקשורות שלה יש במהלך עסקיה הרגיל התקשרויות שוטפות מול מרבית הגופים
הפיננסים במשק )ובכלל זה גם הסכמי אשראי ומסגרות אשראי מבנקים ישראליים( שחלקם עשויים להיחשב
כנושים מהותיים של אי.די.בי או בעלי השליטה בה.
.2

ביום  31.12.2013התקשרו החברה וחברות מוחזקות שלה )להלן בפסקה זו" :קבוצת כלל"( ביחד עם תאגיד
בנקאי )להלן" :התאגיד הבנקאי"( וגוף מוסדי נוסף במסגרת קונסורציום מלווים )להלן" :המלווים"(,
בעסקה למתן אשראי בגין מימון של נכס מקרקעין הידוע כמגדל אלקטרה בתל-אביב )להלן" :הנכס"(,
לבעלות הזכויות בנכס  -אמקור בע"מ )להלן" :אמקור"( ,אלקטרה השקעות ) (1998בע"מ ואלקטרה נדל"ן
בע"מ )שתיהן יחד " -אלקטרה"( )אמקור ואלקטרה יחד – "הלוות"( ,באופן של העמדת חוב בכיר בסך כולל
של  780מיליוני ש"ח )מזה חלקה של קבוצת כלל באשראי האמור ,עמד על  292.5מיליוני ש"ח )כ 37%-מסך
האשראי הכולל( ,כאשר חלק מהסכום האמור הינו השקעת נוסטרו וחלק הינו כספים המנוהלים עבור
חוסכים ועמיתים( .למיטב ידיעת החברה ,המימון שיינתן במסגרת העסקה ישמש לפירעון חלקי של האשראי
הקיים שהעמיד התאגיד הבנקאי לבדו ללוות.
ביום  19ו 24 -לדצמבר  ,2013אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בהתאמה ,למען הזהירות ,את
ההתקשרות ,כעסקה שלבעלי שליטה בחברה ענין אישי בה וזאת לאור קשרים עסקיים בינם לבין צדדים
שונים להתקשרות .ועדת הביקורת סיווגה את העסקה האמורה כעסקה לא חריגה .לפרטים נוספים ראה
באור )38ה() (2לדוחות הכספיים.

.3

ג.

להתפתחויות בקשר עם שינוי השליטה הצפויים בחברה ו/או בבעלת השליטה בחברה ,ראו באור  1לדוחות
הכספיים.

עסקאות חריגות של החברה  -להלן פרטים ,לפי מיטב ידיעת החברה ,בדבר עסקאות חריגות של הקבוצה עם
בעלי השליטה בחברה או עסקאות חריגות של הקבוצה עם צדדים שלישיים אשר לבעלי השליטה בחברה ענין
אישי בהן ,אשר ההתקשרות בעסקאות כאמור בוצעה במהלך השנה שקדמה למועד דוח זה ,או אשר הינן בתוקף
במועד דוח זה:
) (1מתן הלוואה לכלל פיננסים
ביום  18ביוני  2006העמידה החברה לכלל פיננסים הלוואה בסך של  260מליון ש"ח לצורך מימון רכישת
מלוא הונה המונפק של כלל ניהול קרנות נאמנות בע"מ )לשעבר אילנות דיסקונט( .קרן ההלוואה נשאה
ריבית בשיעור שנתי של  .5.5%קרן ההלוואה והריבית היו צמודות לעליית מדד המחירים לצרכן .בחודש
יוני  2013פרעה כלל פיננסים בפרעון מוקדם את יתרתה הבלתי מסולקת של ההלוואה האמורה ,בסך של
 164מיליון ש"ח .לפרטים נוספים בקשר עם ההלוואה ופירעונה ראו באור )16ה() (8לדוחות הכספיים.
) (2התחייבות להשלמת הון של כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ
החברה העמידה ערבות לכלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ )להלן" :כלל בטוחה"( ,חברת בת של
כלל פיננסים להשלמה של הונה העצמי של כלל בטוחה לצורך עמידה בהתחייבויותיה על פי כתב המינוי
לעושה שוק ראשי בסכום שלא יעלה על הנמוך מבין סכום הריבית המהוונת בשטר הון צמית שהעמידה
כלל בטוחה לכלל פיננסים ,שאינו מוכר כהון או  100מליון ש"ח .כנגד העמדת הערבות שילמה כלל פיננסים
עמלת ערבות שנתית לחברה בשיעור של  0.3%מההפרש בין הונה העצמי של כלל בטוחה ל 400 -מיליון
ש"ח .חישוב זה בוצע באופן רבעוני .בשנת הדוח ועד למכירת כלל בטוחה ביום  15בדצמבר ) 2013להלן:
"מועד המכירה"( לצד ג' שאינו קשור לחברה ,עמד הונה העצמי של כלל בטוחה על פחות מ 300 -מיליון
ש"ח .במועד המכירה פקעה התחייבות החברה .לפרטים נוספים ראו באור )16ה() (8לדוחות הכספיים.
) (3הסכם הלוואה לכלל סוכנויות
במהלך השנים העמידה החברה לכלל החזקות סוכנויות ) (1998בע"מ )להלן" :כלל סוכנויות"( ,חברת בת
של כלל החזקות ,הלוואות לצורך פעילותה השוטפת .נכון ליום  31בדצמבר  ,2013לכלל סוכנויות יתרת
הלוואה בסך  16,976אלפי ש"ח .יתרת ההלוואה תסולק על ידי כלל סוכנויות באמצעות תשעה )(9
תשלומים ,שישולמו בין השנים  2014ועד  .2019ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של
.4%
) (4דמי ניהול לכלל החזקות
בחודש יולי  ,2000נחתם הסכם בין כלל החזקות ובין אי די בי פתוח ,לפיו כלל החזקות תשלם לאי די בי
פתוח תשלום שנתי בגובה  2מליון ש"ח ,צמוד למדד המחירים לצרכן ,ובתוספת מע"מ עבור שירותי ניהול
הכוללים :מינוי מועמדים מקבוצת אי די בי כחברי דירקטוריון של כלל החזקות ,סיוע ויעוץ ניהולי ,כלכלי
וחשבונאי בנושאים כגון הכנת תקציב שנתי ,תכנית אסטרטגית ומהלכים אסטרטגיים ועסקיים מרכזיים
של כלל החזקות .בהתאם להסכם ,בשנת  2013שילמה כלל החזקות בגין השירותים הנ"ל סך של כ3 -
מיליוני ש"ח )כולל מע"מ( .החברה משלמת לכלל החזקות בכל שנה בגין העמדת השירותים הנ"ל לחברה
על ידי כלל החזקות את הסכום שמחויבת כלל החזקות לשלם לאי די בי פתוח על פי ההסכם ) Back to
.(Back
לאחר שנת הדוח ,בין היתר ,לאור סיום כהונתם של הדירקטורים מטעם אי די בי בחברות הקבוצה,
הודיעה כלל החזקות לאי די בי פתוח על השהית הסכם הניהול .לפרטים נוספים ראו לעניין זה באור
)38א() (4לדוחות הכספיים של החברה.
) (5תשלום לכלל ביט מערכות
החברה וכן חברות בשליטתה מקבלות שירותי מחשב מסוגים שונים לרבות פיתוח ותמיכה במערכות
מידע ,מחברת כללביט מערכות בע"מ )להלן" :כללביט"( ,חברה בבעלותה המלאה של כלל החזקות ,בעלת
השליטה בחברה .התמורה בגין שירותים שניתנים על ידי עובדי כללביט ,משולמת בהתאם לעלויות בפועל
בתוספת  .1%חלוקת העלויות בפועל בין החברות השונות בקבוצת כלל החזקות מתבצעת ,באופן יחסי,
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בהתאם למספר המשתמשים .תמורת שירותי המחשב האמורים ,שילמו החברות האמורות לכללביט בשנת
הדוח סך של כ 123.7 -מיליוני ש"ח.
) (6מתן שירותי ניהול
החברה מעניקה שירותי מטה שונים ,בעצמה ובאמצעות צדדים שלישים ,ובעיקר :ביקורת פנים ,יעוץ
משפטי ,חשבות ,מיכון ,מיסים ומשאבי אנוש לחברות מקבוצת כלל החזקות .בתמורה מקבלת החברה
החזר הוצאות מאותן החברות בסכום שנקבע על פי מודל העמסת עלויות .סך ההחזר שקיבלה החברה
בשנת הדוח מחברות בקבוצת כלל החזקות )לא כולל חברות מקבוצת כלל פיננסים וחברות בבעלותה
המלאה של החברה( עמד על סך של  5,102אלפי ש"ח.
) (7דמי ניהול מכלל פיננסים
בשנת  2007התקשרו כלל החזקות ,כלל פיננסים וכלל פיננסים ניהול בע"מ )להלן" :כלל פיננסים ניהול"(
בהסכם שירותים ,מכוחו העמידה כלל החזקות בעצמה ו/או באמצעות חברות בשליטתה ו/או באמצעות
צדדים שלישיים ,לכלל פיננסים ולכלל פיננסים ניהול ,שירותים שונים ,בתמורה לתשלום בגין שירותים
אלו )להלן" :הסכם השירותים הישן"( .חלק מהשירותים ניתן על ידי החברה ו/או חברות בנות שלה.
בשנת  2012וכן בשנת  2013שילמה כלל פיננסים לחברה ו/או לחברות בנות סך של כ 1,033 -אלפי ש"ח ו-
 1,276אלפי ש"ח ,בהתאמה.
ביום  15בדצמבר  2013השלימה כלל פיננסים את מכירת מלוא החזקותיה בכלל פיננסים בטוחה ניהול
השקעות בע"מ ,כאשר לאחר מכן נותרה ללא פעילות עסקית.
כלל פיננסים מוסיפה להיות "תאגיד מדווח" כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,וככזאת חלות עליה
חובות שונות בקשר עם התנהלותה וכן חובות דיווח שונות.
לפיכך ,ביום  8בינואר  2014התקשרו כלל החזקות וכלל פיננסים בהסכם לקבלת שירותים ,שיחליף את
הסכם השירותים הישן ,שעיקריו כדלקמן:
 .1כלל החזקות תעמיד ,בעצמה ו/או באמצעות חברות בשליטתה ו/או באמצעות צדדים שלישיים,
לטובת כלל פיננסים )או חברות בשליטתה( שירותים כדלקמן )להלן" :השירותים"( :שירותי מנכ"ל;
שירותי מנהל כספים ,לרבות  ;SOXשירותי יעוץ משפטי; שירותי מבקר פנים; שירותי דירקטורים
מטעם כלל החזקות; שירותי הנהלת חשבונות וגזברות; שירותי ניהול פעילות משק ,רכש ומנהלה;
וכן שירותי תמיכה במערכות מחשב לתקופה של חודשיים ,בגין מערכות המחשב המשרתות את
יתרת עובדי כלל פיננסים; שירותי חשבות שכר בגין יתרת עובדי כלל פיננסים ,לתקופה של שלושה
חודשים; שירותי תשתית )לרבות שכירות ותשתיות אחרות( בגין יתרת עובדי כלל פיננסים לתקופה
של חודשיים.
 .2כלל החזקות רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם ,כולן או חלקן ,לחברות
בשליטתה.
 .3עבור השירותים ,תשלם כלל פיננסים לכלל החזקות תשלום רבעוני בסך של  180,000ש"ח ,צמוד
למדד המחירים לצרכן הידוע למועד חתימת ההסכם .עיקר התשלומים מועברים לחברה בגין
שירותים הניתנים על ידה.
 .4כלל פיננסים תשלם לכלל החזקות תשלומים נוספים עבור שירותים או מוצרים המועמדים על ידי
צדדים שלישיים ,שאינם בשליטת כלל החזקות ,סך השווה לתשלום לו זכאים הצדדים השלישיים
כאמור ) ,(costככל שהשירותים או המוצרים ניתנים לכלל פיננסים בלבד ,וככל שהשירותים או
המוצרים ניתנים לחברות בשליטת כלל החזקות ,לרבות כלל פיננסים ,תשלם חלק יחסי בתשלומים
כאמור.
 .5ההסכם יעמוד בתוקף מיום  1בינואר  2014וכל אחד מהצדדים יהא רשאי להודיע לצד השני על רצונו
לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת בת  60יום מראש.
 .6על אף האמור לעיל ,הוסכם כי ההסכם יפקע במועד בו תחדל כלל החזקות להיות בעלת שליטה
בכלל פיננסים.
) (8התחייבות אי די בי אחזקות כלפי המפקח על הביטוח
להתחייבות כלל החזקות כלפי המפקח להשלמת הון בחברה ,להתחייבות החברה להשלמת הון בכלל
ביטוח אשראי ובכלל פנסיה וגמל ולהתחייבות אי די בי אחזקות כלפי המפקח על הביטוח להשלמת הון,
בחברה ,בכלל ביטוח אשראי ובכלל פנסיה וגמל ראו באור )16ה() (5לדוחות הכספיים.
)( 9

אישור תרומות לקרן אי די בי למען הקהילה )ע.ר(
ביום  21באוגוסט  2006אישרה האסיפה הכללית של כלל החזקות ,לאחר שנתקבל אישור וועדת הביקורת
והדירקטוריון לכך ,מסגרת קבועה לתרומת כלל החזקות ,במישרין ו/או באמצעות חברות בנות שלה ,לקרן
אי די בי למען הקהילה )ע.ר (.הקרן הינה עמותה רשומה המרכזת תרומות לפרויקטים גדולים ומתמשכים
בתחומי הסעד ,החינוך ,התרבות ,הצלת חיים וסיוע לקהילה .באסיפה הכללית הנ"ל הוחלט כי תרומת
החברה לקרן בכל שנה קלנדרית תהיה בגובה של עד  75%מתקציב התרומות הכולל של החברה באותה
שנה ולא יותר מאשר  0.75%מהרווח הנקי השנתי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים
והמבוקרים לשנה הקודמת.
לאור תיקון  16לחוק החברות ,ביום  18במרץ  2012החליטה ועדת הביקורת של כלל החזקות לקצוב את
משך ההתקשרות בעסקה האמורה עד ליום  15במאי  ,2018היינו כשש שנים נוספות ממועד קבלת
ההחלטה האמורה של ועדת הביקורת .בשנת הדוח לא הועברו כספי תרומה לקרן.
הענין האישי של בעל השליטה בעסקה  -למיטב ידיעת החברה ,מי שעשויים להיחשב כבעלי השליטה
בחברה ,בשנת הדוח ,הינם כלל החזקות ,אי די בי פתוח ,אי די בי אחזקות ובעלי השליטה באי די בי,
כאמור בסעיף  9לעיל ,בשל כך שמר נוחי דנקנר עשוי להיחשב כבעל עניין אישי בתרומה לקרן בשל כהונתו
כיו"ר הקרן וכחבר הנהלת הקרן .רעייתו ,גב' אורלי דנקנר ,מכהנת כחברת הנהלה בקרן .יצוין כי מר אלי
כהן ,שכיהן בשנת הדוח כדירקטור בחברה ,היה חבר הנהלת הקרן באותה עת.
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) (10השקעה בקרן שווקים מתעוררים (EMCO) Emerging Markets Credit Opportunity Fund
ביום  11באוגוסט  2010אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרותה בעסקה במסגרתה
גופים מקבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח )"קבוצת כלל ביטוח"( וכור תעשיות בע"מ ,5חברה מקבוצת אי
די בי )להלן":כור"( יתחייבו להשקיע סך כולל של  250מיליון דולר –  125מיליון על-ידי קבוצת כלל ביטוח
ו 125-מיליון דולר על-ידי כור  -בקרן Credit Suisse Emerging Markets Opportunity Fund L.P.
)"הקרן"( ,שהינה קרן השקעות פרטית שתנוהל על-ידי תאגידים מקבוצת הבנק השוויצרי Credit Suisse
)"קרדיט סוויס"( ואשר מטרתה ביצוע השקעות בשווקים מתעוררים ,בעיקר באמצעות מוצרי חוב .בין
חברות קבוצת כלל ביטוח לבין כור נחתם הסכם להסדרת זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות בקרן .עוד
אושר כי בהתאם לתקנה  (4)1לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין( ,תש"ס ,2000-תנאי
ההשקעה המשותפת בקרן לגבי קבוצת כלל ביטוח אינם שונים באופן מהותי מתנאיה לגבי כור ,בשים לב
לחלקן היחסי בהשקעה המשותפת .ביום  22.11.2010נחתמו הסכמי ההשקעה בקרן על פיהם התחייבו
קבוצת כלל ביטוח וכור להשקיע בקרן סך של  250מליון דולר ) 125מליון דולר על ידי קבוצת כלל ביטוח,
מתוכם ,סך של כ 33-מיליון דולר מכספים שכנגד התחייבויות שאינן תלויות תשואה והיתרה מכספי
עמיתים )כספים שכנגד התחייבויות תלויות תשואה ,קופות גמל וקרנות פנסיה( ו 125 -מליון דולר על ידי
כור( ,מתוך היקף השקעה כולל בקרן של כ 1-מיליארד דולר .ביום  8במאי  2013הודיע מנהל הקרן כי
הפחית את יתרת ההתחייבות של המשקיעים בקרן ל  2.5%מסכום ההתחייבות המקורי לקרן ,שיימשך
רק בגין דמי ניהול ,השקעות המשך והתחייבות לשיפוי ,דהיינו יתרת ההתחייבות של קבוצת כלל ביטוח
להשקעות בקרן נכון לתאריך הדוח הינה בסך של כ 3 -מיליון דולר .נכון לתאריך הדוח עומד היקף
ההשקעות המצטבר של קבוצת כלל ביטוח בקרן על סך של כ 45 -מיליון דולר )הכל בהתאם לחלקים
היחסיים של כספי הנוסטרו וכספי העמיתים כמפורט לעיל(.
העניין האישי של בעל השליטה בעסקה  -למיטב ידיעת החברה ,מי שעשויים להיחשב כבעלי עניין אישי
בהתקשרות )למעט עניין אישי הנובע מעניינה של החברה ו/או חברות בשליטתה( הינם אי די בי פתוח ואי
די בי אחזקות ובעלי השליטה בהן ,כאמור בסעיף  9לעיל .הענין האישי נובע מכך שכור הינה חברה
בשליטת אי די בי פתוח ובשל העובדה שהמשקיעים בקרן )לרבות כור( הינם או היו גופים קשורים לקרדיט
סוויס ,או נמנים על בעלי המניות העיקריים שלה או גופים קשורים אליהם .בהקשר זה יצוין כי לפי
דיווחיה של כור במהלך המחצית השניה של שנת  2013ועד וכולל חודש ינואר  2014מימשה כור את מלוא
החזקתה במניות קרדיט סוויס ולמועד פרסום הדוח היא אינה מחזיקה עוד במניות קרדיט סוויס.
) (11שירותי ייזום ,ניהול ותפעול של פעילות אשראי מגובה משכנתאות
החברה מקבלת מכלל אשראי ומימון בע"מ ,חברה בת של כלל החזקות ,שירותי ייזום ,ניהול ותפעול של
פעילות אשראי מגובה משכנתאות מכספי החברה )נוסטרו ומשתתף( .בתמורה משלמת החברה לכלל
אשראי ומימון בע"מ סכומים לכיסוי החלק הארי של הוצאות יחידת המשכנתאות וכן עמלות בגין דרוג
האשראי ושמירת דירוג האשראי ,המשולמות מכספי הנוסטרו וביחס להלוואות שניתנו לפני חודש מרץ
 - 2012גם מהכספים שכנגד התחייבויות תלויות תשואה )לפי מקור הכסף ששימש למתן האשראי( ,ואשר
נקבעות כשיעור מתוך האשראי החדש הניתן בשנה הרלבנטית )רק ביחס לכספי הנוסטרו( ומתוך יתרת
התיק הממוצעת ,בהתאמה .סך הסכומים ששילמה החברה לכלל אשראי ומימון בע"מ בשנת הדוח בגין
השירותים האמורים עומד על סך של כ 11,158 -אלפי ש"ח.
) (12שירותי דירוג אשראי לא סחיר
החברה וגופים מוסדיים בשליטתה מקבלים מכלל מימון אשראי עסקי בע"מ ,שירותי דירוג אשראי לא
סחיר ,המועמד מכספי הנוסטרו ומהכספים שכנגד התחייבויות תלויות תשואה ,המנוהלים על ידי החברה
והגופים המוסדיים שבשליטתה .בתמורה לשירותי הדירוג האמורים ,שילמו החברה והגופים המוסדיים
שבשליטתה בשנת הדוח לכלל מימון אשראי עסקי בע"מ עמלות בגין שמירת דירוג האשראי לאורך תקופת
האשראי ,הנקבעות כשיעור מתוך יתרת התיק .סך העמלות ששילמה החברה ,חלק הנוסטרו ,לכלל מימון
אשראי עסקי בע"מ בשנת הדוח בגין השירותים האמורים עומד על סך של כ 562 -אלפי ש"ח .סך העמלות
ששילמה החברה ,חלק משתתף ,לכלל מימון אשראי עסקי בע"מ בשנת הדוח בגין השירותים האמורים
עומד על סך של כ 599 -אלפי ש"ח.
) (13שכר דירקטורים
החברה משתתפת במחצית מעלות שכר הדירקטורים ,המכהנים הן בכלל החזקות והן בחברה )לא כולל
שכרו של יו"ר הדירקטוריון שמשולם בנפרד( .סך התשלומים ששילמה החברה בשנת הדוח לכלל החזקות
בגין השתתפותה כאמור עומד על כ 626-אלפי ש"ח .החל מחודש ינואר  ,2014לאור צמצום פעילות חברות
בקבוצה ,שאינן החברה ו/או חברות הבנות שלה ,עודכן שיעור ההשתתפות של החברה ל.80% -
) (14שירותי מטה בחטיבת המימון
עד לשנת הדוח קבלה כלל ביטוח אשראי ,חברה בת של החברה ,שירותים שונים ממטה חטיבת המימון,
שנוהל על ידי כלל אשראי ומימון בע"מ ,חברה בת של כלל החזקות ,ובכלל זה :שירותי יעוץ משפטי ,יעוץ
חשבונאי ,משאבי אנוש וכן שירותי שיווק ופרסום .בתמורה השתתפה כלל ביטוח אשראי ברבעון הראשון
של שנת הדוח בהוצאות חטיבת המימון ,בסך של  750אלפי ש"ח .החל מהרבעון השני של שנת הדוח חדלה
חטיבת המימון מפעילותה וכפועל יוצא חדלה כלל ביטוח אשראי מתשלום בגין שירותים כאמור לכלל
אשראי ומימון.
) (15תשלומי שכירות בגין תשתית אחסון

 5ביום  2במרס  2014מוזגה כור עם חברת השקעות דיסקונט בע"מ.

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

החברה רכשה בשנים  2011 ,2010ו 2012-בדרך של ליסינג מימוני ,תשתית אחסון ) (storageמצד ג' )להלן:
"היצרן"( בסכום כולל של  28,573אלפי ש"ח .במקביל לעסקאות הרכישה ביצעה כלל פקטורינג ,חברה בת,
בעקיפין ,של כלל החזקות ,עסקאות מימון מול היצרן ולפיהן הומחו לכלל פקטורינג כל הזכויות על פי ומכח
הסכמי הליסינג שבין החברה לבין היצרן ,כך שכלל פקטורינג זכאית לקבל מהחברה את תשלומי השכירות
על פי ההסכמים .סך תשלומי השכירות ששילמה החברה בשנת הדוח לכלל פקטורינג בגין התשתית
האמורה עומד על כ 8,617 -אלפי ש"ח.
) (16ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
לפרטים בדבר החלטת מסגרת ,בנוגע להתקשרויות החברה בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי
משרה ,לרבות לעניין חשיפת החברה בגין תביעות מכח פוליסות אלו ,ראו סעיף )18ד() (1להלן ובאור
)38ב())(6א( לדוחות הכספיים.
הענין האישי של בעל השליטה בעסקה – למיטב ידיעת החברה ,מי שעשויים להיחשב כבעלי השליטה
בחברה ,בשנת הדוח ,הינם כלל החזקות ,אי די בי פתוח ,אי די בי אחזקות ובעלי השליטה באי די בי ,כאמור
בסעיף  9לעיל ,בשל כך שהחברות או חברות בשליטתן עשויות להיות מוטבים על-פי פוליסות הביטוח ,וכן
בשל כהונתם של בעלי השליטה ו/או כהונת קרוביהם )כהגדרת המונח "קרוב" בחוק החברות( כדירקטורים
בחברה ו/או בחברות אחרות המשתתפות בפוליסות הביטוח אשר יהיו ו/או עשויים להיות מוטבים על פי
פוליסות הביטוח.
) (17השקעה בניירות ערך מסחריים כלל פקטורינג
בחודש אוקטובר  2012השקיעה החברה סך של כ 75 -מיליוני ש"ח בניירות ערך מסחריים שהקצתה כלל
פקטורינג .ניירות הערך נושאים ריבית בשיעור ריבית בנק ישראל בתוספת  1.4%וניתנים לפרעון אחת
לשבוע .נכון ליום  31לדצמבר  ,2013יתרת ניירות הערך המסחריים היתה בסכום של  45מיליוני ש"ח.
בשנת הדוח נצברה ריבית בסך של כ 35 -אלפי ש"ח בגין חוב זה .נכון למועד פרסום הדוח ,לא קימת עוד
יתרת ניירות ערך מסחריים.
) (18הסכם ניהול השקעות פוליסות חיסכון פיננסיות
בחודש פברואר  2007התקשרה החברה בהסכם עם כלל פיננסים לפיו מעניקה כלל פיננסים לחברה שירותי
ניהול השקעות לכספים אשר יופקדו בידי החברה ,בפוליסות חיסכון אשר תונפקנה על ידי החברה .ביום 27
ביוני  ,2013בעקבות הודעת החברה על כוונתה לנהל פעילות זו באופן עצמאי ,חדלה כלל פיננסים לנהל את
ההשקעות בפוליסות אלה .סך התשלומים ששילמה החברה לכלל פיננסים בשנת הדוח עד למועד הפסקת
ההתקשרות האמורה הסתכם בכ 5,422 -אלפי ש"ח.
) (19הענקת אופציות לנושאי משרה ועובדים בחברה ובחברות בנות
במהלך שנת הדוח ולאחריה ,הקצתה כלל החזקות כתבי אופציות למנכ"ל ,יו"ר ,נושאי משרה ועובדים
בחברה ו/או בחברות בנות שלה בהתאם לתכנית תגמול הונית לעובדים ונושאי משרה בקבוצה .החברה
ו/או חברות הבנות שלה ,לפי העניין ,משפות את כלל החזקות במלוא עלות הטבה זו לעובדיהן בהתאם
לשווי ההטבה הכספי שנרשם בספרי כלל החזקות ,לפי העניין ,בהתאם לכללי החשבונאות .סכום ההטבה
נקבע על בסיס שווי כתבי האופציה בסמוך למועד אישור הענקתם ,באופן שהשווי ההוגן של כל מנה נפרס
על פני תקופת הבשלתה .שווי ההטבה הכולל בו נשאו החברה וחברות בנות שלה בשנת  2013עמד על סך
של כ 9.7 -מיליוני ש"ח .לפרטים נוספים ראו באור )39א( לדוחות הכספיים.

מניות וניירות ערך אחרים המוחזקים על ידי בעל עניין בתאגיד ו/או בחברה
מוחזקת שפעילותה מהותית לפעילות התאגיד
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א.

מניות וניירות ערך אחרים המוחזקים ע"י בעל עניין בתאגיד

.1

החזקה במניות רגילות של החברה

שם בעל העניין

מס' ת.ז /.מס' חברה

מניות רגילות
 0.1ש"ח ע.נ.

 %בהון

 %בהצבעה

כלל החזקות עסקי
ביטוח בע"מ

52-003612-0

118,490,455

99.98

99.98

.2

החזקה בכתבי אופציה של החברה :אין

כלל חברה לביטוח בע"מ

.3

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

החזקה בתעודות התחייבות של החברה

שם

מס' ת.ז/.

בעל העניין

מס' חברה

"עתודות"  -קרן פנסיה
לשכירים ועצמאיים
בע"מ

511789190

כלל פנסיה וגמל בע"מ

512244146

כור תדיראן גמל בע"מ

512459751

ב.

שם הנייר

מס' נייר ערך

 %מסך אגרות

כמות

בבורסה
כלל ביטוח -
כתבי
התחייבות
2003
כלל ביטוח -
כתבי
התחייבות
2004
כלל ביטוח -
כתבי
התחייבות
2004

חוב שבמחזור

1090794

1,875,000

0.625%

1119247

1,234,800

0.870%

1119247

1,283,200

0.904%

מניות וניירות ערך אחרים המוחזקים על ידי בעל עניין בחברה מוחזקת שפעילותה מהותית
לפעילות תאגיד*
שם הנייר

מס' ת.ז/.
מס' חברה

מס'
נייר ערך
בבורסה

כמות

מסך אגרות חוב
שבמחזור

שם בעל העניין

אפסילון ניהול קרנות
נאמנות ) (1991בע"מ
**

%

כללביט מימון
בע"מ -אג"ח
)סדרה א'(

1097138

1

0.00%

כללביט מימון
בע"מ -אג"ח
)סדרה ב'(

1114347

50,000

0.05%

511576209
כללביט מימון
בע"מ -אג"ח
)סדרה ג'(

1120120

492,054

0.08%

כללביט מימון
בע"מ -אג"ח
)סדרה ו'(

1120138

161,711

0.02%

* לעניין אחזקות של החברה בחברות בנות ,ראו תקנה  11לעיל.
** חברה בבעלות מלאה של אפסילון בית השקעות בע"מ ,שהינה חברה בת של כור תעשיות בע"מ )שמוזגה ביום  2במרס
 2013עם חברת השקעות דיסקונט בע"מ( שהינה חברה בת של אי די בי פתוח ,בעלת השליטה )בעקיפין( בחברה.

ג.

מרשם בעלי המניות*

)תקנה 24ב(
שם בעל המניות

אלבק דוד

ת.ז/ח.פ.

כתובת

34641266

-

ASSURANCE
ASTRO
כלל אשראי ומימון
513162925
בע"מ
עסקי
החזקות
כלל
520036120
ביטוח בע"מ
* למיטב ידיעת התאגיד ,נכון ליום .17.3.2014
-

צרפת
דרך מנחם בגין  37תל אביב -
יפו
דרך מנחם בגין  48תל אביב -
יפו

מספר המניות

25
26,563
1
118,490,455

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

 .12הדירקטורים של התאגיד נכון ליום  31בדצמבר 2013
)תקנה (26
שם :דני נוה ,יו"ר

ת.ז056480049 .

יליד:

1960

מען להמצאת כתבי בי דין:

השקמה  55סביון

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות דירקטוריון:

ועדת ניהול סיכונים וטכנולוגיות מידע ,ועדת מאזן וועדת
תובענות ייצוגיות

דירקטור חיצוני:

לא

האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או
של בעל עניין:
מכהן כדירקטור מיום:

כן ,6יו"ר דירקטוריון פעיל של כלל החזקות ,דירקטור בכלל
פיננסים.
5.6.2013

השכלה:

בוגר תואר ראשון במשפטים מטעם האוניברסיטה העברית
בירושלים
שימש כמנכ"ל ויו"ר ועדת השקעות בAgate Medical -
 ;Investment Groupמכהן כדירקטור באילקס מדיקל בע"מ
ומדטכניקה בע"מ.
לא

התעסקות בחמש השנים האחרונות ותאגידים בהם
משמש כדירקטור:
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד למיטב
ידיעתו ולמיטב ידיעת התאגיד:
האם הוא מוגדר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

ופיננסית או כשירות מקצועית:
האם הוא בעל מומחיות מוכחת ומובהקת בתחום הביטוח:

לא

 6למען הזהירות יצויין כי החברה וחברות בנות של החברה השקיעו בקרנות שמר נוה היה שותף ומנהל בהן .ראו גם באור )38ב())(4ד(
לדוחות הכספיים.

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ
שם :אביגדור קפלן

ת.ז9623554 .

יליד:

1939

מען להמצאת כתבי בי דין:

השריון  ,18רעננה

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות דירקטוריון:

לא

דירקטור חיצוני:

לא

האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או
של בעל עניין:
מכהן כדירקטור משנת:

לא

השכלה:

התעסקות בחמש השנים האחרונות ותאגידים בהם
משמש כדירקטור:

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד למיטב

2008
בוגר בכלכלה וסטטיסטיקה ומוסמך במנהל עסקים
מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומוסמך בהנדסת תעשיה
וניהול מהטכניון בחיפה .בעל תואר דוקטור במדעי הבריאות
מאוניברסיטת בן גוריון.
מכהן כדירקטור בכלל החזקות ,מכהן מיוני  2013כמנכ"ל
המרכז הרפואי "הדסה"; כיהן עד יוני  2013כיו"ר דירקטוריון
החברה וכלל ביטוח ,כיהן כדירקטור בחברות מקבוצת כלל
החזקות ,לרבות כלל פיננסים וכיו"ר דירקטוריון כן פייט.
לא

ידיעתו ולמיטב ידיעת התאגיד:
האם הוא מוגדר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

ופיננסית או כשירות מקצועית:
האם הוא בעל מומחיות מוכחת ומובהקת בתחום הביטוח:

בעל מומחיות בתחום הביטוח

כלל חברה לביטוח בע"מ

שם :נוחי דנקנר

7
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ת.ז052763224 .

יליד:

1954

מען להמצאת כתבי בי דין:
נתינות:

יעבץ  ,33תל אביב
ישראלית

חברות בועדות דירקטוריון:

לא

דירקטור חיצוני:

לא

האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או
של בעל עניין:

כיהן כיו"ר הדירקטוריון של אי די בי חברה לאחזקות
בע"מ ,בעלת השליטה בעקיפין בחברה עד .6.1.2014

מכהן כדירקטור משנת:

2003

השכלה:

בוגר במשפטים ובמדעי המדינה מאוניברסיטת תל-אביב

התעסקות בחמש השנים האחרונות ותאגידים בהם
משמש כדירקטור:

התעסקות בחמש השנים האחרונות:
כיהן כיו"ר הדירקטוריון של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ; אי
די בי פתוח וחברת השקעות דיסקונט בע"מ ודירקטור
בחברות שונות בקבוצת אי די בי עד ינואר  .2014כיהן
כמנהל עסקים ראשי של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ עד
ספטמבר  ,2009וכיו"ר כלל תעשיות והשקעות בע"מ עד יולי
.2012
מכהן כיו"ר ומנהל עסקים של קבוצת גנדן וכדירקטור בקבוצת
גנדן ובחברות פרטיות.
כיהן כדירקטור בתאגידים הבאים מקבוצת אי די בי עד ינואר
 :2014אי די בי חברה לאחזקות בע"מ )יו"ר(; אי די בי פתוח
)יו"ר(; חברת השקעות דיסקונט בע"מ )יו"ר(; כלל ביטוח;
שופר-סל בע"מ; סלקום ישראל בע"מ; סלקום אחזקות
) (2001בע"מ; חברה לנכסים ולבנין בע"מ; כור תעשיות
בע"מ; מכתשים אגן תעשיות בע"מ;
מכהן בגנדן הולדינגס בע"מ )יו"ר(; גנדן השקעות אי.די.בי.
בע"מ )יו"ר(; גנדן השקעות  2000בע"מ )יו"ר(; גנדן החזקות
בנדל"ן ) (2000בע"מ )יו"ר(; גנדן נכסי נדל"ן ) (2000בע"מ
)יו"ר(; טומהוק השקעות בע"מ )יו"ר(; פלג-דן השקעות בע"מ;
אושיר אחזקות בע"מ; אור-עדן השקעות בע"מ.

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד למיטב

כן .מר נוחי דנקנר הינו אחיה של הגב' שלי ברגמן ,שהיתה

ידיעתו ולמיטב ידיעת התאגיד:

מבעלי השליטה בחברה

האם הוא מוגדר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית או כשירות מקצועית:

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

האם הוא בעל מומחיות מוכחת ומובהקת בתחום הביטוח:

בעל מומחיות בתחום הביטוח
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חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

שם :עמוס ערן

ת.ז5198395 .

יליד:

1936

מען להמצאת כתבי בי דין:

שלווה  ,63הרצליה פיתוח

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות דירקטוריון:

ועדת ביקורת ,ועדת מאזן.

דירקטור חיצוני:

לא

האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה
קשורה או של בעל עניין:
מכהן כדירקטור משנת:

לא

השכלה:

התעסקות בחמש השנים האחרונות ותאגידים בהם
משמש כדירקטור:
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד למיטב

1997
בוגר במדעי הרוח ) (BAמהאוניברסיטה האמריקנית
בוושינגטון די.סי ,.מוסמך במדעי הרוח ) (M.Aמאוניברסיטת
תל אביב ,דיפלומה מביה"ס למנהל עסקים ,אוניברסיטת
הרווארד ארה"ב ,דיפלומה מביה"ס למנהל עסקים,
אוניברסיטת וורטון ,פנסילבניה ,ארה"ב
מכהן כיו"ר דירקטוריון ביו-לייט בע"מ ,דירקטור בדלק קידוחים
בע"מ ,הרודס מלונות ספא ונופש בע"מ ,כלל החזקות ומוריה
פרמצבטיקה.
לא

ידיעתו ולמיטב ידיעת התאגיד:
האם הוא מוגדר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

ופיננסית או כשירות מקצועית:
האם הוא בעל מומחיות מוכחת ומובהקת בתחום הביטוח:

בעל מומחיות בתחום הביטוח

שם :אמנון שדה

ת.ז1299759 .

יליד:

1936

מען להמצאת כתבי בי דין:

מסקין  ,3תל אביב

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות דירקטוריון:

ועדת מאזן ,ועדת ניהול סיכונים וטכנולוגיות מידע

דירקטור חיצוני:

לא

האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או
של בעל עניין:

לא

מכהן כדירקטור משנת:

2000

השכלה:

בוגר בכלכלה ומדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית
בירושלים
מכהן כדירקטור בכלל החזקות ,א .שדה השקעות 1999
בע"מ )חברה פרטית( ,גדות מיכליות ומאגרים לכימיקלים
בע"מ
לא

התעסקות בחמש השנים האחרונות ותאגידים בהם
משמש כדירקטור:
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד למיטב
ידיעתו ולמיטב ידיעת התאגיד:
האם הוא מוגדר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

ופיננסית או כשירות מקצועית:
האם הוא בעל מומחיות מוכחת ומובהקת בתחום הביטוח:

בעל מומחיות בתחום הביטוח

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

שם :ליאורה קצנשטיין

ת.ז 053911822

יליד:

1955

מען להמצאת כתבי בי דין:

רח' דרזנר  ,19תל אביב

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות דירקטוריון:

ועדת ביקורת ,ועדת תובענות ייצוגיות

דירקטור חיצוני:

לא

האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או
של בעל עניין:

לא

מכהן כדירקטור משנת:

2006

השכלה:

בוגרת בכלכלה ומשפט בינ"ל מאוניברסיטת ז'נבה ,שוויץ,
מוסמכת במשפטים ודיפלומטיה מאוניברסיטת טאפט'ס,
בוסטון ,ארה"ב ,עמיתת פוסט דוקטורט ועמיתת הוראה
מביה"ס למנהל עסקים אוניברסיטת הרווארד ,בוסטון,
ארה"ב ,דוקטורט בלימודים בינלאומיים התמחות בכלכלה
בינלאומית ) (PhDמאוניברסיטת ז'נבה ,שוויץ ,פרופסור
למנהל עסקים ב Swinburne University of
Technology – Melbourne, Australia
מכהנת כנשיאת מכללת  – ISEMIיזום ,ניהול וחדשנות
בע"מ ,מנהלת ודירקטורית בפורום אינטרנשיונל  -יזמות
ופיתוח עסקים בע"מ ,חברת דירקטוריון ועדת ביקורת
ותגמול בגמול חברה להשקעות בע"מ ,ביונודקס בע"מ,
סינרג'י בע"מ וליטו גרופ בע"מ.
כיהנה כדירקטור בחברות OTI ,Radvision Inc RIT Inc
 ,Radware Inc ,Incפוליס ק בע"מ תכלית – חברה ליעוץ
ולניהול השקעות של בנק דיסקונט בע"מ ,כלל תעשיות
והשקעות בע"מ ,אמנת בע"מ ,להבה – קרן ההשתלמות
של להב – ארגון העצמאים ,דגם מערכות בע"מ
לא

התעסקות בחמש השנים האחרונות ותאגידים בהם
משמש כדירקטור:

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד למיטב
ידיעתו ולמיטב ידיעת התאגיד:
האם הוא מוגדר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

ופיננסית או כשירות מקצועית:
האם הוא בעל מומחיות מוכחת ומובהקת בתחום הביטוח:

בעל מומחיות בתחום הביטוח

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ
שם :אוסמה חסן

ת.ז 053705794

יליד:

1955

מען להמצאת כתבי בי דין:

בניין עואד עפיפי נצרת .ת.ד 50600 .נצרת 16115

נתינות:

ישראלית

חברות בועדות דירקטוריון:

ועדת ביקורת ,ועדת מאזן ,ועדת השקעות נוסטרו ,ועדת
ניהול סיכונים וטכנולוגיות מידע

דירקטור חיצוני:

כן

האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או
של בעל עניין:

לא

מכהן כדירקטור משנת:

2006

השכלה:

רו"ח ,בוגר בכלכלה ,מסלול חשבונאות מאוניברסיטת
חיפה
אוסאמה חסן – משרד רואי חשבון ,מכהן כדירקטור ב-
א.חסן יעוץ וניהול בע"מ ,דירקטור בשירותי בריאות כללית.
לא

התעסקות בחמש השנים האחרונות ותאגידים בהם
משמש כדירקטור:
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד למיטב
ידיעתו ולמיטב ידיעת התאגיד:
האם הוא מוגדר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

ופיננסית או כשירות מקצועית:
האם הוא בעל מומחיות מוכחת ומובהקת בתחום הביטוח

בעל מומחיות בתחום הביטוח

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

שם :רון לונדון

ת.ז001245638 .

יליד:

1947

מען להמצאת כתבי בי דין:

רח' בלינסון  ,21קרית אונו 55297

נתינות:

ישראלית ,צ'כית

חברות בועדות דירקטוריון:

ועדת ביקורת ,ועדת מאזן ,ועדת תובענות יצוגיות ,ועדת
השקעות נוסטרו ,ועדת אשראי )משותפת לקבוצה( ,ועדת
ניהול סיכונים וטכנולוגיות מידע

דירקטור חיצוני:

כן

האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או
של בעל עניין:

לא

מכהן כדירקטור משנת:

2008

השכלה:

רואה חשבון ,בוגר חשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל
אביב

התעסקות בחמש השנים האחרונות ותאגידים בהם
משמש כדירקטור:

כיהן כדירקטור חיצוני בכלל בריאות חברה לביטוח בע"מ
ובאדגר השקעות ופיתוח בע"מ .מכהן כיועץ בחברת
"תקין" מכשירים פיננסיים בע"מ וכחבר בוועדת ההשקעות
של ההסתדרות המדיצינית הדסה )ביה"ח הדסה(.

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד למיטב

לא

ידיעתו ולמיטב ידיעת התאגיד:
האם הוא מוגדר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

ופיננסית או כשירות מקצועית:
האם הוא בעל מומחיות מוכחת ומובהקת בתחום הביטוח

בעל מומחיות בתחום הביטוח

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

שם :יוסף יגיל

ת.ז042419911 .

יליד:

1947

מען להמצאת כתבי בי דין:

רחוב גרינברג  ,14חיפה

נתינות:

ישראלית ,קנדית

חברות בועדות דירקטוריון:

ועדת ביקורת ,ועדת מאזן ,ועדת ניהול סיכונים וטכנולוגיות
מידע ,ועדת השקעות נוסטרו
כן

דירקטור חיצוני:
האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה
קשורה או של בעל עניין:
מכהן כדירקטור משנת:

2012

השכלה:

 B.Aבכלכלה ו M.B.A-עם התמחות במימון מהאוניברסיטה
העברית בירושלים; דוקטור למימון מאוניברסיטת טורונטו;
פרופסור למימון מאוניברסיטת חיפה.

התעסקות בחמש השנים האחרונות ותאגידים בהם
משמש כדירקטור:
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד למיטב

דיקן הפקולטה לניהול ,ראש תחום מימון וראש תכנית MBA
באנגלית באוניברסיטת חיפה
לא

ידיעתו ולמיטב ידיעת החברה:
האם הוא מוגדר כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

ופיננסית או כשירות מקצועית:
האם הוא בעל מומחיות מוכחת ומובהקת בתחום הביטוח

לא

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

 .13נושאי משרה בכירה של התאגיד נכון ליום  ,31.12.2013לרבות נושאי משרה
בכירה שכהונתם החלה לאחר תאריך הדוח
)תקנה 26א(
בינואר  ,2013החברה בחנה מחדש את הסיווג של מנהליה כ"נושאי משרה" על פי הוראות חוק החברות )להלן" :נושא
משרה"( ובהסתמך על חוות דעת משפטיות בנושא ,הדירקטוריון החליט כי כנושא משרה בחברה יחשבו רק מנהלים,
אשר כפופים במישרין למנכ"ל או מנהלים ,אשר תפקידם הוא מסוג התפקידים אשר מקובל ומצופה באופן סביר ,על
בסיס הנהוג בחברות כדוגמת החברה ,כי יבוצע על ידי מי שכפוף למנכ"ל .בהתאם ,בעלי תפקידים אשר נושאים בתואר
סמנכ"ל ,סמנכ"ל בכיר או משנה למנכ"ל ,אך אינם ממלאים אחר אחד מבין התנאים המפורטים לעיל ,אינם נכללים עוד
בגדר מי שהחברה רואה בו "נושא משרה" על פי חוק החברות .כפועל יוצא ,מההחלטה האמורה צומצמה רשימת בעלי
התפקידים אשר החברה רואה בהם כנושאי משרה.

שם:

איזי כהן

יליד:
תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:
האם הוא בעל עניין בתאגיד:
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של
בעל עניין אחר בתאגיד:
השכלה:
ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

השנה שבה החלה כהונתו:

ת.ז012306320 .
1951
מנכ"ל
מנכ"ל כלל החזקות ומכהן כיו"ר דירקטוריון ו/או דירקטור
בחברות מקבוצת כלל החזקות.

לא
לא
תואר ראשון בסטטיסטיקה מטעם האוניברסיטה העברית.
מנכ"ל החברה וכלל החזקות ,מנכ"ל אפריקה ישראל
להשקעות בע"מ ,מנכ"ל מגדל חברה לביטוח בע"מ ומגדל
אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ.
2012

שם :רונית זלמן – מלאך

ת.ז022512305 .

יליד:

1966

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:

משנה למנכ"ל ,מנהלת אגף כספים

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:

מכהנת כחברת דירקטוריון בחברות מקבוצת כלל החזקות,
יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל כללביט מימון בע"מ

האם הוא בעל עניין בתאגיד:

לא

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של
בעל עניין אחר בתאגיד:

לא

השכלה:

בוגרת בחשבונאות )רו"ח( וכלכלה מאוניברסיטת תל
אביב ,מוסמך במנהל עסקים ) ,(MBAהתמחות במימון
מאוניברסיטת בר אילן.

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

מנהלת אגף כספים בכלל החזקות ובחברה ,חשבונאית
ראשית וסמנכ"ל בכיר בחברה .מכהנת כחברת דירקטוריון
ולשעבר כחברת וועדות ביקורת מאזן והשקעות בחברות
מקבוצת כלל החזקות יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל כללביט מימון
בע"מ .יו"ר ועדת חשבים ואקטוארים באיגוד חברות
הביטוח.

השנה שבה החלה כהונתו:

2011

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

שם :משה ארנסט

ת.ז24416604 .

יליד:

1969

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:

משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת המטה

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:

מכהן כיו"ר דירקטוריון וכדירקטור בחברות בנות מקבוצת
כלל החזקות

האם הוא בעל עניין בתאגיד:

לא

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או בעל
עניין אחר בתאגיד:

לא

השכלה:

בוגר במשפטים ) (LLBמאוניברסיטת בר אילן ,מוסמך
במנהל עסקים ) (MBAבהתמחות מימון ,מאוניברסיטת בר
אילן

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

מנהל חטיבת המטה בחברה ,היועץ המשפטי ומזכיר
החברה בחברות מקבוצת כלל החזקות .מכהן כיו"ר
דירקטוריון וכדירקטור בחברות בנות מקבוצת כלל החזקות

השנה שבה החלה כהונתו:

2013

שם :יוסף

אביטל8

ת.ז13443593 .

יליד:

1951

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:

סמנכ"ל בכיר ,מבקר פנימי וממונה למניעת מעילות
והונאות

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:

סמנכ"ל בכיר ,מבקר פנימי בכלל החזקות ובחברות
מקבוצת כלל החזקות .ממונה למניעת מעילות והונאות
בקבוצת כלל החזקות

האם הוא בעל עניין בתאגיד:

לא

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או בעל
עניין אחר בתאגיד:

לא

השכלה:

בוגר בהנדסת תעשיה וניהול ) (Bscמאוניברסיטת בן גוריון
ומנתח מערכות מידע מוסמך – לימודי תעודה בטכניון,
חבר לשכת המבקרים הפנימיים בישראל ובחו"ל )(IIA

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

מבקר פנים בחברה ובחברות מקבוצת כלל החזקות

השנה שבה החלה כהונתו:

2002
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חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

שם :הדר ברין  -וייס

ת.ז27788421 .

יליד:

1970

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:

סמנכ"ל בכיר ,יועצת משפטית ראשית ומנהלת אגף יעוץ
משפטי ורגולציה

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:

סמנכ"ל בכיר ,יועצת משפטית ראשית ומנהלת אגף יעוץ
משפטי ורגולציה בכלל החזקות ובחברות אחרות מקבוצת
כלל החזקות

האם הוא בעל עניין בתאגיד:

לא

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או בעל
עניין אחר בתאגיד:

לא

השכלה:

בוגרת ומוסמכת במשפטים מאוניברסיטת תל אביב

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

יועצת משפטית ראשית ומנהלת אגף יעוץ משפטי ורגולציה
בקבוצת כלל החזקות ,סגנית היועץ המשפטי ויועצת
משפטית חטיבת חיסכון ארוך טווח

השנה שבה החלה כהונתו:

2013

שם :הילה קונפורטי

ת.ז058368408 .

יליד:

1963

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:

משנה למנכ"ל ,מנהלת סיכונים ראשית

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:

מנהלת הסיכונים של החברה ושל הגופים המוסדיים
בקבוצת כלל החזקות

האם הוא בעל עניין בתאגיד:

לא

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של
בעל עניין אחר בתאגיד:

לא

השכלה:

בוגר בכלכלה ויחסים בינ"ל מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ומוסמך בכלכלת עסקים ) (MAמאוניברסיטת בר
אילן

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

מנהלת תחום ניהול סיכונים בחברה

השנה שבה החלה כהונתו:

2007

שם :ראובן יריב קפלן

ת.ז022645287 .

יליד:

1966

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:

משנה למנכ"ל ,מנהל מערך קשרי לקוחות ,שיווק
ואסטרטגיה
מכהן כיו"ר דירקטוריון וכדירקטור בחברות בנות מקבוצת
כלל החזקות
לא
כן .בנו של מר אביגדור קפלן ,דירקטור בחברה

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:
האם הוא בעל עניין בתאגיד:
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של
בעל עניין אחר בתאגיד:
השכלה:

בוגר מנהל עסקים מהמכללה למנהל תל אביב ומוסמך
במנהל עסקים ) (MBAמהאוניברסיטה העברית בירושלים

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

מנהל מערך קשרי לקוחות ,שיווק ואסטרטגיה בחברה,
מנכ"ל כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ
2013

השנה שבה החלה כהונתו:

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

שם :עלית כספי

ת.ז59169730 .

יליד:

1964

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:

משנה למנכ"ל ,מנהלת חטיבת ביטוח כללי

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:

דירקטור בחברות בנות מקבוצת כלל החזקות

האם הוא בעל עניין בתאגיד:

לא

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של
בעל עניין אחר בתאגיד:

לא

השכלה:

בוגרת תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול ),(BSC
מאוניברסיטת בן גוריון; מוסמכת תואר שני במנהל עסקים
) (M.S.Mמאוניברסיטת בוסטון באנגליה.

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

מנהלת חטיבת ביטוח כללי בחברה ,מנהלת מערך ביטוח
כללי בחטיבת הלקוחות ומנהלת מרחב עסקים גדולים
במגדל חברה לביטוח בע"מ.

השנה שבה החלה כהונתו:

2013

שם :יהושע )שוקי( בורשטיין

ת.ז055977284 .

יליד:

1959

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:

משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת השקעות מימון ופיננסים

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:

מנכ"ל כנף  -כלל ניהול פיננסים בע"מ; מכהן כיו"ר
דירקטוריון כלל ביטוח אשראי ודירקטור בחברות בנות
מקבוצת כלל החזקות

האם הוא בעל עניין בתאגיד:

לא

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של
בעל עניין אחר בתאגיד:

לא

השכלה:

תואר ראשון
בירושלים

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

מנהל חטיבת השקעות מימון ופיננסים בחברה ומנכ"ל כנף
 כלל ניהול פיננסים בע"מ ,מנכ"ל לאומי למשכנתאותבע"מ

השנה שבה החלה כהונתו:

2013

במתמטיקה

מהאוניברסיטה

שם :דניאל כהן

ת.ז029589751 .

יליד:

1972

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:
התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:
האם הוא בעל עניין בתאגיד:
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של

סמנכ"ל בכיר ,ראש חטיבת הבריאות
אין

העברית

לא
לא

בעל עניין אחר בתאגיד:
השכלה:

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

השנה שבה החלה כהונתו:

בוגר במדעי ההתנהגות ,ניהול וכלכלה מאוניברסיטת בן
גוריון ומוסמך במנהל עסקים ) (MBAמאוניברסיטת בן
גוריון.
ראש חטיבת הבריאות בחברה ,מנכ"ל כלל בריאות חברה
לביטוח בע"מ ,סמנכ"ל שירות בכלל בריאות ,ראש תחום
גיל שלישי במנורה חברה לביטוח.
2013

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

שם :יעקב )צ'יקו( זכריה

ת.ז053323564 .

יליד:

1955

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:

משנה למנכ"ל ,מנהל מערך העסקים בכלל ביטוח

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:

אין

האם הוא בעל עניין בתאגיד:

לא

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של
בעל עניין אחר בתאגיד:

לא

השכלה:

בוגר תואר ראשון בהנדסה ) ,(MSCמהטכניון בחיפה;
מוסמך במנהל עסקים ) (MBAמאוניברסיטת תל אביב.

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

מנהל מערך העסקים בחברה ,משנה למנכ"ל ומשנה
למנהל חטיבת לקוחות בחברת מגדל חברה לביטוח בע"מ;
סמנכ"ל ומנהל מרחב מרכז במגדל חברה לביטוח בע"מ.

השנה שבה החלה כהונתו:

2013

שם :יוני קופרמן

ת.ז057830523 .

יליד:

1962

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:

משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת חסכון ארוך טווח

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:

מנכ"ל כלל פנסיה וגמל בע"מ ודירקטור בעתודות קרן
פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ

האם הוא בעל עניין בתאגיד:

לא

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של
בעל עניין אחר בתאגיד:

לא

השכלה:

בוגר תואר ראשון בניהול ארגוני תעופה מאוניברסיטת ניו-
הייבן בארה"ב; מוסמך במדיניות ציבורית מאוניברסיטת
ניו-הייבן בארה"ב

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

מנהל חטיבת חסכון ארוך טווה בחברה ,מנכ"ל מבטח
סימון סוכנויות לביטוח בע"מ; משנה למנכ"ל מגדל סוכנויות
לביטוח בע"מ; מנכ"ל תמורה סוכנות לביטוח )(1987
בע"מ

השנה שבה החלה כהונתו:

2013

כלל חברה לביטוח בע"מ

שם :ניס

אגמון9

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

ת.ז058846767 .

יליד:

1964

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:

משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת משאבים

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:

משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת משאבים בכלל החזקות

האם הוא בעל עניין בתאגיד:

לא

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של
בעל עניין אחר בתאגיד:

לא

השכלה:

תואר ראשון במנהל עסקים מטעם אוניברסיטת דרבי

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

מנכ"ל הכלל הראשון ומנהל פיתוח עסקי בכלל בריאות
חברה לביטוח בע"מ

השנה שבה החלה כהונתו:

2012

שם :חיים רר

ת.ז07901085 .

יליד:

1944

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:

משנה למנכ"ל ,מנהל מערך תביעות

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:

אין

האם הוא בעל עניין בתאגיד:

לא

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של
בעל עניין אחר בתאגיד:

לא

השכלה:

מהנדס תעשיה וניהול מהטכניון בחיפה

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

מנכ"ל שמגד חברה לניהול תביעות בע"מ ומשנה למנכ"ל
מגדל חברה לביטוח בע"מ

השנה שבה החלה כהונתו:

2012
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חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

שם :עופר ברנדט

ת.ז57342206 .

יליד:

1962

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:

משנה למנכ"ל ,אקטואר ראשי ומנהל אגף אקטואריה בכלל
ביטוח

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:

אין

האם הוא בעל עניין בתאגיד:

לא

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של
בעל עניין אחר בתאגיד:

לא

השכלה:

בוגר במדעים ) (Bscמאוניברסיטת תל אביב ,תעודת
דיפלומה באקטואריה ) (DipActמאוניברסיטת סיטי
בלונדון ,חבר מלא באגודה הבריטית לאקטוארים ),(FIA
חבר מלא באגודה הישראלית לאקטוארים ),(F.IL.A.A
קלוג-רקאנטי,
)(MBA
עסקים
במנהל
מוסמך
מאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת נורט'ווסטרן שיקגו,
בעל הסמכה בניהול סיכונים תאגידי ) (CERAמטעם
האגודה האמריקאית לאקטוארים

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

אקטואר ראשי ומנהל אגף אקטואריה בחברה ,מנהל אגף
אקטואריה-ביטוח חיים ופנסיה ,מנהל תחום אקטואריה-
ביטוח חיים ,בריאות ופנסיה ,כיהן כחבר ועדת השקעות
נוסטרו בכלל ביטוח

השנה שבה החלה כהונתו:

2013

שם :גיל ארזי

ת.ז022282966 .

יליד:

1966

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:

ממונה על מערכות מידע

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:

מנכ"ל כללביט מערכות בע"מ וממונה על מערכות מידע
בגופים המוסדיים בקבוצת כלל

האם הוא בעל עניין בתאגיד:

לא

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של
בעל עניין אחר בתאגיד:

לא

השכלה:

תואר ראשון במנהל עסקים ,התמחות בחשבונאות ומימון,
מטעם המכללה למנהל המסלול האקדמי

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

מנכ"ל כללביט מערכות בע"מ ,מנהל השירות וסמנכ"ל
בכיר בחברת הפניקס; ראש אגף כספים ובקרה וסמנכ"ל
בחברת המגדל

השנה שבה החלה כהונתו:

2013

חלק ד'  -פרטים נוספים על התאגיד

כלל חברה לביטוח בע"מ

שם :גלי שבד

ת.ז22387260 .

יליד:

1967

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:

סמנכ"ל שיווק ואסטרטגיה

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:

אין

האם הוא בעל עניין בתאגיד:

לא

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של
בעל עניין אחר בתאגיד:

לא

השכלה:

תואר ראשון במדעי המזון מטעם האוניברסיטה העברית
בירושלים ,תואר שני במנהל עסקים מטעם אוניברסיטת
UK Heriot Watt

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

סמנכ"ל שיווק ואסטרטגיה בחברה ,ראש אגף השיווק
בבנק לאומי ,ראש אגף אסטרטגיה ותקשורת שיווקית
בפרטנר תקשורת.

השנה שבה החלה כהונתו:

2013

שם :יורם

נוה10

ת.ז028865301 .

יליד:

1971

תפקיד שהוא ממלא בתאגיד:

משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת משאבים

התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד ,בחברה
קשורה שלו או בבעל עניין בו:

משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת משאבים בכלל החזקות,
מנכ"ל כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ )עד
דצמבר  (2013ומנכ"ל כלל פיננסים ,דירקטור בחברות
מקבוצת כלל פיננסים

האם הוא בעל עניין בתאגיד:

לא

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של
בעל עניין אחר בתאגיד:

לא

השכלה:

תואר ראשון )בוגר( במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת
חיפה ,תואר שני )מוסמך( במשפטים וכלכלה מ -
Erasmus University of Rotterdam

ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות:

מנכ"ל כלל פיננסים וכלל פיננסים בטוחה ,סמנכ"ל פתוח
עסקי ויועץ משפטי בכלל פיננסים ,דירקטור בחברות
מקבוצת כלל פיננסים

השנה שבה החלה כהונתו:

2014

 .14מורשה חתימה של התאגיד
)תקנה 26ב(
לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.

 .15רואי החשבון של החברה
)תקנה (27
קוסט פורר ,גבאי את קסירר רואי חשבון:

עמינדב  ,3תל אביב.

סומך חייקין רואי חשבון:

הארבעה  17תל-אביב.

 10החל לכהן ביום  16בינואר .2014
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 .16שינוי בתזכיר או בתקנות
)תקנה (28
אין

 .17החלטות והמלצות הדירקטוריון
)תקנה (29
)א( המלצות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית והחלטות הדירקטוריון שאינן טעונות אישור אסיפה
כללית
.1

תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה בדרך אחרת או חלוקת מניות הטבה :ביום  18ביוני  2013אישר
דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  120,000,000ש"ח .הדיבידנד שולם ביום  30ביוני .2013

.2

שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד :אין

.3

שינוי תזכיר או תקנון התאגיד :אין

.4

פדיון מניות :אין.

.5

פדיון מוקדם של איגרת חוב :אין.

עסקה שלא בהתאם לתנאי השוק בין התאגיד ובעל ענין בו :אין

)ב( החלטות אסיפה כללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות המנהלים :אין.
)ג( החלטות אסיפה כללית מיוחדת :אין

 .18החלטות החברה
)תקנה  29א(
)א(

אישור פעולות לפי סעיף  255לחוק החברות :אין.

)ב(

פעולה לפי סעיף ) 254א( לחוק החברות אשר לא אושרה :אין.

)ג( עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  (1)270לחוק החברות ,ובלבד שמדובר בעסקה
חריגה :אין
)ד( פטור ,ביטוח או התחייבות לשיפוי ,לנושא משרה ,שבתוקף בתאריך הדו"ח:
להלן תיאור ההסדר החל בגין ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה:
.1
 .1.1ביום  28ביולי  2013אישרה האסיפה הכללית של כלל החזקות התקשרויות מראש של כלל החזקות
בפוליסות ביטוח בסיסיות המשותפות לחטיבת כלל החזקות ולחברות המוחזקות על ידה ,ובעתיד
אף עשויה לכלול גם חברות מקבוצת כלל פיננסים בע"מ ,במישרין ובעקיפין )להלן בהתאמה
"הפוליסה הבסיסית" ו"-חטיבת החברה"( ו/או בפוליסות ביטוח קבוצתיות המשותפות לחטיבת
החברה ולחטיבות נוספות הכוללות חברות אחרות הנמנות על קבוצת אי די בי ו/או בפוליסות ביטוח
אחרות )"פוליסות הביטוח"( ,למספר תקופות ביטוח שלא תעלנה במצטבר על שלוש ) (3שנים מתום
תקופת הפוליסה שנסתיימה ביום  31ביולי ) 2013דהיינו מיום  1באוגוסט  2013עד ליום  31ביולי
 ,(2016שבמסגרתן תבוטח אחריות נושאי המשרה בחטיבת החברה ,לרבות נושאי משרה שהם ו/או
קרוביהם בעלי שליטה בחברה )"נושאי משרה מקרב בעלי שליטה"( ,הכל – כפי שיהיו מעת לעת
באותן תקופות ,כאשר התקשרויות כאמור יכול שתעשנה גם בדרך של הארכת פוליסות הביטוח
המסתיימות ,תוך שינוי בתנאיהן ,ובלבד שההתקשרויות תהיינה על בסיס עיקרי תנאי ההתקשרות,
ולא תחרוגנה מהתנאים המהותיים הנכללים בעיקרי ההתקשרות כאמור .כמו כן ,ניתן אישור
מראש לכך ,כי בכל מקרה של אי חידוש או ביטול פוליסה קיימת לביטוח אחריות נושאי משרה
כאמור )"הפוליסה שהסתיימה"( ,תהיה כלל החזקות רשאית לרכוש )או להשתתף ברכישת( כיסוי
ביטוחי לאחריות כאמור לתקופה של עד שבע ) (7שנים לאחר תום אותה פוליסה שהסתיימה ,ביחס
לתביעות שתוגשנה לאחר תום אותה פוליסה בגין מעשים שנעשו קודם לתום תקופתה ,בתמורה
לדמי ביטוח שיסוכמו עם המבטחים במסגרת המקובל לעניין זה ,ובלבד שלא יעלו על סך של 300%
מדמי הביטוח שהשתלמו בגין הפוליסה שהסתיימה ,ובגבולות אחריות לתביעה ובמצטבר לתקופת
הביטוח ,שלא יעלו על המפורט בתנאי ההתקשרות.
הפוליסה כאמור כפופה לסעיף קדימות לפיו זכות נושאי המשרה לקבלת שיפוי על פי הפוליסה
קודמת לזו של החברה.
 .1.2הסך המירבי של גבולות אחריות המבטח במסגרת פוליסה בסיסית כאמור יהיה בין  50ל 70-מיליון
דולר ארה"ב ,לתביעה ובמצטבר ,לתקופת הביטוח על-פי אותה פוליסה .הסך המירבי של גבולות
אחריות המבטח במסגרת הפוליסה הקבוצתית יהיה בין  90ל 120-מיליון דולר ארה"ב לתביעה
ובמצטבר לתקופת הביטוח על-פי אותה פוליסה )"גבול האחריות המקורי"( .סכומי ההשתתפות
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.1.3

.1.4
.1.5
.1.6

.1.7

.1.8

.1.9

.1.10
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העצמית שיקבעו במסגרת הפוליסה הבסיסית והקבוצתית לא יעלו על המקובל בשוק הביטוח
לעסקאות מסוג והיקף זה נכון למועד ההתקשרות.
ביטוח אחריות נושאי משרה יכול שיכלול אפשרות לרכוש רובד ביטוחי נוסף ,במסגרתו יוקנה כיסוי
ביטוחי שישלים את סכום גבול האחריות על-פי הפוליסה הקבוצתית עד לסכום גבול האחריות
המקורי ,במקרה בו גבול האחריות על-פי הפוליסה הקבוצתית יקטן או ימוצה עקב תביעה או
תביעות ,ככל שתוגשנה ,על-פי הפוליסה הקבוצתית נגד מי מהחטיבות המשתתפות בה ובלבד
שסכום ההשלמה כאמור לא יעלה במצטבר על סכום השווה לגבול האחריות המקורי של הפוליסה
הקבוצתית .מובהר ,כי הרובד הנוסף כאמור אינו מהווה רובד עודף החל מעבר לגבול האחריות
המקורי ,אלא משלים את גבול האחריות של הפוליסה הקבוצתית לגבול האחריות המקורי המבוטח
על-פיה ,לכיסוי תביעות נוספות כאמור ,ככל שתוגשנה.
יצוין ,כי לגבי כל חטיבה ,הפוליסה הקבוצתית תחול )כפוף לתנאיה( רק מעבר לשיפוי מכח הפוליסה
הבסיסית של אותה חטיבה ,וכי אין וודאות כי חטיבה תוכל בפועל לנצל את הכיסוי הביטוחי ,כולו
או חלקו ,מכוח הפוליסה הקבוצתית ו/או מכוח הרובד הביטוחי הנוסף כאמור.
כמו כן ,כלל הפוליסות האמורות יכול שתכלולנה גם ביטוח בגין חבות החברה עצמה
) ,(entity coverמפני תביעות לפי דיני ניירות ערך שיוגשו נגדה )בין אם תביעות אלה יוגשו נגדה
בלבד ובין אם יוגשו נגדה וגם נגד נושאי משרה בה(.
סך כל דמי הביטוח השנתיים שישולמו על-ידי חטיבת החברה בעד שנת ביטוח כלשהי ,עבור ביטוח
אחריות נושאי משרה כאמור לעיל ,לא יעלה על  500,000דולר ארה"ב .סכומי ההשתתפות העצמית
שיקבעו במסגרת הפוליסות האמורות לא יחרגו מהמקובל בשוק הביטוח לפוליסות מסוג זה נכון
למועד ההתקשרות.
דמי הביטוח שישולמו על-ידי חטיבת החברה ודמי הביטוח שישולמו על-ידי כל אחת מהחטיבות
האחרות עבור פוליסה בסיסית ייקבעו על-ידי מבטחי המשנה )לפי הערכתם את הסיכונים של כל
חטיבה כאמור( .דמי הביטוח שישולמו עבור פוליסה קבוצתית ייקבעו על-ידי מבטחי המשנה ,על פי
הערכתם את מכלול הסיכונים של כל החטיבות המשתתפות בה ,והם יחולקו בין חטיבת החברה
והחטיבות האחרות בהתאם ליחס שבין דמי הביטוח שישולמו על-ידי כל אחת מהן עבור הפוליסה
הבסיסית שלה.
אם וככל שהפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה יהיו משותפות לחטיבת החברה ולחטיבות
אחרות שבשליטת בעלי השליטה בחברה )שאינן בשליטת כלל החזקות( ,כאמור לעיל ,ויוצאו על-ידי
ו/או בהשתתפות של החברה ,יחולו על ההתקשרות באותן פוליסות הביטוח גם הכללים הבאים) :א(
החברה לא תהא מעורבת בקביעת דמי הביטוח עבור אותן פוליסות על-ידי מבטחי המשנה; וכן )ב(
שיעור דמי הטיפול ) (Fronting Feesשל כלל ביטוח לא יחרוג מהמקובל בשוק הביטוח לעסקאות
מסוג והיקף זה נכון למועד ההתקשרות ,ולא יעלה על  10%מדמי הביטוח המשולמים בגין
הפוליסות האמורות.
בהתאם להחלטה האמורה בסעיף זה בוצעה התקשרות בפוליסות ביטוח כאמור ,לתקופה שמיום 1
באוגוסט  2013ועד ליום  31ביולי ) ,2014בביטוח משנה בשיעור של  (100%לפיה סך גבולות
האחריות במסגרת פוליסה בסיסית לביטוח אחריות נושאי משרה לא יעלה על  50מיליון דולר,
לתביעה ובמצטבר ,וסך גבולות האחריות במסגרת הפוליסה הקבוצתית )המשותפת לחברות
מקבוצת כלל החזקות ולחברות מקבוצת אי די בי( לא יעלה על  90מיליון דולר ארה"ב באופן שסך
גבולות האחריות במצטבר בגין הפוליסה הבסיסית והקבוצתית לא יעלה על  140מיליון דולר
לתקופת הביטוח .בנוסף ,נרכש רובד ביטוחי נוסף עד לגבול כולל בסך של  90מיליון דולר .מובהר ,כי
הרובד הביטוחי הנוסף כאמור אינו מהווה רובד עודף החל מעבר לגבול האחריות המקורי של
הפוליסה הקבוצתית ,אלא משלים את גבול האחריות של הפוליסה הקבוצתית לגבול האחריות
המקורי המבוטח על-פיה ,לכיסוי תביעות נוספות כאמור ככל שתוגשנה .יצוין ,כי לגבי כל חטיבה,
הפוליסה הקבוצתית תחול )כפוף לתנאיה( רק מעבר לשיפוי מכח הפוליסה הבסיסית של אותה
חטיבה ,וכי אין וודאות כי חטיבה תוכל בפועל לנצל את הכיסוי הביטוחי ,כולו או חלקו ,מכוח
הפוליסה הקבוצתית ו/או מכוח הרובד הביטוחי הנוסף כאמור.
חלקה של החברה בדמי הביטוח ששולמו עבור תקופת הביטוח הכוללת בפוליסות ,כאמור בסעיף 1.9
לעיל ,עמדה על סך של  41,680דולר.
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 .19החלטות החברה
)תקנה  29א(
.2

להלן תיאור ההסדר החל בגין פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה:
 2.1ביום  10.10.02אישרה האסיפה הכללית של כלל החזקות התחייבות לשיפוי לנושאי משרה בחברה
ובחברות נוספות בקבוצה עד לשעור של  25%מהונה העצמי של כלל החזקות במועד השיפוי .בהתאם,
מעניקה החברה האם לנושאי משרה בחברה ובחברות בנות מסוימות כתבי שיפוי.
 2.2ביום  16.4.08אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון של כלל החזקות הענקת כתבי שיפוי מעודכנים
לנושאי משרה בחברות מסוימות מקבוצת כלל החזקות לרבות החברה הדומים במהותם לכתבי השיפוי
שאושרו כאמור.
 2.3ביום  3במאי  2012אישרה האסיפה הכללית של כלל החזקות כתבי שיפוי חדשים ומתוקנים לנושאי
משרה בחברה ו/או בחברות נוספות בקבוצה ,לאור תיקון  16לחוק החברות ,וכן בהתאם להוראות חוק
ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה( ,התשע"א 2011-וחוק הגברת האכיפה בשוק ההון
)תיקוני חקיקה( ,התשע"א.2011-
 2.4ביום  28ביולי  2013אישרה האסיפה הכללית של כלל החזקות ביצוע תיקון להשמטות בהגדרות של
"הליך מנהלי" ו"תשלום לנפגע הפרה" בכתבי השיפוי שאושרו באסיפה הכללית של כלל החזקות מיום 3
במאי .2012
 2.5הוראות כתב השיפוי החדש גוברות על כל התחייבות או הסכמה קודמות )טרם שנחתם כתב השיפוי
החדש( ,בין בכתב ובין בעל פה ,בין החברה לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב השיפוי החדש,
וזאת ,גם ביחס לאירועים שאירעו טרם חתימת כתב השיפוי החדש .האמור כפוף לכך ,שכתב שיפוי קודם
שניתן לנושא המשרה ,אם ניתן ,יוסיף לחול ולהיות תקף ביחס לכל אירוע שאירע טרם חתימת כתב
השיפוי החדש )אף אם הליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה לאחר חתימת כתב השיפוי החדש( ,אם תנאיו
של כתב השיפוי החדש מרעים את תנאי השיפוי עבור נושא המשרה ביחס לאירוע כאמור ,כפוף לכל דין.
 2.6כלל החזקות מעניקה מעת לעת כתבי שיפוי לדירקטורים ו/או נושאי משרה בכלל החזקות ו/או בחברות
בנות כאמור ,בהתאם להחלטות דלעיל.
 2.7בחלק מהחברות הבנות בקבוצה הוענקו כתבי שיפוי לנושאי המשרה בהן מאותן החברות באופן שסכום
השיפוי בהם אינו עולה על  25%מההון העצמי של אותן חברות או על  1מיליון .₪
 2.8נכון למועד זה החברה לא העניקה כתבי פטור לדירקטורים ו/או נושאי משרה בחברה.
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דין וחשבון הדירקטוריון
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום  31במרס ) 2014להלן" :דוח הדירקטוריון"( סוקר את
השינויים העיקריים בפעילות כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :החברה"( בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2014
)להלן" :תקופת הדוח"( .דוח הדירקטוריון נערך בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון( ,התשנ"ח-
 1998ובהתאם לחוזר המפקח על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון )להלן" :המפקח"( מיום  20בינואר  ,2014בדבר "עדכון
הוראות בדוח תקופתי של חברות ביטוח" ובהתחשב בכך שבידי המעיין בו מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2013להלן":הדוח התקופתי"(.

.1

תיאור החברה

.1.1

תחומי פעילות ומבנה ארגוני
החברה הינה חברה בת בבעלות מלאה ) (99.98%של כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )להלן" :כלל החזקות" או
"החברה האם"( ,שמניותיה נסחרות בבורסה ,ובעלי מניותיה העיקריים ושיעורי החזקותיהם בקירוב )באחוזים(
הינם:
ליום  31במרס2014 ,
אחזקה בזכויות
אחזקה בזכויות
ההצבעה
ההצבעה
בחברה בדילול מלא (1
בחברה
%
%

בעל המניות
אי די בי חברה לפתוח בע"מ (2

54.97%

53.21%

בנק הפועלים

9.51%

9.20%

 (1אחוז האחזקה בדילול מלא נערך בהנחה תאורטית של מימוש כל האופציות מתוכנית ) 2007ראה באור )39א( בחלק ג' לדוח התקופתי -
דוחות כספיים( למספר זהה של מניות החברה ובהנחה תאורטית מקסימלית של מימוש כל האופציות מתוכנית  2013כשמחיר מניית כלל
החזקות בבורסה יגיע למחיר שבו ,על פי תנאי תוכנית האופציות והסכמי ההקצאה ,מתבצע מימוש אוטומטי ובכפוף להתאמות ,הכל
כמפורט בתוכנית .2013
 (2יצוין כי אי די בי פתוח בע"מ שיעבדה כ) 4.0%-כ 3.85%-בדילול מלא( ממניות כלל החזקות לגוף פיננסי .כמו כן ,ביום  21באוגוסט 2013
הועברו ,בהתאם לדרישה מאת המפקח 51% ,מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה של כלל החזקות המוחזקות על-ידי אי די בי פתוח
בע"מ )להלן" :אמצעי השליטה"( ,לחשבון נאמנות על שם מר משה טרי )להלן" :מר טרי"( ,וכן נמסר למר טרי ייפוי כח בלתי חוזר ביחס
למניות אלו ,וזאת לצורך הפעלת הסמכויות הנתונות מכוח מניות אלו בהתאם להוראות כתב נאמנות ,שנחתם בין אי די בי פתוח בע"מ
לבין מר טרי.

לפרטים נוספים בדבר אחזקות בעלי השליטה בחברה ,לרבות בדבר אישור הסדר הנושים באי די בי אחזקות מיום
 5בינואר  2014והשלמתו ביום  7במאי  ,2014במסגרתו ניטלה השליטה באי די בי אחזקות מבעלי השליטה
הקודמים ,בדבר שינויים בשליטה באי די בי פתוח ,אשר כתוצאה מהם ,נכון למועד הדוח ,נשלטת אי די בי פתוח
בעקיפין על-ידי אדוארדו אלשטיין ומרדכי בן משה ,בדבר מינוי הנאמן למניות השליטה בחברה ובדבר מכתבי
המפקח מיום  27לנובמבר  2013ומיום  8במאי  ,2014בדבר הפעלת הזכויות הנלוות לאמצעי השליטה ,ראה באור 1
בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרס ) 2014להלן" :דוחות הביניים"(.
הקבוצה פועלת בתחומי הפעילות הבאים:
חיסכון ארוך טווח ,ביטוח כללי וביטוח בריאות .בנוסף ,לקבוצה מגזרי פעילות אחרים ,שאינם נכללים בתחומי
הפעילות .לפרטים נוספים ,ראה באור  4בדוחות הביניים.
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
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מידע כספי לפי תחומי הפעילות

כלל חברה לביטוח בע"מ

למידע בדבר מגזרי הפעילות של הקבוצה ,ראה באור  4לדוחות הביניים.
להלן פירוט בדבר הגידול ברווח הכולל המצטבר:

במיליוני ש"ח

לתקופה
של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרס
2013
2014

שיעור
השינוי
באחוזים
ביחס לרבעון מקביל

לשנה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013

חיסכון ארוך טווח
פרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח חיים
הכנסות מדמי ניהול בביטוח חיים
הכנסות מדמי ניהול בפנסיה
הכנסות מדמי ניהול בגמל
רווח לפני מס בביטוח חיים
סך הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים

1,191
217
60
63
94
115

1,263
177
49
65
105
114

)(6
23
22
)(3
)(10
1

4,875
660
219
257
430
450

רווח לפני מס בפנסיה
סך הרווח הכולל לפני מס בפנסיה
רווח לפני מס בגמל
סך הרווח הכולל לפני מס בגמל
סך הרווח לפני מס

9
10
21
21
124

8
8
23
23
136

13
25
)(9
)(9
)(9

47
48
87
88
564

סך הרווח הכולל לפני מס

146

145

1

586

מגזרי ביטוח כללי
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו בשייר
רווח לפני מס

672
486
34

695
501
42

)(3
)(3
)(20

2,818
2,044
203

רווח כולל לפני מס

50

48

4

217

ביטוח בריאות
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו בשייר
רווח לפני מס

396
346
41

380
330
15

4
5
173

1,613
1,412
144

רווח כולל לפני מס

63

27

135

153

לא מוקצה למגזרים
רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון
הוצאות )הכנסות( אחרות
רווח לפני מס

61
10
19
)(24
55

57
10
33
12
3

6
)(3
)(41
#
1,886

278
46
162
9
62

רווח כולל לפני מס

67

8

743

75

הפסד לפני מס מהתאמות ופעולות קיזוז

)(4

)(2

#

-

רווח )הפסד( כולל לפני מס מהתאמות ופעולות קיזוז

)(1

)(1

20

1

סך כל הרווח לפני מס

250

194

29

973

סך כל הרווח לתקופה ,נטו ממס

155

124

25

623

סך כל הרווח כולל אחר לשנה ,נטו ממס

47

19

144

24

סך כל הרווח הכולל לשנה ,נטו ממס

202

143

41

647

רווח כולל לשנה המיוחס לבעלי המניות של החברה

201

142

41

642

רווח כולל לשנה המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

1

1

15

5

תשואה להון במונחים שנתיים )באחוזים( *(

21.4

17.7

21

19.9

*(

התשואה להון מחושבת על פי הרווח לתקופה המיוחס לבעלי המניות של החברה מחולק בהון לתחילת התקופה המיוחס לבעלי המניות של
החברה.
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(

2.1

מידע כספי לפי תחומי הפעילות )המשך(
תיאור התפתחות הרווח הכולל לאחר מס:
הרווח הכולל לאחר מס לבעלי מניות החברה לתקופת הדוח הסתכם בסך כ 201-מיליוני ש"ח ,לעומת סך
של כ 142-מיליוני ש"ח אשתקד .סך הרווח הכולל מתחומי הביטוח לפני מס הסתכם בתקופת הדוח בסך של
כ 259-מיליוני ש"ח לעומת כ 220-מיליוני ש"ח אשתקד.
תחומי הביטוח הושפעו בתקופת הדוח מגידול בהכנסות מהשקעות ומעלייה בגביית דמי הניהול משתנים,
ירידה במדד המחירים לצרכן ומהשפעת סביבת הריבית הנמוכה על שיעורי ההיוון בביטוח כללי ועל
ההתחייבויות לגמלאות בביטוח חיים.
הרווח הכולל מסעיפים שאינם כלולים בתחומי הביטוח הסתכם בסך של כ 86-מיליוני ש"ח בתקופת הדוח
לעומת כ 41-מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .עיקר הגידול ברווח נובע מרווח הון בסך של כ20-
מיליוני ש"ח בתקופת הדוח ממכירת בניין המטה כחלק מהמעבר למגדל עתידים )ראה באור )8ג( לדוחות
הביניים( לעומת הפסד בסך של כ 12-מיליוני ש"ח ,בתקופה המקבילה בגין חוזה מכביד שהוכר עקב הפרשי
שכירויות שתקבל החברה מנכסים המיועדים לפינוי ,שיפונו או יושכרו בשכירות משנה .כמו כן ,הגידול
ברווח הושפע מקיטון בהוצאות המימון בעיקר עקב ירידה בשיעור מדד המחירים לצרכן בתקופת הדוח
ומגידול בהכנסות מהשקעות לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
.2.1.1

חיסכון ארוך טווח
פרסום דוח הערך הגלום ליום  31בדצמבר 2013
לדוחות הרבעוניים מצורף דוח הערך הגלום של כלל ביטוח ליום  31בדצמבר  2013של פוליסות
ביטוח החיים ארוכות הטווח ושל פוליסות ביטוח הבריאות ארוכות הטווח של כלל ביטוח ושל
החברות המנהלות של קרנות הפנסיה ,לפי שיעור ההחזקה בהן )להלן יחד" :דוח הערך הגלום"(.
דוח הערך הגלום נערך בהתאם לכללים והעקרונות שנקבעו בדוח הוועדה לעניין פרסום הערך
הגלום.
הערך הגלום של כלל ביטוח ליום  31בדצמבר  ,2013הסתכם בסך של כ 11,775-מיליוני ש"ח לעומת
 10,148מיליוני ש"ח אשתקד .מתוך הערך הגלום סך של כ 2,924-מיליוני ש"ח מהווה הון עצמי
מתואם לעומת  2,471מיליוני ש"ח אשתקד וסך של כ 8,851-מיליוני ש"ח מהווים ערך נוכחי של
רווחים עתידיים בניכוי מס לעומת  7,677מיליוני ש"ח אשתקד .הנתונים הינם לאחר ניכוי עלות
הון נדרש.
ערך העסקים החדשים )הפוליסות החדשות שנמכרו במהלך שנת  (2013הסתכם בסך של כ512-
מיליוני ש"ח לעומת כ 425-מיליוני ש"ח אשתקד.
בדוח הערך הגלום נכלל פירוט השינויים בערך הגלום ביחס לערך הגלום ליום  31בדצמבר .2012
יודגש ,כי כאמור לעיל הערך הגלום של כלל ביטוח אינו כולל עסקי ביטוח כללי ,וכן אינו כולל
פעילויות של חברות בשליטתה של כלל ביטוח בתחומים נוספים ,וכן אינו כולל את היכולת ליצור
עסקים בעתיד )מוניטין( .כן יודגש ,כי הערך הגלום מתייחס לכלל ביטוח בלבד ,ואינו מתייחס
לפעילויות ועסקים נוספים של החברה.
כמו כן ,הערך הגלום אינו מביא בחשבון סיכונים מסוימים כמפורט בסעיף  2.2בדוח הערך הגלום.
מובן אפוא ,כי לאור האמור לעיל ,הערך הגלום אינו מייצג ,את שווי השוק או את השווי הכלכלי
הכולל של כלל ביטוח ,וודאי שלא את שווי השוק או את השווי הכלכלי של החברה.

 .2.1.1.1פעילות ביטוח חיים
הפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ 1,191-מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-
 1,263מיליוני ש"ח אשתקד .הקיטון נובע בין היתר מקיטון בהפקדות חד פעמיות בסך של 27
מיליוני ש"ח.
הרווח הכולל בתקופת הדוח מסתכם בסך של כ 115-מיליוני ש"ח לעומת רווח של כ 114-מיליוני
ש"ח אשתקד .התוצאות בתקופת הדוח הושפעו בעיקר מגידול בהכנסות מדמי ניהול שהסתכמו
בסך של כ 217-מיליוני ש"ח )מתוכם כ 133-מיליוני ש"ח דמי ניהול משתנים( לעומת סך של כ177-
מיליוני ש"ח )מתוכם כ 107-מיליוני ש"ח דמי ניהול משתנים( אשתקד.
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(

.2.1

מידע כספי לפי תחומי הפעילות )המשך(
.2.1.1

חיסכון ארוך טווח )המשך(

 2.1.1.2הרכב דמי הניהול
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ב 31-במרס
במיליוני ש"ח

2014

%
מסה"כ

2013

%
מסה"כ

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013

%
מסה"כ

דמי ניהול משתנים

133

61

107

60

356

54

דמי ניהול קבועים

84

39

70

40

304

46

סך כל דמי ניהול

217

100

177

100

660

100

 2.1.1.3הרכב פרמיות שהורווחו ברוטו במגזר חיסכון ארוך טווח
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ב 31-במרס

לשנה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר

במיליוני ש"ח

2014

%
מסה"כ

2013

%
מסה"כ

2013

%
מסה"כ

פרמיות שוטפות

1,157

97

1,202

95

4,709

97

פרמיות חד פעמיות

34

3

61

5

166

3

סך הכל פרמיות שהורווחו ברוטו

1,191

100

1,263

100

4,875

100

 2.1.1.4הרכב פרמיות חיסכון טהור )חוזי השקעה(
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ב 31-במרס
במיליוני ש"ח

2014

%
מסה"כ

2013

%
מסה"כ

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013

%
מסה"כ

פרמיות שוטפות

48

40

47

28

196

37

פרמיות חד פעמיות

71

60

118

72

335

63

סך הכל פרמיות שהורווחו ברוטו

119

100

165

100

531

100

 .2.1.1.5הרכב סך הפרמיות במגזר חיסכון ארוך טווח
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ב 31-במרס
במיליוני ש"ח

2014

%
מסה"כ

2013

%
מסה"כ

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013

%
מסה"כ

פרמיות שוטפות

1,205

92

1,249

87

4,905

91

פרמיות חד פעמיות

105

8

179

13

501

9

סך הכל פרמיות שהורווחו ברוטו

1,310

100

1,428

100

5,406

100
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(

2.1

מידע כספי לפי תחומי הפעילות )המשך(
.2.1.1

חיסכון ארוך טווח )המשך(

 .2.1.1.6נתונים נוספים בגין פעילות ביטוח חיים
פרטים בדבר שיעורי התשואות בפוליסות משתתפות ברווחים
פוליסות שהוצאו בשנים ) 1992-2003קרן י'( )(%
לשנה שהסתיימה
לתקופה של שלושה חודשים
ביום  31בדצמבר
שהסתיימה ב 31-במרס
2013
2013
2014
תשואה ריאלית לפני תשלום דמי ניהול

3.40

3.03

10.32

תשואה ריאלית אחרי תשלום דמי ניהול

2.78

2.47

8.27

תשואה נומינלית לפני תשלום דמי ניהול

2.69

3.05

12.43

תשואה נומינלית אחרי תשלום דמי ניהול

2.07

2.48

10.34

פוליסות שהוצאו החל משנת ) 2004קרן י' החדשה( )(%
לתקופה של שלושה חודשים
לשנה שהסתיימה
שהסתיימה ב 31-במרס
ביום  31בדצמבר
2013
2013
2014
תשואה ריאלית לפני תשלום דמי ניהול

3.19

2.92

9.93

תשואה ריאלית אחרי תשלום דמי ניהול

2.90

2.64

8.70

תשואה נומינלית לפני תשלום דמי ניהול

2.49

2.94

12.03

תשואה נומינלית אחרי תשלום דמי ניהול

2.20

2.65

10.78

פרטים בדבר רווחי ההשקעה שנזקפו למבוטחים בפוליסות משתתפות ברווחים ודמי הניהול *(
פוליסות שהוצאו החל משנת ) 1992-2003קרן י'(
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ב 31-במרס

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר

*(

במיליוני ש"ח
רווחי )הפסדי( ההשקעה הנומינליים שנזקפו למבוטחים לאחר
דמי ניהול

2014

2013

2013

854

799

3,545

דמי ניהול

217

177

660

בגין מרכיב החיסכון בפוליסות משתתפות ברווחים ופרופיל אישי.

 2.1.1.7פעילות הגמל
הקיטון ברווח בתקופת הדוח כולל קיטון בהכנסות מדמי ניהול ,כפועל יוצא מהוראות רגולטוריות
ומתנאי התחרות בתחום ,בניכוי השפעת התשואות החיוביות בשוק ההון.
 2.1.1.8פעילות הפנסיה
הגידול ברווח בתקופת הדוח נובע מגידול בהכנסות מדמי ניהול כפועל יוצא מגידול בנכסים
המנוהלים ,גידול בהיקף הפקדות דמי הגמולים מהרחבת פעילות ומתשואות חיוביות בשוק ההון
ובניכוי גידול בהוצאות הנהלה וכלליות.

1-5

דוח הדירקטוריון ליום  31במרס 2014
.2

כלל חברה לביטוח בע"מ

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(

 2.1מידע כספי לפי תחומי הפעילות )המשך(
.2.1.2

ביטוח כללי

להלן התפלגות הפרמיות והרווח הכולל בביטוח כללי )במיליוני ש"ח( ****(:
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ב 31-במרס
2014
ביטוח רכב רכוש
פרמיות ברוטו
פרמיות בשייר
רווח )הפסד( לפני מס
רווח )הפסד( כולל לפני מס
 Loss ratioברוטו
 Loss ratioשייר
 Combined ratioברוטו
 Combined ratioבשייר
ביטוח רכב חובה
פרמיות ברוטו
פרמיות בשייר
רווח לפני מס
רווח כולל לפני מס
השפעת הפול על תוצאות הפעילות
 Loss ratioברוטו
 Loss ratioבשייר *(
 Combined ratioברוטו
 Combined ratioבשייר *(
ענפי רכוש
פרמיות ברוטו
פרמיות בשייר
רווח לפני מס
רווח כולל לפני מס
 Loss ratioברוטו **(
 Loss ratioבשייר
 Combined ratioברוטו **(
 Combined ratioבשייר
ענפי חבויות
פרמיות ברוטו
פרמיות בשייר
רווח לפני מס
רווח )הפסד( כולל לפני מס
 Loss ratioברוטו
 Loss ratioבשייר ***(
 Combined ratioברוטו
 Combined ratioבשייר ***(
סך הכל במגזרי ביטוח כללי
פרמיות ברוטו
פרמיות בשייר
רווח לפני מס
רווח כולל לפני מס
 Loss ratioברוטו
 Loss ratioבשייר
 Combined ratioברוטו
 Combined ratioבשייר

%
מסה"כ

2013

%
מסה"כ

2013

 %מסה"כ

235
233
76%
76%
102%
102%

31
40
-

240
238
5
6
78%
76%
101%
100%

29
38
12
#

750
744
4
6
76%
76%
102%
102%

27
37
2
3

168
163
24
32
)(7
82%
87%
95%
100%

22
28
71
64

177
172
18
20
)(13
99%
94%
109%
104%

21
27
43
#

566
545
190
196
)(20
80%
80%
94%
95%

20
27
94
90

248
113
20
23
41%
47%
69%
85%

33
19
59
46

307
136
19
20
89%
50%
118%
94%

36
22
45
#

1,115
494
33
37
75%
57%
105%
102%

39
24
16
17

96
71
)(10
)(5
109%
107%
136%
140%

13
12
#
#

117
81
2
83%
93%
107%
126%

14
13
#

395
248
)(24
)(21
112%
110%
139%
147%

14
12
#
#

747
581
34
50
68%
76%
92%
102%

100
100
100
100

842
626
42
48
87%
76%
110%
102%

100
100
100
#

2,827
2,030
203
217
82%
77%
107%
105%

100
100
100
100

השפעת הפחתת ריבית ההיוון בתקופה )כמפורט בסעיף  2.1.2.2להלן( תרמה גידול של  22%לשיעור ה LR -ו.CR -

*(
**( השיפור ברווחיות החיתומית ברוטו הרבעון ביחס לאשתקד נבע בעיקרו מנזקי טבע שחלו במהלך שנת .2013
***( השפעת הפחתת ריבית ההיוון בתקופה )כמפורט בסעיף  2.1.2.4להלן( תרמה גידול של  37%לשיעור ה LR -ו.CR -
****( תשלומים ושינוי בהתח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה )ברוטו/שייר(
פרמיות שהורווחו )ברוטו/שייר(
תשלומים ושינוי בהתח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה )ברוטו/שייר(  +עמלות
)ברוטו/שייר(  +הוצ' הנה"כ  +הוצ' אחרות
פרמיות שהורווחו )ברוטו /שייר(
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(

 2.1מידע כספי לפי תחומי הפעילות )המשך(
.2.1.2

ביטוח כללי )המשך(
הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי בתקופת הדוח הנו בסך של כ 50-מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-
 48מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 2.1.2.1רכב רכוש
הרווח הכולל לפני מס הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 0.4-מיליון ש"ח ,לעומת סך של כ6-
מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הקיטון ברווח בתקופת הדוח נובע בעיקר מהפסד חיתומי
בקולקטיבים וציי רכב.
 2.1.2.2רכב חובה
הרווח הכולל לפני מס הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 32-מיליוני ש"ח ,לעומת סך של כ20-
מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול ברווח נובע בעיקר מגידול ברווח בגין השנים הפתוחות בתקופת הדוח לעומת תקופה
מקבילה אשתקד בסך של כ 11-מיליוני ש"ח .גידול זה נובע משיפור ברווח החיתומי ומעליה
בריווחי השקעות מעבר לשיעור הנדרש לחישוב עודף הכנסות על הוצאות .כמו כן בתקופת הדוח
הופחת שיעור ריבית ההיוון להתחייבויות הביטוחיות )לפרטים נוספים ראה באור )2ב( בדוחות
הביניים(.
 2.1.2.3ענפי רכוש
הרווח הכולל לפני מס הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 23-מיליוני ש"ח ,לעומת סך של כ20-
מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול ברווח נובע בעיקר מגידול ברווח כלל ביטוח
אשראי.
 2.1.2.4ענפי חבויות
ההפסד הכולל לפני מס הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 5-מיליוני ש"ח ,לעומת רווח כולל בסך
של כ 2-מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
המעבר מרווח להפסד נובע בעיקר מהפחתת שיעור ריבית ההיוון להתחייבויות הביטוחיות
)לפרטים נוספים ראה באור )2ב( בדוחות הביניים(.
.2.1.3

ביטוח בריאות
הרווח הכולל לפני מס בגין הרבעון הראשון של שנת  2014הסתכם בסך של  63מילוני ש"ח לעומת
רווח כולל לפני מס בסך של  27מיליוני ש"ח ברבעון מקביל אשתקד ,גידול של  36מיליוני ש"ח.
עיקר הגידול ברווח הכולל נובע מגידול מהכנסות מהשקעות הגבוהות מהסכומים הנזקפים כגידול
בהתחייבויות הביטוחיות.

 .2.1.4אחר וסעיפים שאינם כלולים בתחומי הביטוח
הרווח הכולל מסעיפים שאינם כלולים בתחומי הביטוח הסתכם בסך של כ 86-מיליוני ש"ח
בתקופת הדוח לעומת כ 41-מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .עיקר הגידול נובע מרווח הון
בסך של כ 20-מיליוני ש"ח בתקופת הדוח בגין מכירת בניין המטה לעומת הפסד בסך של כ12-
מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה בגין חוזה מכביד לאור המעבר למגדל עתידים.

 .2.1.5הוצאות המימון
הוצאות המימון הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ 19-מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 33-מיליוני
ש"ח אשתקד .הקיטון נובע בעיקרו מהירידה בשיעור מדד המחירים לצרכן לעומת התקופה
המקבילה אשתקד.
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(

 .2.2נתונים כספיים נוספים
תנועות עיקריות בהון העצמי
לשנה
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
שהסתיימה ב 31-במרס
 31בדצמבר
2013
2013
2014

במיליוני ש"ח
רווח לתקופה
רווח כולל אחר לתקופה *(

155
47

124
19

623
24

רווח כולל

202

143

647

רווח כולל לזכויות שאינן מקנות שליטה

201
1

142
1

642
5

רווח כולל

202

143

647

-

-

100

רווח כולל לבעלי המניות של החברה

דיבידנד ששולם

*( הרווח הכולל האחר מושפע בעיקר מרווח )הפסד( מעליית )ירידת( שווי הוגן של נכסים פיננסיים )נכסי
חוב סחירים ונכסי הון לא סחירים( אשר אינם נכללים בתיקי השקעות כנגד פוליסות משתתפות
ברווחים )נוסטרו( )ראה באור )3ו( בדוחות הכספיים השנתיים( ,מהפרשי תרגום מטבע חוץ בגין
פעילויות חוץ )ראה באור )3ב( בדוחות הכספיים השנתיים( וכן מרווחים )הפסדים( אקטואריים בגין
הטבות לעובדים )ראה באור )3יב( בדוחות הכספיים השנתיים(.
לפרטים נוספים בדבר עמידה בדרישות ההון של חברות הביטוח ,ראה באור  6בדוחות הביניים.

 2.3נתונים עיקריים מהדוחות המאוחדים על המצב הכספי
.2.3.1

נכסים

ליום  31במרס
2013
2014

במיליוני ש"ח

שיעור
השינוי
%

ליום  31בדצמבר
2013

סך כל הנכסים

86,518

78,847

10

84,831

סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה
בחברות ביטוח מאוחדות (2

48,476

40,925

18

47,009

השקעות פיננסיות אחרות (1

29,821

29,882

-

29,056

נכסים מנוהלים עבור אחרים )שאינם
נוסטרו( בחברה:
48,476

40,925

18

עבור עמיתי קופות גמל (1

36,624

35,000

5

36,182

עבור עמיתי קרנות פנסיה *(

37,820

30,137

25

36,101

סך הכל נכסים מנוהלים עבור אחרים
*( מתוך הסכום ,סך הנכסים המנוהל על ידי
עתודות הוותיקה

122,920

106,062

16

119,292

7,690

6,830

13

6,819

עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

(1

47,009

הדוחות הכספיים המאוחדים אינם כוללים את הנכסים המנוהלים בקופות הגמל )למעט
בגין קופת גמל מבטיחת תשואה שכלל ביטוח ערבה לתשואה מינימלית לעמיתיה( וקרנות
הפנסיה .לפרטים נוספים ,ראה באור )3א() (2בדוחות הכספיים השנתיים.
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(

 2.3נתונים עיקריים מהדוחות על המצב הכספי המאוחדים )המשך(
.2.3.2

התחייבויות
ליום
 31במרס
2014

במיליוני ש"ח

.2.3.3

סך כל ההתחייבויות

82,520

2013
75,450

שיעור
השינוי

ליום
 31בדצמבר

%

2013

9

81,036

מההתחייבויות:
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
שאינם תלויי תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי
תשואה

29,321

30,149

)(3

29,285

47,939

40,194

19

46,445

סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

77,260

70,343

10

75,730

כתבי התחייבות נדחים

2,408

2,476

)(3

2,434

הון ודרישות הון *(**(
ליום  31במרס
2013
2014

במיליוני ש"ח

שיעור
השינוי
%

ליום 31
בדצמבר
2013

סך הון ועודפי הון נדרשים

4,511

4,476

1

4,506

סך הון ראשוני

3,967

3,372

18

3,766

סך הון משני

2,149

2,209

)(3

2,187

סך הון מוכר

6,116

5,581

10

5,953

עודף

1,605

1,105

45

1,447

שיעור עודף מהון ועודפי הון נדרשים

35.6%

24.7%

44

32.1%

שיעור הון משני מסך ההון המוכר

35.1%

39.6%

)(11

36.7%

*( לפרטים בדבר דרישות הון על פי היתר שליטה במבטח והודעת המפקח מיום  8למאי  2014בקשר עם
ביטול ההיתר ,ראה באור )6ב() (4בדוחות הביניים.
**( לפרטים נוספים בדבר דרישות ההון של חברות הקבוצה ,ראה באור  6בדוחות הביניים.

 .2.4תזרים מזומנים
נתונים עיקריים מדוח תזרים מזומנים
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ב 31-במרס
2013
2014
תזרים המזומנים נטו ,שנבעו מפעילות שוטפת
תזרים המזומנים נטו ,ששימשו לפעילות השקעה
תזרים המזומנים נטו ,ששימשו לפעילות מימון
השפעת תנודות השער החליפין על יתרות המזומנים
סך הכל גידול ביתרות המזומנים
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לשנה
שהסתיימה
ב 31-בדצמבר
2013

17

385

1,362

)(64

)(35

)(279

)(61

)(72

)(333

17

)(24

)(31

)(92

254
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התפתחויות מאז פרסום הדוח התקופתי
3.1

כללי

3.1.1

לפרטים בדבר הפחתה בריבית ההיוון המשמשת בחישוב ההתחייבויות הביטוחיות במגזר ביטוח
כללי בענפים רכב חובה וחבויות ,ראה באור )2ב( בדוחות הביניים.

3.1.2

לפרטים בדבר הסכם קיבוצי שנחתם מול ועד העובדים ,ראה באור )8א( בדוחות הביניים.

3.1.3

לפרטים בדבר המעבר למגדל עתידים ומכירת בניין המטה ,ראה באור )8ג( בדוחות הביניים.

3.2

הליכים משפטיים
לפרטים בדבר התפתחויות במצב התביעות הייצוגיות והתביעות התלויות העומדות כנגד חברות
הקבוצה )שאינן במהלך העסקים הרגיל( ראה באור  7בדוחות הביניים.

3.3

מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד
בפרק זה יסקרו חוקים ,תקנות ,חוזרים וניירות עמדה מהותיים ביותר או טיוטות של חוקים,
תקנות חוזרים וניירות עמדה מהותיים ביותר ,שפורסמו על ידי הכנסת ,הממשלה או המפקח על
הביטוח ,לפי העניין ,לאחר מועד פרסום הדוח התקופתי.

3.3.1

כללי

 3.3.1.1טיוטת חוזר חידוש חוזה ביטוח
בחדש מרץ  2014פורסמה טיוטת חוזר חידוש חוזה ביטוח .מטרת החוזר לקבוע כללים לחידוש
פוליסת ביטוח ,במסגרתם נקבעו ,בין היתר ,הוראות בדבר חובות משלוח מכתבים למבוטחים
קודם לתום תקופת הביטוח ,וזאת הן במקרה בו החברה מעונינת לחדש את חוזה הביטוח והן
במקרה שבו החברה מבקשת להביא את ההתקשרות עם המבוטח לכדי סיום .טיוטת החוזר
מסדירה את המידע אותו יש למסור למבוטח במסגרת ההודעות האמורות ,לרבות לענין דמי
הביטוח ,שינויים בתנאי הביטוח ופירוט הציון שניתן לחברת הביטוח ביחס לאופן יישוב התביעות.
טיוטת החוזר מסדירה את החובה לקבל את הסכמת המבוטח כתנאי לחידוש פוליסת הביטוח
ואת החובה לתעדה .במסגרת הטיוטה מוצע לחייב חברת ביטוח ששלחה לבעל פוליסה הודעה על
הצעה לחידוש פוליסה ולא קיבלה את הסכמתו או ששלחה לבעל הפוליסה הודעה על אי חידוש
פוליסה ,לשלוח לבעל הפוליסה הודעה נוספת על תום תקופת הביטוח  14ימים לפני תום תקופת
הביטוח תוך פירוט מועד תום תקופת פוליסת הביטוח; השלכות העדר רצף ביטוחי; ואחריות בעל
הפוליסה לדאוג לכיסוי ביטוחי.
בהתאם לטיוטת החוזר תחולתו חלה על פוליסות שתקופת הביטוח שלהן עולה על שלושה חודשים
בענפי הביטוח הבאים :ביטוח חיים  -סיכון בלבד; ביטוח מפני תאונות אישיות; ביטוח מפני
מחלות ואשפוז; ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק; ביטוח רכב רכוש; וביטוח רכב חובה .על אף
האמור ,הוראות החוזר אינן חלות על תוכנית לביטוח חיים קבוצתי ,תוכנית לביטוח אבדן כושר
עבודה קבוצתי ותוכנית לביטוח בריאות קבוצתי ,למעט לפוליסות קבוצתיות לביטוח תאונות
אישיות שתקופת הביטוח בהן אינה עולה על שנה.
להערכת החברה ,ככל שטיוטת החוזר תתקבל ,צפויה להביא לגידול בהוצאות התפעוליות של
החברה ויכול ותשפיע על מערכת היחסים ההסכמית עם המבוטחים ,כפועל יוצא מדרישות
רגולטוריות חדשות ביחס למועד סיום תקופת הביטוח .כמו כן היא עשויה לחשוף את החברה
לפלחי שוק חדשים מחד ומאידך להשפיע על יכולת השימור של לקוחות קיימים מאידך .בשלב זה,
בטרם התפרסם נוסחו המחייב של החוזר לא ניתן להעריך את השלכותיו והיישום בפועל עשוי
להיות שונה באופן מהותי מזה שנחזה והוא תלוי במידה רבה בנוסח המחייב של החוזר ,ככל
שיפורסם ,בטעמי המבוטחים ובהתנהגותם ביחס למוצרים שברשותם ,בהתנהגות הגורמים
המפיצים והמתחרים וכן בהשלכות המשולבות של החוזר האמור ביחד עם הוראות חוזר איסוף
מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה ולהעברת כספים ,וכן עם מכתב
המפקחת למנהלי חברות הביטוח ,המציג את הממצאים העולים מניתוח הנתונים אשר הועברו
למפקחת על ידי החברות ביחס לאופן יישוב התביעות.
הערכת הקבוצה בקשר עם טיוטת חוזר חידוש חוזה ביטוח הינה בגדר מידע צופה פני עתיד
המבוסס על מידע המצוי בידי הקבוצה במועד הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן
התוצאות המוערכות וזאת כתוצאה ,בין היתר ,מהנוסח הסופי של החוזר ,אם וככל שיפורסם,
ומהתנהגות המתחרים והלקוחות בשוק.
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התפתחויות מאז פרסום הדוח התקופתי )המשך(
3.3

מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד )המשך(

3.3.1

כללי )המשך(

 3.3.1.2חוזר והצעת חוק בעניין התיישנות בחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות
בחודש אוגוסט  2013פורסם חוזר בנושא התיישנות בחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות
)להלן" :החוזר"( וכן הבהרה ביחס לנושא זה .במסגרת החוזר ,נקבעו כללים לטיפול בבקשות
להארכת תקופת ההתיישנות בתביעות נכות שטרם התגבשו וכן הוסדרו חובות גילוי למבוטחים
בדבר זכויותיהם לקבלת ארכה כאמור .במקביל ,בחודש מרץ  2014פורסם תיקון מספר  6לחוק
חוזה הביטוח ,תשמ"א ,1981-במסגרתו נקבע כי במקרה בו עילת התביעה על פי הפוליסה מקורה
בנכות שנגרמה למבוטח מתאונה או ממחלה ,תחל תקופת ההתיישנות מהמועד שבו קמה למבוטח
הזכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח .לאור פרסומו של התיקון האמור לחוק חוזה
הביטוח ,הודיעה המפקחת על הביטוח בחודש אפריל  2014על ביטול החוזר.
 3.3.1.3חוזר מדיניות תגמול בגופים מוסדיים
בחודש אפריל  2014פורסם חוזר מדיניות תגמול בגופים מוסדיים שתיקן וביטל חוזר קודם בעניין
מדיניות התגמול משנת  ,2009וזאת לנוכח ממצאי בחינת יישומו של החוזר משנת  ,2009לצד
התאמתו לסטנדרטים בינלאומיים ורגולציה שנקבעה בישראל ,ובכלל זה ,תיקון  20והוראות
המפקח על הבנקים לגבי תאגידים בנקאיים .בהתאם לחוזר ,מדיניות התגמול תחול על נושאי
משרה ,מנהלי השקעות וכן על קבוצה נוספת של עובדים שתגמולם עולה על הסך שנקבע בחוזר
ומי שנכלל בקבוצה של עובדים ,הכפופה לאותם הסדרי תגמול לפי מדיניות התגמול של הגוף
המוסדי ,ואשר הרכיב המשתנה בתגמול עשוי ,במצטבר ,לחשוף את הגוף המוסדי או את כספי
חוסכים באמצעותו לסיכון מהותי .במסגרת החוזר נקבע ,בין היתר ,כי יקבע יחס הולם בין מרכיב
התגמול הקבוע ומרכיב התגמול המשתנה ,כך ששיעורו של הרכיב המשתנה השנתי לא יעלה על
 100%מהרכיב הקבוע השנתי ובתנאים חריגים שיקבעו )הנוגעים לאירוע עסקי חד פעמי( ניתן יהיה
לקבוע כי שיעורו של הרכיב המשתנה השנתי לא יעלה על  200%מהרכיב הקבוע ,זאת למעט ביחס
למנכ"ל וליו"ר הדירקטוריון .בנוסף נקבע ,כי כל תשלום של רכיב משתנה יהיה כפוף להסדרי
דחיה ,כך שלפחות  50%מהרכיב המשתנה ידחה ויתפרש בשיטת הקו הישר על פני תקופה שלא
תפחת משלוש שנים .במסגרת החוזר נקבעו הסדרים שונים בקשר עם הענקה של מניות או
מכשירים מבוססי מניות ,בקשר עם מענקי פרישה ונושאים נוספים .החוזר ייכנס לתוקף ביום 1
ביולי ) 2014להלן" :מועד התחולה"( ואולם הסכמי תגמול שאושרו לפני מועד פרסום טיוטת
החוזר ) 25בדצמבר  (2013יותאמו להוראות החוזר עד לתום שנת  2016ואילו הסכמי תגמול
שאושרו החל ממועד פרסום טיוטת החוזר ועד למועד התחולה ,יותאמו עד לתום שנת .2014
החברה והגופים המוסדיים בקבוצה פועלים להתאמת מדיניות התגמול בהתאם להוראות החוזר.
 3.3.1.4טיוטת חוזר סוכנים יועצים "מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח
שאינו ביטוח קבוצתי"
בחודש אפריל  2014פורסמה טיוטת חוזר סוכנים ויועצים שמטרתה לקבוע עקרונות להסדרת
אופן ההתקשרות בין גוף מפוקח לאדם או גוף שאינו בעל רישיון מטעם המפקח )להלן" :גוף
חיצוני"( ,בכל הנוגע למעורבות גוף חיצוני בשיווק או מכירה של מוצרי ביטוח פרט .הטיוטה
קובעת ,בין היתר ,מהי פעולה של הגוף החיצוני שאינה סותרת את הוראות הדין לעניין מעורבות
גוף חיצוני בשיווק או במכירת מוצר ביטוח פרט ,וכן מאפיינים של התקשרות מותרת בין גוף
מפוקח לגוף חיצוני שמטרתה להיעזר בגוף החיצוני בשיווק מוצר ביטוח פרט .ההסדרים הקבועים
בטיוטה עשויים להביא להרחבת דרכי ההפצה של מוצרי ביטוח ולהגביר את התחרות בתחום.
 3.3.1.5חוק הריכוזיות
בהמשך לאמור בסעיף  9.2.14לחלק א' בדוח התקופתי  -דוח תיאור עסקי התאגיד ובהמשך
לאמור בבאור )1ב() (1בדוחות הביניים בדבר השלמת הסדר הנושים באי די בי אחזקות ושינוי
השליטה באי די בי פתוח ,למועד זה ,אי די בי פתוח ,בעלת השליטה בכלל החזקות ,נחשבת
כ"חברת שכבה ראשונה" )ולא "חברת שכבה שנייה"( ,כלל החזקות נחשבת כ"חברת שכבה
שנייה" )ולא "חברת שכבה אחרת )שלישית("( וכללביט מימון – תאגיד מדווח הנשלט על ידי
החברה כ"חברת שכבה אחרת )שלישית(" )ולא חברה "שכבה נוספת )רביעית("( ,כהגדרת מונחים
אלו בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד) 2013-להלן" :חוק הריכוזיות"( .יובהר
כי לפי הוראות חוק הריכוזיות ,החברה ,שאינה תאגיד מדווח ,אינה מהווה חברת שכבה .לעניין
תחולת הוראות חוק הריכוזיות על כללביט מימון ראו בסעיף  9.2.14כאמור לעיל.
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3.3.2

חיסכון ארוך טווח

 3.3.2.1תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()דמי ניהול()תיקון( ,התשע"ד2013-
בחודש מרץ  2014פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()דמי ניהול()תיקון(,
התשע"ד) 2013-להלן" :תקנות דמי הניהול המינימליים"( ,שעניינן קביעת דמי ניהול מינימליים
שנתיים בקופת גמל .בהתאם לתקנות ,עמית אשר באחד מחשבונותיו בקופת גמל שאינה קופת
ביטוח קיימים כספים ממרכיב תשלומי העובד או ממרכיב תשלומי המעביד אשר הופקדו בשל
שנות המס שקדמו לשנת המס  ,2008ישתנה מנגנון דמי הניהול בקופות הגמל ,באופן שחברה
מנהלת של קופות גמל תהיה רשאית לגבות החל מינואר  2016דמי ניהול לפי הגבוה מבין אלה) :א(
מהיתרה הצבורה בחשבונו של העמית בשיעור של  1.05%לשנה ובנוסף מתוך התשלומים
המועברים בשל העמית בשיעור של ) ;4%ב( מהיתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו
בקופת הגמל  -סכום שלא יעלה על  6ש"ח לחודש )סכום זה יוצמד למדד החל מ  1-בדצמבר 2015
ויתעדכן אחת לשנה(.
 3.3.2.2תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()משיכת כספים מקופת גמל( )חשבונות בעלי
יתרה צבורה נמוכה()הוראת שעה( ,התשע"ד ;2014-חוזר משיכת כספים מחשבונות קטנים
בקופות גמל; מכתב הוראות רשות המיסים
בחודש ינואר  2014פורסם תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()הוראת
שעה( ,התשע"ד) 2014-להלן" :הוראת השעה"( ,המסמיך את שר האוצר לקבוע הוראות למשיכת
כספים מקופה לא משלמת לקצבה באופן חד פעמי ,הוראות בדבר משיכת כספים מקופת גמל
לתגמולים וכן הוראות בדבר הודעות לעמיתים בעניינים אלה.
מכוח הוראת השעה וכצעד משלים לתקנות דמי הניהול המינימליים ,פורסמו בחודש מרץ 2014
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()משיכת כספים מקופת גמל()חשבונות בעלי
יתרה צבורה נמוכה()הוראת שעה( ,התשע"ד) 2013-להלן" :תקנות המשיכה"( ,וכן פורסם חוזר
בעניין משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל .מטרת התקנות והחוזר לאפשר לעמיתים
בעלי חשבונות עם יתרה צבורה נמוכה בקופת גמל לתגמולים ,קופת גמל לא משלמת לקצבה
וקופת גמל אישית לפיצויים ,שאינן קופת ביטוח )להלן" :קופת גמל מורשית"( ,למשוך בסכום חד
פעמי פטור ממס ,כספי תגמולים בתנאים המצטברים הבאים (1) :היתרה הצבורה הכוללת של
העמית בכל חשבונותיו בקופת הגמל ביום שלפני  1בינואר  2013לא עלתה על  7,000ש"ח ; ) (2לא
הופקדו בחשבונות בקופת הגמל המורשית כספים החל מיום  1בינואר  (3) ;2012לא הועברו אל
החשבון או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת מיום  1בינואר  2013ואילך.
תקנות המשיכה הן בגדר הוראת שעה שתהיה בתוקף עד ליום  31למרץ  .2015בחוזר נקבעו
הוראות לעניין מתן הודעה לעמיתים בעלי חשבונות עם יתרת צבירה נמוכה בדבר זכאותם
למשיכת הכספים ,הוראות בעניין פרסום באתר האינטרנט של החברה המנהלת וחובת דיווח
לממונה ביחס לביצוע משיכות כאמור.
כצעד משלים לתקנות המשיכה ,פורסם במרץ  ,2014מכתב הוראות מרשות המסים ,לפיו על אף
שתקנות המשיכה חלות רק ביחס לכספי תגמולים ,אין לנכות מס בגין משיכת כספי פיצויים
מחשבונות בקופת גמל מורשית שמתקיימים בהם התנאים למשיכה המפורטים בתקנות המשיכה
כאמור לעיל.
 3.3.2.3מתן הנחה בדמי ניהול בשל מקבלי קצבה בקרן פנסיה-טיוטה
בחודש מאי  2014פרסמה הממונה על שוק ההון ,טיוטת חוזר בעניין מתן הנחה בדמי ניהול בשל
מקבלי קצבה בקרן פנסיה .מטרת החוזר הינה להסדיר את האופן שבו תחושב הקצבה והאופן שבו
ייגבו דמי הניהול על ידי החברה המנהלת במקרים בהם ניתנת הנחה בדמי ניהול למקבלי הקצבה
ובמסגרתה נקבע כי הנחה בדמי ניהול למקבלי הקצבה תינתן למשך כל תקופת תשלום הקצבה,
ותחול גם ביחס לשארי העמית .להערכת החברה ,טיוטת החוזר בענין מתן הנחה בדמי ניהול ככל
שתתקבל עשויה להשפיע על תנאי התחרות בשוק קרנות פנסיה ביחס לתקופה שלאחר תחילת
קבלת הקצבה .עם זאת ,בשלב זה ,בטרם פורסם הנוסח הסופי של החוזר ,לא ניתן להעריך את
השלכותיו והיישום בפועל תלוי במידה רבה בהסדר הסופי שיגובש ובהתנהגות הגורמים
המתחרים ,הגורמים המפיצים והלקוחות.

1 - 12

דוח הדירקטוריון ליום  31במרס 2014
.3

כלל חברה לביטוח בע"מ

התפתחויות מאז פרסום הדוח התקופתי )המשך(
3.3

מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד )המשך(

 3.3.2.4חוזר בעניין התניות בהסדרים פנסיונים הכוללים כיסויים ביטוחיים
בחודש מאי  2015פרסמה המפקחת על הביטוח טיוטת חוזר בעניין התניות בהסדרים פנסיונים
הכוללים כיסויים ביטוחיים שמטרתה לקבוע הוראות שיצמצמו את החשש לניגודי ענינים בין
מעסיק לעובדיו במסגרת הצטרפות להסדרי חיסכון פנסיוני .במסגרת הטיוטה מוצע לקבוע
מגבלות לעניין התנית רכישת כיסוי ביטוחי לאבדן כושר עבודה או מוות )"כיסוי ביטוחי"( בניהול
מוצר חיסכון פנסיוני אצל הגוף המוסדי ,למנוע התניה של הנחות בדמי ניהול או הנחות בעלות
הכיסוי ביטוחי בפוליסה פרטית ,ברכישת מוצר אחר אצל הגוף המוסדי ,ולקבוע כי הנחה שתינתן
בצירוף מבוטח באמצעות מעסיקו לכיסוי ביטוחי בפוליסה פרטית ,תינתן למשך כל תקופת
הביטוח ולא לתקופה קצובה .החברה לומדת את טיוטת החוזר.
3.3.3

ביטוח בריאות

 3.3.3.1טיוטת חוזר ביטוח "ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי לחברי קופות חולים וללקוחות סוכנויות
נסיעות"
בחודש אפריל  2014פורסמה טיוטת חוזר הקובע עקרונות לפיהם תתיר המפקחת לקופת חולים
או לסוכנות נסיעות להיות בעל פוליסה בביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי ,וזאת בהתאם להוראות
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח()ביטוח בריאות קבוצתי( ,התשס"ט) 2009-להלן:
"התקנות"( ,וכן הוראות ביחס לאופן מכירת פוליסות לביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי שחלות גם
ביחס להסכמים שנכרתו או חודשו טרם כניסת התקנות לתוקף )להלן" :הסכמים ישנים"(.
במסגרת טיוטת החוזר נקבע כי מכירת הביטוח תעשה ישירות על ידי המבטח מבלי שבעל
הפוליסה יהיה מעורב בהליך המכירה .ההסדרים הקבועים בטיוטה החלים גם ביחס להסדרים
ישנים ,כאמור ,עשויים להביא לשינוי באופן המכירה של פוליסות קבוצתיות לביטוח נסיעות
לחו"ל לחברי קופות החולים שנכרתו על ידי החברה לפני כניסת התקנות לתוקף.
 3.3.3.2ועדת גרמן
במהלך שנת הדוח החלה לפעול ועדה מייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית שהוקמה על ידי
שרת הבריאות ,הכוללת צוות מומחים מתחומים שונים )להלן" :ועדת גרמן" או "הועדה"( .מטרת
ועדת גרמן היא לבחון את הסוגיות השונות הניצבות לפתחה של מערכת הבריאות ,לנתח אותן
ולגבש סדרת המלצות ופתרונות לצורך חיזוק מערכת הבריאות הציבורית .ועדת גרמן בוחנת את
מצבה של מערכת הרפואה הציבורית בישראל ומטרתה להמליץ על צעדי המדיניות הרצויים,
לרבות תיקוני חקיקה וצעדים אופרטיבים .בין היתר מתייחסת ועדת גרמן לביטוחים הרפואיים,
הן במסגרת תוכניות השב"ן והן במסגרת הביטוחים מסחריים.
מסקנות ועדת גרמן טרם פורסמו; עם זאת ,במסגרת פרסומים בעיתונות התפרסמו ידיעות לפיהן
תת הוועדה בנושא ביטוחים רפואיים מציעה יצירת פוליסה אחידה לקופות החולים ולחברות
הביטוח ,במסגרתה ימכר כיסוי ביטוחי לניתוחים ולחוות דעת שניה לניתוח )להלן" :הפוליסה
האחידה"( .הפוליסה האחידה תהווה ,רובד נפרד ובלתי תלוי ברבדים אחרים בשב"ן או בכיסויים
שמבוטח ירכוש במסגרת הביטוח מסחרי לפי הפרסומים האמורים ,הכיסוי בפוליסה האחידה
יהיה לתקופה קצובה ,במתכונת אחידה והוא יוגדר במשותף על ידי נציגי משרד הבריאות ואגף
שוק ההון .תנאי ההצטרפות לפוליסה האחידה יהיו ללא חיתום )כלומר ללא אפשרות להימנע
מלקבל מבוטח בשל בעיות רפואיות וללא החרגות או תוספות חיתומיות כנהוג בביטוחי הפרט(,
ותוגדר תקופת אכשרה משותפת הן למבוטח בביטוח המסחרי והן לעמית במסגרת השב"ן )בדומה
לנהוג היום בשב"ן( .ההמלצה עצמה עדיין לא פורסמה.
על פניו ,מדובר ברפורמה שהשפעתה על שוק ביטוחי הבריאות בישראל עשויה להיות מהותית .עם
זאת ,לאור העובדה שטרם פורסמו המלצות הוועדה ותת הועדה ואף טיוטת המלצות טרם
פורסמה ,החברה אינה יכולה להעריך את השלכות אימוץ הרפורמה האמורה.
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 3.3.4.1טיוטה שניה לתיקון תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן()תיקון(,
התשע"ד – 2014
במאי  2014פרסם המפקח על הביטוח טיוטה שניה לתיקון תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי
חוזה לביטוח דירות ותכולתן()תיקון( ,התשע"ד – ) 2014להלן" :טיוטת התקנות"( ,במסגרת
טיוטת התקנות מוצע לתקן את נוסח הפוליסה התקנית לביטוח דירה )להלן" :הפוליסה
התקנית"( באמצעות תיקונים אשר ,רובם ככולם ,מרחיבים את הכיסויים הקיימים ואשר
בהתאם לנוסח הקיים היום ,לא היו חלק מן התנאים המינימאליים המתחייבים לביטוח דירה
במסגרת הפוליסה התקנית .במסגרת טיוטת התקנות מוצע ,בין היתר ,לתקן את הפוליסה
התקנית ,ביחס לתנאי ביטול הפוליסה על ידי המבוטח ,באופן שהמבוטח יוכל ביוזמתו לבטל את
הפוליסה בכל עת ולקבל החזר יחסי של דמי הביטוח ,ללא קנס ביטול.
להערכת החברה ,אם וככל שטיוטת התקנות תאושר ותהפוך לנוסח מחייב ,ובשל השפעה
מצטברת של מספר שינויים הכלולים בטיוטה ,צפוי גידול בהיקף התביעות ובגובה התביעה
הממוצעת .בנוסף ,צפויה עלייה בהוצאות החיתום וחשיפה לעלייה בתשלום תביעות בגין ביטוח
חסר וזאת לאור תיקונים המוצעים במסגרת טיוטת התקנות ואשר שוללים מהמבטח את הזכות
לסעדים הקבועים במסגרת הוראות חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א  1981-ביחס לביטוח חסר.
היכולת לבטל את הכיסוי הביטוחי ללא קנסות ,צפויה להביא להגברת התחרות בתחום ולחשוף
את חברות הביטוח לגידול בהיקף ביטולי הפוליסות ביוזמת המבוטחים ולחייבן בהחזר יחסי
למבוטחים של דמי הביטוח ,לתקופת הביטוח שנותרה ,מבלי יכולת להשתפות על הוצאות
שהוצאו בעקבות מכירת הפוליסה ואשר טרם הוחזרו .בשלב זה ,בטרם פורסם הנוסח הסופי של
התקנות ,החברה אינה יכולה להעריך את היקף ההשפעה האמורה ,אשר תלויה ,בין היתר,
במחירי השוק שיקבעו ,בהתנהגות הגורמים המתחרים בשוק ,בהתנהגות הלקוחות ובתנאי
התחרות בשוק ,שיתמקדו במחיר ,בשירות ובאופן סילוק התביעות.
הערכת הקבוצה בקשר עם טיוטת תקנות הפוליסה התקנית לביטוח דירה הינה בגדר מידע צופה
פני עתיד המבוסס על מידע המצוי בידי הקבוצה במועד הדוח .התוצאות בפועל עשויות להיות
שונות מן התוצאות המוערכות וזאת כתוצאה ,בין היתר ,מהנוסח הסופי של התקנות ,אם וככל
שיאומץ כנוסח מחייב ,מההשלכות המצרפיות של השינויים הכלולים בטיוטת התקנות,
ומהתנהגות המתחרים והלקוחות בשוק.
3.3.5

השקעות

 3.3.5.1הוצאות ישירות מדמי ניהול לעמיתים
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות(,
התשס"ח) 2008-להלן" :תקנות ההוצאות"( מסדירות את סוגי ההוצאות שמותר לחברה מנהלת
לנכות מתוך נכסי קופות הגמל שבניהולה ,וזאת בנוסף לדמי הניהול אותם היא גובה מהעמיתים.
בחודש אפריל  2014פורסם ונכנס לתוקף תיקון לתקנות ההוצאות )להלן" :התיקון"( ,במסגרתו
נקבעו מספר שינויים ,שהמהותי שבהם הינו החלת מגבלה כמותית מצטברת ,בשיעור של 0.25%
מהנכסים ,בגין סכום ההוצאות הכולל שניתן לחייב בו את העמיתים ,עבור חלק מסוגי ההוצאות
הנכללים בתקנות ההוצאות )להלן" :המגבלה"( .כמו כן ,במסגרת התיקון ,בוטלה אפשרות גבית
הוצאות בגין הליכי דירוג פנימיים ,לשם הערכת הסיכון של הלוואות ועסקאות למתן פרויקטים
לתשתיות שניתנו על ידי הגופים המוסדיים בעבר ואשר טרם נפרעו.
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התפתחויות מאז פרסום הדוח התקופתי )המשך(
3.3.5

השקעות )המשך(

 3.3.5.1הוצאות ישירות מדמי ניהול לעמיתים )המשך(
כצעד משלים לפרסום התיקון ,פורסמה בחודש אפריל ,2014טיוטת תיקון לחוזר בעניין ההוצאות
הישירות המשלימה את תיקון תקנות ההוצאות האמור בנושא .במסגרת טיוטה זו נקבע ,בין
היתר ,כי ניתן יהיה לחייב את העמיתים ,בעמלה בשיעור שלא יעלה על  ,0.1%בגין השקעה
בתעודת סל שמשקיעה לפחות  75%מהחשיפה בנכסים שהונפקו בישראל ,וזאת בהתאם למדדים
שיפרסם המפקח .דמי הניהול כאמור יכללו במסגרת המגבלה .תחילתן של הוראות טיוטת
התיקון להוראות החוזר ,ככל שיפורסם ,הינה ביום  1במאי  2014ואולם בשנת  2014גוף מוסדי
יהיה רשאי לגבות הוצאות מנכסי קופת גמל או מכספים העומדים כנגד התחייבויות תלויות
תשואה ,לפי העניין ,גם בעד השקעה בתעודות סל העוקבות אחרי מדדים מסוימים הנמנים בחוזר
ובלבד שהתעודות נרכשו לפני  1באפריל  .2014להערכת החברה לתקנות לא יהיו השפעות
מהותיות בטווח הקצר בהתחשב בשיעור ההוצאות שנגבה מנכסי העמיתים והמבוטחים ,בתקופה
שקדמה לפרסום התקנות .עם זאת ,אין ביכולתה של החברה להעריך את השפעתן העתידית של
התקנות ,וזו תלויה ,בין היתר ,בהרכבו העתידי של תיק ההשקעות ,כפי שיתפתח לאורך השנים
ובהתאם לצרכים המשתנים.
 3.3.5.2דו"ח סופי של הוועדה לבחינת אופן השקעת גופים מוסדיים בהלוואות מתואמות
בחודש אפריל  2014פורסם דו"ח סופי של המלצות הוועדה לבחינת אופן השקעת גופים מוסדיים
בהלוואות מתואמות .המלצות הוועדה מתייחסות להסדרת נושא הלוואות פרטיות ) Tailor
 (madeואג"חים העומדים בקריטריונים מסוימים שקבעה הוועדה )להלן" :הלוואות מתואמות"
או "אשראי מותאם"(.
דו"ח הוועדה מתייחס בין היתר ,להתאמת מבנה ומאפייני הממשל התאגידי הראוי בגופים
המוסדיים המעניקים או מארגנים הלוואות מותאמות ,ובכלל זה קביעת תפקידים לדירקטוריון,
לוועדות ההשקעה ולוועדת האשראי של גוף מוסדי; אישור תשתית כוח אדם נאותה למערך
האשראי; אישור מדיניות השקעות נפרדת לאשראי מותאם; אישור מנגנוני בקרה ופיקוח על
אשראי מותאם; הפיכת ועדות ההשקעה והאשראי לוועדות הדירקטוריון ומינוי גורמים בעלי
מומחיות וניסיון באשראי לוועדות אלו .דוח הועדה ממליץ על הסדרת עסקאות סינדיקציה או
קונסורציום ובכלל זה  -טיפול בחשש לניגוד עניינים מהותיים של מארגן העסקה ,הסדרת
תפקידיו של מארגן העסקה וזכות להכרה בתשלום לגוף המוסדי ,מארגן עסקה ,כהחזר הוצאות
מתיקי העמיתים.
בשלב זה ,בטרם פורסמו הוראות מחייבות בקשר עם יישום המלצות הועדה לא ניתן להעריך את
השלכותיו .עם זאת ,להערכת החברה ,ככל שיתקבלו המלצות הועדה ,הן עתידות להשפיע על
מבנה וסמכויות ועדות ההשקעה וועדת האשראי של החברה והרכב הדירקטוריון .כמו כן,
המלצות הועדה יכולות לגרום לשינויים בהתנהלות בעסקאות סינדיקציה וקונסורציום בהם
משתתפת החברה ולאפשר לגוף המוסדי לגבות החזר הוצאות בגין ארגון עסקה.
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תיאור הסביבה העיסקית

4.1

התפתחויות ושינויים מהותיים בסביבה המאקרו כלכלית בשנת הדוח
פעילות הקבוצה ותוצאותיה מושפעות במידה רבה משווקי ההון ,המצב הכלכלי ,הפוליטי והביטחוני בארץ
ובעולם ,אשר משליך על הכנסותיה מהשקעות ,על מכירותיה בתחומים השונים ,על היקף תביעות הביטוח
ועל עלויות שונות הכרוכות בתפעולה .להתפתחויות בתחום התעסוקה והשכר השפעה בעיקר על הפעילות
במגזר חיסכון ארוך טווח .להלן התייחסות להתפתחויות מרכזיות בסביבה המקרו כלכלית שהינן בעלות
השפעה על פעילות הקבוצה.
הרבעון הראשון של שנת  2014התאפיין במגמה חיובית במרבית שווקי ההון בארץ ובעולם על רקע המשך
מדיניות מוניטארית מרחיבה ותוכניות הרחבה כמותית המאפיינת בנקים מרכזיים ברחבי העולם ,עודפי
נזילות גדולים בשווקים הפיננסיים והעדר אלטרנטיבות השקעה .השפעת ההתפתחויות בשווקים על תוצאות
הקבוצה באה לידי ביטוי בעיקר בעלייה בשווי נכסים פיננסיים המוחזקים כנגד ההון וההתחייבויות
הביטוחיות ,בגידול בהכנסות מהשקעות ובגביית דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים.
.4.1.1

התפתחויות במצב הכלכלי בישראל

 4.1.1.1התפתחות במשק ובתעסוקה בישראל
צמיחה
תחזית הצמיחה המעודכנת של בנק ישראל לשנת  2014מסתכמת בכ ,3.1%-ובניכוי השפעת
תחילת הפקת הגז ממאגר תמר הצמיחה לשנת  2014צפויה להיות כ .2.8%-כמו כן על פי התחזית,
בשנת  2015המשק המקומי צפוי לצמוח בכ.3.0%-
נתוני תעסוקה
לשיעורי התעסוקה ורמות השכר ישנה השפעה בעיקר על היקף הפרמיות במגזר חיסכון ארוך
טווח ואף עשויה להיות להם השפעה על היקפי התביעות.
שיעור האבטלה ברבעון הראשון של שנת  2014נותר ללא שינוי ועומד על כ 5.8%-בהשוואה לרבעון
הרביעי של שנת  .2013בשנים האחרונות חלה עלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה של בני 15
ומעלה ,כאשר בסוף הרבעון הראשון של שנת  2014עמד שיעור זה על כ 64.1%-לעומת כ63.7%-
ברבעון הרביעי של שנת  .2013השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש ינואר  2014עמד על סך של כ-
 9,308ש"ח ,המשקף עלייה של כ 2.45%-לעומת אשתקד.
 .4.1.1.2נתוני האינפלציה
למידע בדבר נתוני האינפלציה ,ראה באור )2ג( בדוחות הביניים.
 .4.1.1.3התפתחויות בשוק ההון בישראל
ברבעון הראשון של שנת  2014נרשמה מגמה חיובית בשוק המניות המקומי .שוק האג"ח התאפיין
גם הוא בעליות שערים.
לתשואות בשוק ההון השפעה על רווחיות הקבוצה הן במישרין והן לאור העובדה שהכנסות מדמי
ניהול בקופות ביטוח ,קרנות פנסיה וקופות גמל תלויות ,בין היתר ,בתשואה הריאלית שהושגה
בקופה ו/או ביתרת הנכסים הצבורים.
להלן נתוני השינוי במדדי מניות ואג"ח עיקריים בישראל ברבעון הראשון של שנת  2014לעומת
הרבעון הראשון של שנת  2013ולעומת שנת ) 2013באחוזים(:
מדדי מניות
לשנה
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
שהסתיימה
ב 31-במרס
ביום  31בדצמבר
2013
2013
2014
ת"א 25
ת"א 100
יתר
מניות
כללי

5.5

4.4

12.1

6.2

4.9

15.1

4.9

11.4

40.2

9.0

6.4

15.4
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מדדי אג"ח
לשנה
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
שהסתיימה
ב 31-במרס
ביום  31בדצמבר
2013
2013
2014
כללי
צמוד
מדד
שקלי

2.1

0.6

5.4

2.0

)(0.9

3.0

1.9

0.4

4.0

קונצרני

2.4

1.9

9.5

דוח הדירקטוריון ליום  31במרס 2014
.4

כלל חברה לביטוח בע"מ

תיאור הסביבה העיסקית )המשך(

 .4.1התפתחויות ושינויים מהותיים בסביבה המאקרו כלכלית בשנת הדוח )המשך(
 .4.1.1.3התפתחויות בשוק ההון בישראל )המשך(
ברבעון הראשון של שנת  ,2014חלה ירידה בהיקפי הגיוס של החברות כמפורט להלן )במיליארדי
ש"ח(:
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ב 31-במרס
2013
2014

9.3

היקף הגיוס של החברות לתקופה

.4.1.2

10.7

לשנה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013

36.6

התפתחויות במצב הכלכלי בעולם
מגמה מעורבת אפיינה את שווקי המניות בעולם ,ברבעון הראשון של שנת  ,2014על רקע חולשה
באינדיקטורים הכלכליים בארה"ב בשל החורף הקשה ,צמיחה מתונה במדינות גוש האירו ועליה
ברמת הסיכון במשקים המתעוררים.

 .4.1.2.1שערי חליפין
למידע בדבר התפתחות בשער החליפין של הש"ח מול דולר ארה"ב בשנים  2013ו ,2014-ראה באור
)2ג( בדוחות הביניים.
 .4.1.2.2תחזית צמיחה עולמית
להלן פירוט תחזיות הצמיחה העולמיות של קרן המטבע הבינלאומית )באחוזים(:
לשנת 2014
ארה"ב

3.60
2.20

גוש האירו

2.80

אסיה

4.90

עולמי

יפן

1.40

מרכז ומזרח אירופה

2.40

 .4.1.2.3שווקי המניות בעולם
להלן תשואות נומינליות במדדי המניות בעולם ברבעון הראשון של שנת  2014בהשוואה לתקופה
מקבילה אשתקד )באחוזים(:
במונחי מטבע מקומי
לשנה
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
שהסתיימה
ב 31-במרס
ביום  31בדצמבר
2013
2013
2014

במונחי ש"ח
לשנה
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
שהסתיימה
ב 31-במרס
ביום  31בדצמבר
2013
2013
2014

דאו ג'ונס

)(0.7

11.3

9.6

)(0.3

8.7

7.5

נאסד"ק

0.5

8.2

10.7

1.0

5.8

8.7

ניקיי טוקיו

)(9.0

19.3

12.7

)(5.8

6.8

2.8

קאק פריז

2.2

2.5

3.7

2.8

)(2.9

3.9

פוטסי לונדון
דאקס
פרנקפורט
MSCI
WORLD

)(2.2

8.7

4.4

)(1.0

)(0.3

5.1

-

2.4

11.1

0.6

)(3.0

11.3

0.8

7.2

7.6

1.2

4.7

5.6
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תיאור הסביבה העיסקית )המשך(

 .4.2התפתחויות בשוק הביטוח בישראל
.4.2.1

סך היקף הפרמיות בשוק הביטוח
להלן מובאים נתונים בהתאם לפרסומים בדוחות הכספיים של חברות הביטוח )במיליארדי ש"ח(:
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2012
2013

שיעור
השינוי
%

חיסכון ארוך טווח

23.5

22.4

4.9%

ביטוח כללי

18.4

17.8

3.4%

ביטוח בריאות

7.8

7.1

9.9%

סך פרמיות שהורווחו ברוטו בשוק הביטוח בישראל *(

49.7

47.1

5.5%

*(

.4.2.2

לאחר התאמות וקיזוזים ,פעילות ביטוח בחו"ל ומגזרים אחרים.

נתוני פשיעה בישראל
להלן נתונים על רמות הפשיעה בישראל ,על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
)ביחידות(:
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ב 31-במרס
2013
2014

.4.2.3

מספר גניבות הרכב

4,020

4,963

שיעור
השינוי
%

לשנה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013

)(19

18,939

מספר פריצות לבתי עסק

1,920

1,978

)(3

7,187

מספר הפריצות לדירות

5,907

7,358

)(20

25,834

סך הנכסים
להלן מובאים נתונים בהתאם לפרסומי משרד האוצר )במיליארדי ש"ח(:
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ב 31-במרס
2013
2014

שיעור
השינוי
%

לשנה
שהסתיימה
ב 31-בדמצבר
2013

שוק ביטוח חיים
ביטוח חיים משתתף ברווחים  -פוליסות עד 31.12.2003

138.60

124.10

11.7%

135.80

ביטוח חיים משתתף ברווחים  -פוליסות עמ1.1.2004 -

65.80

49.70

32.4%

61.30

סה"כ נכסי ביטוח חיים משתתף ברווחים

204.40

173.80

17.6%

197.10

נכסי פנסיה חדשה

168.20

135.20

24.4%

160.30

קופות תגמולים ואישיות לפיצויים

184.90

172.50

7.2%

181.90

קרנות השתלמות בניהול קבוצות הביטוח

147.00

129.90

13.2%

142.90

קופות מרכזיות לפיצויים

21.60

21.20

1.9%

21.50

סה"כ נכסי קופות גמל
סה"כ נכסי ביטוח חיים משתתף ברווחים ,פנסיה חדשה,
גמל וביטוח חיים *(**(

353.50

323.60

9.2%

346.30

726.10

632.60

14.8%

703.70

*( ללא קופות גמל למטרה אחרת.
**( חלק הקבוצה בהתאם ליתרת הנכסים המנוהלים בחברה )ראה סעיף  2.3.1לעיל( מהווה כ.16%-
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כלל חברה לביטוח בע"מ

דוח הדירקטוריון ליום  31במרס 2014
.5

גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

.5.1

דיווח בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים
לעניין שימוש באומדנים ושיקול דעת בעריכת דוחות הביניים ,ראה באור )2ב( בדוחות הביניים.

.5.2

התחייבויות תלויות
בדוח הסקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של החברה נכללה הפניית תשומת לב לאמור בבאור 7
בדוחות הביניים ,בדבר חשיפה להתחייבויות תלויות.

 .5.3הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
 .5.3.1הוראות המפקח לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
המפקח פרסם בשנים האחרונות מספר חוזרים )להלן" :חוזרי המפקח"( שנועדו ליישם את דרישות סעיף
 302וסעיף  404של ה ,SOX Act-בחברות ביטוח ,בחברות המנהלות קרנות פנסיה וקופות גמל ,בקרנות פנסיה
ובקופות גמל )להלן" :הגופים המוסדיים"(.
בהתאם ,כללו כלל ביטוח והגופים המוסדיים המאוחדים ,המידע בכפוף להוראות הדין והדיווח
ובמועדים כפי שנקבעו בהוראות אלו.
 .5.3.2סעיף  302וסעיף  404של ה - SOX Act-אחריות ההנהלה לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
בהתאם לחוזרי המפקח ,המבוססים על סעיף  302וסעיף  404של ה ,SOX Act-וכפי שפורט בדוחות
הדירקטוריון הקודמים של החברה ,החברה פעלה ופועלת באופן שוטף ליישום ההליך הנדרש בהתאם
להוראות האמורות ,שכלל בחינה של תהליכי העבודה והבקרות הפנימיות המבוצעות ,וזאת על פי השלבים
ובמסגרת המועדים שנקבעו בחוזרים .במסגרת זאת ,אימצה החברה את מודל הבקרה הפנימי של
) ,Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSOהמהווה מסגרת מוגדרת
ומוכרת המשמשת לצורך הערכת הבקרה הפנימית.
הנהלת החברה )הגוף המוסדי( ,בשיתוף המנכ"ל ומשנה למנכ"ל ,מנהלת אגף הכספים של החברה ,העריכו
לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה .על בסיס
הערכה זו ,מנכ"ל החברה ומשנה למנכ"ל ,מנהלת אגף הכספים ,הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים
לגבי הגילוי של החברה הינן אפקטיביות על מנת לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת
לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע המפקח ובמועד שנקבע בהוראות אלו.
במהלך הרבעון המסתיים ביום  31במרס  2014לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי
אשר השפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח
כספי.
ראוי לציין כי החברה נמצאת בתהליך של חיזוק מערך הבקרה הארגוני ,תוך בחינת תהליכי העבודה
המרכזיים וכן בתהליך של פיתוח ,שדרוג ו/או החלפה של מספר מערכות מידע ,בין היתר מתוך מגמה לשפר
ולייעל את ביצוע התהליכים השונים ו/או את הבקרה הפנימית ו/או את השירות ללקוחות.
הצהרות המנהלים ,בהתייחס לתהליכים הרלוונטיים ,בהתאם לחוזרי המפקח ,מצורפות להלן לאחר דוח
דירקטוריון זה.

הדירקטוריון מביע את הערכתו לעובדים ,למנהלים ולסוכנים של חברות הקבוצה על תרומתם להישגי הקבוצה.

_______________________
איזי כהן
מנהל כללי

____________________
דני נוה
יו"ר הדירקטוריון
תל אביב 28 ,במאי 2014
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הצהרות המנהלים
)(SOX

הצהרה )(certification
אני ,איזי כהן ,מצהיר כי:
 .1סקרתי את הדוח הרבעוני של כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :החברה"( לרבעון שהסתיים ביום  31במרס 2014
)להלן" :הדוח"(.
 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה
המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה
למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.
 .4אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה
הפנימית על דיווח כספי של החברה; וכן-
א.

קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,לרבות חברות מאוחדות שלה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים
בחברה ובאותן חברות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

ב.

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי ,או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי ,המיועדת לספק
מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני
דיווח בינלאומיים ) (IFRSולהוראות הממונה על שוק ההון;

ג.

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לגבי
האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן-

ד.

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי,
או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי .וכן-

 .5אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון ולוועדת המאזן של
דירקטוריון החברה ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
א.

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח
כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן-

ב.

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם
תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 28במאי 2014
_____________________
איזי כהן
מנהל כללי

הצהרה )(certification
אני ,רונית זלמן מלאך ,מצהירה כי:
 .1סקרתי את הדוח הרבעוני של כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :החברה"( לרבעון שהסתיים ביום  31במרס 2014
)להלן" :הדוח"(.
 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה
המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה
למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.
 .4אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה
הפנימית על דיווח כספי של החברה; וכן-
א.

קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,לרבות חברות מאוחדות שלה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים
בחברה ובאותן חברות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

ב.

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי ,או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי ,המיועדת לספק
מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני
דיווח בינלאומיים ) (IFRSולהוראות הממונה על שוק ההון;

ג.

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לגבי
האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן-

ד.

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי,
או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי .וכן-

 .5אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון ולוועדת המאזן של
דירקטוריון החברה ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
א.

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על
דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי;
וכן-

ב.

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם
תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 28במאי 2014
_____________________
רונית זלמן מלאך
משנה למנכ"ל
מנהלת אגף כספים

כלל חברה לביטוח בע"מ
תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים
ליום  31במרס 2014
)בלתי מבוקרים(

כלל חברה לביטוח בע"מ
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בלתי מבוקרים
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דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של כלל חברה לביטוח בע"מ

מבוא
סקרנו את המידע הכספי התמציתי המצורף של כלל חברה לביטוח בע"מ וחברות בנות שלה )להלן" :הקבוצה"( ,הכולל
את הדוח על המצב הכספי המאוחד ביניים ליום  31במרס  2014ואת הדוחות המאוחדים ביניים על רווח והפסד ,הרווח
הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה
אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי
לתקופות ביניים" ,ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א .1981-אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,אשר ההשקעה
בהן הינה כ 41-מיליוני ש"ח ליום  31במרס  2014וחלקה של הקבוצה ברווחיהן הינו כ 0.5-מיליון ש"ח לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה באותו תאריך .המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון
אחרים ,שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו ,ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות ,מבוססת
על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם
אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג
ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות
דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע
הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,IAS 34ובהתאם לדרישות הגילוי
שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א.1981-
מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,הננו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  7לדוחות הכספיים בדבר חשיפה להתחייבויות
תלויות.
אנו מסכימים שדוח סקירה זה יכלל בתשקיף מדף של כללביט מימון בע"מ המיועד להתפרסם בחודש מאי .2014

קוסט פורר גבאי את קסירר
סומך חייקין
רואי חשבון
רואי חשבון
מבקרים משותפים

תל-אביב,
 28במאי 2014
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כלל חברה לביטוח בע"מ
דוחות על המצב הכספי מאוחדים ביניים
ליום  31במרס
2013

2014
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר
2013
מבוקר

נכסים
נכסים בלתי מוחשיים

1,292,146

1,166,087

1,275,425

נכסי מסים נדחים

28,332

24,513

27,996

הוצאות רכישה נדחות

1,689,943

1,668,524

1,678,850

רכוש קבוע
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני ובחברה
קשורה

190,007

198,912

177,959

136,154

169,400

137,336

נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

1,798,229

1,457,054

1,731,726

נדל"ן להשקעה אחר

822,468

708,816

793,816

נכסי ביטוח משנה

2,284,055

2,247,477

2,341,235

נכסי מסים שוטפים

346

(* 13,290

1,254

חייבים ויתרות חובה

391,613

329,038

302,863

פרמיה לגבייה

1,047,944

1,109,978

970,673

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

43,391,664

36,621,906

42,549,387

7,474,040
19,763,054
1,017,943
1,566,046

9,069,199
19,004,999
839,258
968,258

7,175,738
19,407,343
936,782
1,536,548

סך כל ההשקעות הפיננסיות האחרות

29,821,083

29,881,714

29,056,411

מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

2,800,680

2,410,583

2,311,069

מזומנים ושווי מזומנים אחרים

823,428

839,791

1,404,629

נכסים המוחזקים למכירה

-

-

70,207

סך כל הנכסים

86,518,092

78,847,083

84,830,836

סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה

48,475,594

40,924,804

47,009,389

השקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות

*( לעניין התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה באור )2ד(.
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
דוחות על המצב הכספי מאוחדים ביניים
ליום  31במרס
2014

ליום  31בדצמבר
2013
מבוקר

2013
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

הון
הון מניות

146,094

146,094

146,094

פרמיה על מניות

671,325

671,325

671,325

קרנות הון

467,674
2,681,838

(* 414,966
(* 2,139,166

419,037
2,529,190

סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה

3,966,931
30,689

3,371,551

3,765,646

25,381

29,261

סך כל ההון

3,997,620

3,396,932

3,794,907

יתרת עודפים
זכויות שאינן מקנות שליטה

התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
התחייבויות מסים נדחים
התחייבות בשל הטבות לעובדים ,נטו **(
כתבי התחייבות נדחים
זכאים ויתרות זכות

29,320,833
47,938,734
394,990
74,525
2,407,601
2,329,037
54,752

30,149,326
40,194,310
(* 280,415
187,190
2,476,121
2,162,604
185

29,284,942
46,445,239
341,359
192,817
2,433,736
2,327,859
9,977

סך כל ההתחייבויות

82,520,472

75,450,151

81,035,929

סך כל ההון וההתחייבויות

86,518,092

78,847,083

84,830,836

התחייבות מסים שוטפים

*(
**(

לעניין התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה באור )2ד(.
ראה באור )8א(.

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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תאריך אישור הדוחות הכספיים

דני נוה
יו"ר הדירקטוריון
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איזי כהן
מנהל כללי

רונית זלמן מלאך
משנה למנכ"ל
מנהלת אגף כספים

כלל חברה לביטוח בע"מ
דוחות רווח והפסד מאוחדים ביניים

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר

פרמיות שהורווחו ברוטו

2,257,820

2,334,284

9,293,815

פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר

294,892
1,962,928

288,541
2,045,743

1,155,825
8,137,990

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון

1,443,864

הכנסות מדמי ניהול

340,496

(* 1,398,213
(** 290,818

6,630,504
1,136,364

הכנסות מעמלות

59,391

35,972

153,130

הכנסות אחרות

24,234

(** 20

3,149

סך כל ההכנסות

3,830,913

3,770,766

16,061,137

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ,ברוטו

3,096,329

3,254,958

13,417,544

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

)(154,762

)(294,171

)(1,009,898

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

2,941,567

2,960,787

12,407,646

עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

454,363

424,435

1,852,358

הוצאות הנהלה וכלליות

161,829

143,051

625,227

ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים

499

2,100

5,439

הוצאות אחרות

4,107

15,915

26,208

הוצאות מימון

21,266

31,791

175,283

סך כל ההוצאות

3,583,631

3,578,079

15,092,161

חלק בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני ,נטו

2,884

1,028

4,384

רווח לפני מסים על הכנסה

250,166

193,715

973,360

מסים על הכנסה

94,922

(* 69,475

350,281

רווח לתקופה

155,244

124,240

623,079

מיוחס ל:-
בעלי המניות של החברה

154,045

123,030

618,257

זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח לתקופה

1,199
155,244

1,210
124,240

4,822
623,079

רווח למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה )בש"ח(

1.31

1.11

5.22

מספר המניות ששימשו לחישוב הרווח )הפסד( למניה

118,517

110,580

118,517

*( לעניין התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה באור )2ד(.
**( סווג מחדש.
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
דוחות על הרווח הכולל מאוחדים ביניים

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרס
2013

2014
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

רווח לתקופה

155,244

רווח כולל אחר:
פריטי רווח כולל אחר שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח הכולל הועברו או
יועברו לרווח והפסד :
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ שנזקפו לקרן הון

124,240

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר

623,079

947

)(5,288

)(6,551

שינוי ,נטו ,בשווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה ,שנזקף לקרן הון
שינוי ,נטו ,בשווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה ,שהועבר לדוח רווח
והפסד

152,405

(* 63,770

351,450

)(77,887

)(* (45,193

)(310,788

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד

2,425

11,896

16,961

רווח כולל אחר לתקופה שהועבר או יועברו לרווח והפסד ,לפני מסים על הכנסה

77,890

25,185

51,072

מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שהועברו או יועברו לרווח והפסד

29,015

(* 10,793

32,376

רווח כולל אחר לתקופה שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח הכולל הועבר או
יועבר לרווח והפסד ,נטו ממס

48,875

14,392

18,696

פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד :
רווחים )הפסדים( אקטואריים מתוכנית הטבה מוגדרת

)(2,785

7,619

7,714

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח והפסד ,לפני מסים על הכנסה

)(2,785

7,619

7,714

מסים )הטבת מס( בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד

)(1,308

2,614

2,842

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח והפסד ,נטו ממס

)(1,477

5,005

4,872

סך הכל רווח כולל לתקופה

202,642

143,637

646,647

מיוחס ל:-
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

201,214
1,428

142,391
1,246

641,521
5,126

סך הכל רווח כולל לתקופה

202,642

143,637

646,647

*( לעניין התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה באור )2ד(.
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

יתרה ליום  31במרס ) 2014בלתי מבוקר(

תשלומים מבוססי מניות

השקעות ,חלוקות ועסקאות עם בעלי המניות ,שנזקפו ישירות להון

סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

הטבת מס )מסים( בגין מרכיבים אחרים של רווח כולל

הפסדים אקטואריים מתוכנית הטבה מוגדרת

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שנזקף לקרנות הון

הפרשי תרגום מטבע חוץ שנזקפו לקרנות הון

רכיבים של רווח )הפסד( כולל אחר

רווח לתקופה

יתרה ליום  1בינואר ) 2014מבוקר(

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31מרס ) 2014בלתי מבוקר(

באלפי ש"ח

דוחות על השינויים בהון מאוחדים ביניים

146,094

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146,094

הון
מניות

2-6

671,325

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

671,325

פרמיה
על
מניות

)(3,876

-

947

947

-

-

-

-

-

947

-

)(4,823

קרן
תרגום

449,193

-

47,690

47,690

)(28,871

-

2,425

)(77,856

151,992

-

-

401,503

קרן
הון
בגין
נכסים
זמינים
למכירה

22,357

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,357

קרן
הון

מיוחס לבעלי המניות של החברה

2,681,838

71

152,577

)(1,468

1,302

)(2,770

-

-

-

-

154,045

2,529,190

יתרת
עודפים

3,966,931

71

201,214

47,169

)(27,569

)(2,770

2,425

)(77,856

151,992

947

154,045

3,765,646

סך הכל

30,689

-

1,428

229

3,997,620

71

47,398

)(27,707

)(2,785

2,425

)(77,887

152,405

947

155,244

202,642

)(138

)(15

-

)(31

413

-

1,199

29,261

3,794,907

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סך
הכל
הון

כלל חברה לביטוח בע"מ

*( לעניין התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה באור )2ד(..
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

יתרה ליום  31במרס ) 2013בלתי מבוקר(

תשלומים מבוססי מניות

השקעות ,חלוקות ועסקאות עם בעלי המניות ,שנזקפו ישירות להון

סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

מסים בגין פריטי רווח כולל אחר

רווחים אקטואריים מתוכנית הטבה מוגדרת

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שנזקף לקרן הון

הפרשי תרגום מטבע חוץ שנזקפו לקרן הון

רכיבים של רווח כולל אחר

רווח לתקופה

יתרה ליום  1בינואר ) 2013מבוקר(

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרס ) 2013בלתי מבוקר(

באלפי ש"ח

דוחות על השינויים בהון מאוחדים ביניים )המשך(

146,094

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146,094

הון
מניות

2-7

671,325

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

671,325

פרמיה
על
מניות

)(3,560

-

)(5,288

)(5,288

-

-

-

-

-

)(5,288

-

1,728

396,169

-

19,672

19,672

)(* (10,789

-

11,896

)(* (45,225

(* 63,790

-

-

376,497

22,357

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,357

מיוחס לבעלי המניות של החברה
קרן
הון
בגין
נכסים
קרן
קרן
זמינים
הון
תרגום
למכירה

2,139,166

3,618

128,007

4,977

)(2,598

7,575

-

-

-

-

(* 123,030

2,007,541

יתרת
עודפים

3,618

142,391

25,381

-

1,246

36

)(20

44

-

32

)(20

-

3,396,932

3,618

143,637

19,397

)(13,407

7,619

11,896

)(45,193

63,770

)(5,288

3,371,551

19,361

)(13,387

7,575

11,896

)(45,225

63,790

)(5,288

123,030

1,210

124,240

3,225,542

24,135

3,249,677

סך הכל

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סך
הכל
הון

כלל חברה לביטוח בע"מ

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

דיבידנד לבעלי מניות החברה

תשלומים מבוססי מניות

השקעות ,חלוקות ועסקאות עם בעלי המניות ,שנזקפו ישירות להון

סה"כ רווח כולל לתקופה

רווח כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

מסים בגין פריטי רווח )הפסד( כולל אחר

רווחים )הפסדים( אקטואריים מתוכנית הטבה מוגדרת

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שנזקף לקרן הון

הפרשי תרגום מטבע חוץ שנזקפו לקרן הון

פריטי של רווח כולל אחר

רווח לתקופה

יתרה ליום  1בינואר 2013

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2013מבוקר(

באלפי ש"ח

דוחות על השינויים בהון מאוחדים ביניים )המשך(

146,094

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146,094

הון
מניות

2-8

671,325

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

671,325

פרמיה
על
מניות

)(4,823

-

-

)(6,551

)(6,551

-

-

-

-

-

)(6,551

-

1,728

401,503

-

-

25,006

25,006

)(32,216

-

16,961

)(310,785

351,046

-

-

376,497

22,357

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,357

מיוחס לבעלי המניות של החברה
קרן
הון
בגין
נכסים
קרן
קרן
זמינים
הון
תרגום
למכירה

2,529,190

)(100,000

)(1,417

623,066

4,809

)(2,804

7,613

-

-

-

-

618,257

2,007,541

יתרת
עודפים

3,765,646

)(100,000

)(1,417

641,521

23,264

)(35,020

7,613

16,961

)(310,785

351,046

)(6,551

618,257

3,225,542

סך הכל

29,261

-

-

5,126

304

)(198

101

-

)(3

404

-

4,822

24,135

3,794,907

)(100,000

)(1,417

646,647

23,568

)(35,218

7,714

16,961

)(310,788

351,450

)(6,551

623,079

3,249,677

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סך
הכל
הון

כלל חברה לביטוח בע"מ

כלל חברה לביטוח בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים מאוחדים ביניים

נספח
באלפי ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
)א(

לפני מסים על הכנסה
מס הכנסה שהתקבל )ששולם(
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

41,061
)(23,651

319,346
65,920

1,519,315
)(157,408

17,410

385,266

1,361,907

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
תמורה ממימוש רכוש קבוע
תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות
החזר השקעה )השקעה( בחברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני
השקעה ברכוש קבוע
השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

27,534
)(10,728
)(32,102
)(49,157

166
553
)(759
)(35,196

5,777
25,234
12,816
)(81,563
)(241,400

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(64,453

)(35,236

)(279,136

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
פירעון כתבי התחייבויות נדחים
עלויות הנפקת והחלפת כתבי התחייבות נדחים
ריבית כתבי התחייבות נדחים ששולמה
דיבידנדים ששולמו

)(15,157
)(45,999
-

)(24,153
)(47,611
-

)(103,529
)(739
)(128,317
)(100,000

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

)(61,156

)(71,764

)(332,585

השפעת התנודות בשער החליפין על יתרות המזומנים ושווי מזומנים

16,609

)(24,268

)(30,864

גידול )קיטון( נטו במזומנים ושווי מזומנים

)(91,590

253,998

719,322

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

)ב(

3,715,698

2,996,376

2,996,376

מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

)ג(

3,624,108

3,250,374

3,715,698

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

2-9

כלל חברה לביטוח בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים מאוחדים ביניים )המשך(

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח
)א( תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת לפני מסים על ההכנסה (² (¹

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר

רווח לתקופה

155,244

124,240

623,079

פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:
שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
שינוי בהוצאות רכישה נדחות
שינוי בנכסי ביטוח משנה
פחת רכוש קבוע
הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים
ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים
הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע
רווח ממימוש חברות מוחזקות
ריבית והפרשי הצמדה שנצברו בגין כתבי התחייבות נדחים ואחרות
חלק בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני ,נטו
דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות
שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה
שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה אחר
עסקאות תשלום מבוסס מניות
רווחים נטו מהשקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
מסים על הכנסה

35,891
1,493,495
)(11,093
57,180
15,228
31,937
499
)(24,290
2,755
)(2,884
15,000
)(1,413
)(618
71
)(785,118
94,922

539,011
1,438,863
)(67,601
)(145,347
7,641
29,908
2,100
8
57,162
)(1,028
8,004
5,914
3,618
)(670,003
69,475

)(325,373
7,689,792
)(77,927
)(239,105
46,880
123,435
5,439
)(3,128
)(7,895
196,271
)(4,384
)(33,064
)(16,851
)(1,417
)(3,300,408
350,281

הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות

12,652
)(15,642
)(35,593
)(3,801

45,635
)(117,698
)(28,859
)(29,004

)(156,889
)(344,672
)(131,083
)(63,242

השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה:
רכישת נדל"ן להשקעה
תמורה ממכירת נדל"ן להשקעה
מכירות )רכישות( נטו של השקעות פיננסיות

)(65,090
)(57,159

)(25,433
74,030

)(303,702
40,500
)(3,223,046

השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה אחר:
רכישת נדל"ן להשקעה
תמורה ממכירת נדל"ן להשקעה
מכירות )רכישות( נטו של השקעות פיננסיות

)(27,681
)(645,345

)(11,017
)(734,017

)(126,174
46,354
684,396

שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:
פרמיות לגבייה
חייבים ויתרות חובה
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
סך הכל תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת לפני מסים על הכנסה

)(77,271
)(70,090
70,352
)(121,077
41,061

)(175,545
11,580
)(90,241
)(2,050
319,346

)(36,240
37,755
66,061
3,672
1,519,315

(1
(2

תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת כוללים תזרימי מזומנים בגין רכישות ומכירות נטו של השקעות פיננסיות
ונדל"ן להשקעה הנובעים מהפעילות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה.
במסגרת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת כלולים תזרימי מזומנים בגין דיבידנד וריבית שהתקבלו,
המפורטים בנספח ה'.
הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים מאוחדים ביניים )המשך(

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

)ב(

)ג(

)ד(

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

2,311,069

1,553,924

1,553,924

מזומנים ושווי מזומנים אחרים

1,404,629

1,442,452

1,442,452

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

3,715,698

2,996,376

2,996,376

מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

2,800,680

2,410,583

2,311,069

מזומנים ושווי מזומנים אחרים

823,428

839,791

1,404,629

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

3,624,108

3,250,374

3,715,698

פעילות שאינה כרוכה בזרימת מזומנים
18,660

חייבים בגין מכירת רכוש קבוע

)ה(

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר

-

-

פירוט סכומים הכלולים בפעילות השוטפת
ריבית שהתקבלה

512,089

542,185

2,201,330

דיבידנד שהתקבל

58,413

33,267

277,358

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

באור -1

כללי

א .הישות המדווחת
כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :כלל ביטוח" או "החברה"( הינה חברה תושבת ישראל ,אשר התאגדה בישראל וכתובתה
הרשמית היא דרך מנחם בגין  ,48בנין " "Cתל אביב .66180
תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס ) 2014להלן" :דוחות הביניים"( ,כוללים את אלה של החברה
ושל החברות הבנות שלה )להלן יחד" :הקבוצה"( ,וכן את זכויות הקבוצה בעסקאות משותפות ובחברות כלולות.
חברת האם של החברה הינה כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )להלן" :כלל החזקות" או "החברה האם"( .ניירות הערך של
כלל החזקות רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב .כפי שנמסר לחברה על-ידי אי די בי חברה לאחזקות בע"מ
)להלן" :אי די בי אחזקות"( ועל ידי אי די בי חברה לפתוח בע"מ )להלן" :אי די בי פתוח"( ולפי דיווחיהן לציבור ,אי די בי
פתוח ,מחזיקה במישרין ובאמצעות נאמן בכ 55%-מזכויות ההצבעה בכלל החזקות )כ 53%-בדילול מלא(.
ליום  31בדצמבר ) :2013א( אי די בי פתוח הייתה בבעלות מלאה של אי די בי אחזקות; )ב( גרעין השליטה באי די בי אחזקות
הורכב מגנדן הולדינגס בע"מ )להלן" :גנדן"( ,מנור אחזקות בי.איי בע"מ )להלן" :מנור"( ואברהם לבנת בע"מ ,שהיו קשורות
ביניהן בהסכם הצבעה; ו)-ג( מר נוחי דנקנר היה בעל השליטה הסופי באי די בי אחזקות באמצעות גנדן.
לפרטים אודות אישור הסדר נושים באי די בי אחזקות בחודש ינואר  2014והשלמתו בחודש מאי ),2014להלן" :הסדר
הנושים"( במסגרתו ניטלה השליטה באי די בי אחזקות מבעלי השליטה הקודמים האמורים ,ואודות שינויים בשליטה באי
די בי פתוח בעקבותיו ,אשר כתוצאה מהם נשלטת אי די בי פתוח למועד פרסום הדוח בעקיפין על-ידי מר אדוארדו אלשטיין
ומר מרדכי בן משה ,ראה סעיף ב) (1להלן.
לעניין מינוי נאמן ל 51% -ממניות כלל החזקות שהוחזקו על-ידי אי די בי פתוח ,ראה סעיף ב) (2להלן.
לעניין עסקה שנחתמה למכירת החזקות של אי די בי פתוח בכלל החזקות ,ראה סעיף ב) (3להלן.
ב .התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות
) (1אישור הסדר נושים באי די בי אחזקות
במסגרת הליכים משפטיים שננקטו כנגד אי די בי אחזקות בקשר עם מצבה הפיננסי וכנגד אי די בי פתוח ,ביום 17
בדצמבר  2013ניתן פסק-דין וביום  5בינואר  2014ניתן פסק-דין משלים על-ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב,
במסגרתם אושר הסדר נושים באי די בי אחזקות בהתאם למתווה להסדר נושים שהוגש לבית המשפט האמור ביום 26
בנובמבר  2013מטעם מר אדוארדו אלשטיין ותאגיד בשליטתו ) (Dolphin Fund Limitedיחד עם א.ת.ה מ.ב.מ
אקסטרה אחזקות בע"מ )שבשליטת מר מרדכי בן משה( )להלן" :המציעים" או "קבוצת אלשטיין-אקסטרה"(.
בהתאם להחלטת בית המשפט ,בתקופת הביניים שעד למועד השלמת הסדר הנושים מונו ה"ה אייל גבאי ועו"ד חגי
אולמן כנאמנים לביצוע הסדר הנושים )להלן" :נאמני ההסדר" או "הנאמנים"( ובית המשפט הסמיכם לנקוט פעולות
הדרושות ליישום הסדר הנושים וביצועו .כן נקבע כי החל ממועד פסק-הדין המשלים הסתיימה כהונת הדירקטורים
באי די בי אחזקות וכן כהונת הדירקטורים מטעם אי די בי אחזקות באי די בי פתוח.
ביום  7במאי  2014חל מועד ההשלמה של הסדר הנושים וכתוצאה מכך השליטה )בעקיפין( באי די בי פתוח עברה למר
אדוארדו אלשטיין ולמר מרדכי בן משה .החל מיום  8במאי  2014קבוצת אלשטיין-אקסטרה מחזיקה בגרעין השליטה
באי די בי פתוח )בין שני המציעים נחתם הסכם בעלי מניות בקשר להחזקותיהם במניות אי די בי פתוח( ,עם ההשלמה
הוחזקו  53.3%מהון המניות המונפק והנפרע של אי די בי פתוח על-ידי קבוצת אלשטיין-אקסטרה )באמצעות Dolphin
 .Netherlands B.Vו-ח.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ() ,להלן" :המשקיעים"( ,בחלקים שווים ,והיתרה הוחזקה על-
ידי נושיה הפיננסיים של אי די בי אחזקות .אי די בי פתוח הפכה חברה ציבורית והחל מיום  12במאי  2014מניותיה
נסחרות בבורסה .בהקשר זה יצוין כי כלל החזקות בוחנת את השלכות השלמת הסדר הנושים על אופציות שהוקצו על
ידה לנושאי משרה ולעובדים בקבוצת כלל החזקות על פי תכנית האופציות משנת ) 2013למידע נוסף ,ראה באור
)39א() (2לדוחות השנתיים(.
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כללי )המשך(

ב .התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(
) (1אישור הסדר נושים באי די בי אחזקות )המשך(
ביום  21באפריל  2013הוגשה לבית המשפט על-ידי הנאמנים לאגרות החוב של אי די בי פתוח בקשה להסדר חוב כפוי
לפי סעיף  350לחוק החברות המבוסס על הטענה כי אי די בי פתוח הינה חדלת פירעון .בקשר עם הליך זה מינה בית
המשפט ביום  30באפריל  2013משקיף )חגי אולמן( ומומחה כלכלי )אייל גבאי( לענייניה של אי די בי פתוח ,וזאת מבלי
להפקיע סמכויות של מי מנושאי המשרה באי די בי פתוח ו/או למנוע את המשך פעילותה הסדירה .ביום  9ביוני 2013
החליט בית המשפט ,בין היתר ,על קציבת פרק הזמן להתקשרות של אי די בי פתוח בהסכם למכירה של לפחות מחצית
מהחזקותיה בכלל החזקות עד ליום  22באוגוסט ) 2013לפרטים אודות עסקה כאמור ,ראה סעיף ב) (3להלן( .בחודש
ינואר  2014הודיעו הנאמנים לאגרות החוב של אי די בי פתוח כי לאור הסדר הנושים באי די בי אחזקות שבמסגרתו
אמורים להיות מוזרמים לאי די בי פתוח סכומים משמעותיים ,הם אינם עומדים עוד על בירור הבקשה להסדר החוב
הכפוי שהגישו .ביום  15בינואר  2014החליט בית המשפט להותיר לעת הזו את ההליך על כנו ,בין היתר לצורך השלמת
הסדר הנושים ,הרלבנטי גם לאי די בי פתוח ,ועל מנת לאפשר את המשך הפיקוח של המשקיף על אי די בי פתוח.
החל מהרבעון הראשון לשנת  ,2013בדוחות הכספיים של אי די בי פתוח ובדוחות הסקירה של רואי החשבון המבקרים,
נכללו באור והפניית תשומת לב ,בהתאמה ,באשר לקיומם של ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של אי די בי
פתוח כעסק חי .בדוחות הכספיים של אי די בי פתוח ליום  31בדצמבר  2013צוין כי בדוחות אלו נכללו באור והפניית
תשומת לב כאמור ,לכך שעקב מצבה הכספי של אי די בי פתוח ,לרבות גירעון בהון המיוחס לבעלים של אי די בי פתוח,
לכך שלמועד פרסום הדוח טרם הושלם הסדר החוב באי די בי אחזקות ,ובהתאם טרם הוזרם הון לאי די בי פתוח
במסגרתו ,להליך המשפטי המתנהל כנגד אי די בי פתוח על-ידי נושיה הפיננסיים ,אשר לא הוסר למועד פרסום הדוח,
לצורך בהסדרת אמות מידה החלות על אי די בי פתוח מכוח הסכמים עם מלווים ,כל זאת לצד העובדה כי טרם
הושלמה העסקה למכירת החזקות של אי די בי פתוח בכלל החזקות )ראה סעיף ב) (3להלן( .הוראות הסדר הנושים באי
די בי אחזקות קובעות ,בין היתר ,הזרמת סכומים לאי די בי פתוח על-ידי המציעים תמורת מניות של אי די בי פתוח,
בהיקפים משתנים כתלות בשאלת השלמתה של העסקה למכירת החזקות של אי די בי פתוח בכלל החזקות )ראה סעיף
ב) (3להלן(.
) (2מינוי נאמן להחזקות בעלי השליטה במניות כלל החזקות
ביום  21באוגוסט  ,2013בהתאם לדרישת המפקח ,מסרה אי די בי פתוח ייפוי כוח בלתי חוזר למר משה טרי )להלן:
"מר טרי" או "הנאמן"( שמונה על ידי המפקח ,כנאמן ל 51%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה של כלל
החזקות ,המוחזקות על-ידי אי די בי פתוח )להלן" :אמצעי השליטה"( ,וכן העבירה את המניות לחשבון נאמנות ,על
שם הנאמן ,וזאת לצורך הפעלת הסמכויות הנתונות מכוח אמצעי השליטה בהתאם להוראות כתב נאמנות ובמטרה
לנתק את כלל החזקות ,החברה והגופים המוסדיים בקבוצת כלל החזקות מכל השפעה אפשרית של מאבקי השליטה
בקבוצת אי די בי.
בהתאם לכתב הנאמנות ,מר טרי יפעיל את כל הסמכויות המוקנות לו מכוח אמצעי השליטה לטובת אי די בי פתוח
ובהתאם להוראות המפקח ,ככל שיינתנו לו מעת לעת ,כדי להבטיח את ניהולם התקין של כלל חברה לביטוח בע"מ,
כלל ביטוח אשראי בע"מ וכלל פנסיה וגמל בע"מ )להלן יחד" :גופי כלל"( ואת השמירה על עניינם של המבוטחים
והחוסכים ,לרבות לעניין גיוס הון לטובת גופי כלל בכל דרך שיראה לנכון .העברת אמצעי השליטה לנאמן לא תפגע
בזכות אי די בי פתוח לקבלת דיבידנדים מכלל החזקות ,ככל שיוחלט על חלוקתם .אם וככל שיחולקו דיבידנדים בגין
אמצעי השליטה ,הם יהיו לקניינה של אי די בי פתוח ויועברו על-ידי הנאמן לאי די בי פתוח .בכל מקרה של מכירה,
העברה או שעבוד של אמצעי השליטה ,יפעל הנאמן לפי הוראות אי די בי פתוח ובלבד שיתקבל לכך אישור מראש
ובכתב של המפקח .הנאמנות תגיע אל קיצה במועד העברתם בפועל מידיו של הנאמן של כל אמצעי השליטה או בהינתן
אישור של המפקח.
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כללי )המשך(

ב .התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(
)(2

מינוי נאמן להחזקות בעלי השליטה במניות כלל החזקות )המשך(
ביום  27בנובמבר  2013התקבל מכתב מהמפקח ,אשר מוען למומחה ולמשקיף שמונו מטעם בית המשפט בו הודגש כי
שליטה ,במישרין או בעקיפין ,במבטח או בחברה מנהלת טעונה קבלת היתר שליטה מהמפקח ,כי הסדר הנאמנות
מהווה פתרון ביניים ואינו יכול להפוך להסדר קבע וכי לא יראה בהעברת אמצעי שליטה באי די בי אחזקות או באי די
בי פתוח במסגרת הסדר החוב כאמור ,כהעברה הנוגדת את הוראות הדין ,וזאת בהתקיים תנאים ומגבלות מסוימים,
ובכלל זה:
 .1המציע )וככל שמדובר בקבוצת מציעים  -כל מרכיבי הקבוצה( שהצעתו תובא לאישור בית המשפט )להלן" :המציע
הזוכה"( יאשר מראש כי ידוע לו שהעברת אמצעי השליטה באי די בי פתוח או באי די בי אחזקות לידיו ,אין בה
אישור מצד המפקח להעברת אמצעי השליטה בכלל החזקות ואין בה משום מתן היתר לשליטה/להחזקת אמצעי
שליטה בקבוצת כלל החזקות.
 .2המציע הזוכה יאשר כי הוא מסכים למינוי נאמן שיבחר המפקח ,בין הנאמן הנוכחי )כאמור לעיל( ובין נאמן אחר
)להלן" :הנאמן"( ,וכי הוא מודע לסמכויות שיוקנו לנאמן לפי נוסח כתב נאמנות בלתי חוזר שצורף למכתב .בנוסף,
כל עוד לא הושלמה העסקה למכירת מניות כלל החזקות ל ,JT-המציע הזוכה יאשר כי הוא מסכים שיחולו באופן
בלתי חוזר הוראות מסוימות שפורטו במכתב של המפקח ,לרבות:
)א( הנאמן ימשיך לכהן בתפקידו כל עוד המפקח לא העניק היתר שליטה לבעל שליטה בקבוצת כלל החזקות ,או
לחלופין ייושם מנגנון של מבטח ללא שולט )כאמור בהצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,
התשע"ב) 2012-שבעקבותיה פורסם ביום  11בדצמבר  2013חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,
התשע"ד) (2013-להלן" :הצעת חוק הריכוזיות"((;
)ב( במהלך תקופת כהונת הנאמן המציע הזוכה יוותר על הפעלת זכויות ההצבעה הצמודות לאמצעי השליטה
בכלל החזקות ובגופים המוסדיים מקבוצת כלל החזקות ויסכים באופן בלתי חוזר להימנע מכל פעולה שיש
בה ,במישרין או בעקיפין ,משום הכוונת פעילותם ,לרבות בדרך של כהונה כנושא משרה בהם )ואם כיהן
המציע הזוכה כנושא משרה בהם ערב אישור הצעתו על-ידי בית המשפט יתפטר המציע הזוכה מתפקידו
לאלתר(;
)ג(

במהלך תקופת כהונת הנאמן מינוי דירקטורים בכלל החזקות ובגופים המוסדיים מקבוצת כלל החזקות
ייעשה לפי המנגנון הקבוע בהצעת חוק הריכוזיות )וככל שלא יהיה ניתן לעשות כן – בידי ועדה שתמונה על-ידי
שר האוצר או המפקח(;

)ד( תוך  30יום ממועד התקיימות "אירוע מפסיק" ,כהגדרתו להלן ,ביחס לעסקה למכירת מניות כלל החזקות ל-
)JT Capital Management Limitedלהלן ,("JT" :כמפורט בסעיף ב) (3להלן ,המציע הזוכה יהיה רשאי
להגיש בקשה לקבלת היתר שליטה בקבוצת כלל החזקות או להודיע על רצונו לפעול למכירת אמצעי השליטה
בקבוצת כלל החזקות לצדדים שלישיים .אפשרות לקבלת היתר שליטה למציע הזוכה תינתן עד יום 31
בדצמבר  2014ואם לא קיבל המציע הזוכה היתר שליטה עד מועד זה יפעל הנאמן למימוש אמצעי השליטה
בכלל החזקות לפי שיקול דעתו הבלעדי וכפוף להוראות המפקח ,לרבות בדרך של מכירת המניות בבורסה,
כאשר התמורה בגין מכירה כאמור תועבר לידי אי די בי פתוח )להלן" :מימוש באמצעות הנאמן"( .במידה
והמציע הזוכה בחר בחלופה של מכירת אמצעי השליטה בקבוצת כלל החזקות ,יידרש המציע הזוכה להמציא
למפקח הסכם למכירת אמצעי שליטה בקבוצת כלל החזקות עד ליום  31בדצמבר  2014ואם המציע הזוכה לא
ימציא הסכם מכירה כאמור עד למועד האמור יפעל הנאמן למימוש אמצעי השליטה בכלל החזקות בדרך של
מימוש באמצעות הנאמן ,וזאת לרבות בדרך של מכירת מניות בבורסה .במקרה בו המציע הזוכה המציא
הסכם מכירה כאמור עד ליום  31בדצמבר  2014תינתן בידי רוכש אמצעי השליטה אפשרות להשלים את
התנאים המתלים לקבלת היתר שליטה בקבוצת כלל החזקות עד ליום  30ביוני  2015ואם הרוכש האמור לא
יקבל היתר שליטה בקבוצת כלל החזקות עד למועד האמור יפעל הנאמן למימוש אמצעי השליטה בכלל
החזקות בדרך של מימוש באמצעות הנאמן.
)לעניין סעיף זה" ,אירוע מפסיק" הינו המוקדם מבין 30 (1) :ליוני  (2) ;2014הודעת מי מהצדדים לעסקה לפיה
לא התקיימו איזה מהתנאים המתלים הנדרשים לפי העסקה האמורה; ) (3המפקח הודיע למבקשי היתר
השליטה בעסקה האמורה כי הוא דוחה את בקשתם לקבלת היתר(.
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כללי )המשך(

ב .התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(
)(2

מינוי נאמן להחזקות בעלי השליטה במניות כלל החזקות )המשך(
)ה( כתנאי להסכמת המפקח כאמור לעיל ,המציע הזוכה יידרש לתת הסכמתו מראש לתנאים הנ"ל ויידרש לפעול
לשם קבלת החלטת בית המשפט לפיה תנאים אלו מהווים חלק מתנאי הצעתו להסדר חוב באי די בי פתוח.
במכתב המפקח הובהר עוד כי קבלת אישורו של בית המשפט לתנאים המופיעים במכתב הנ"ל הינה תנאי
מתלה להסכמתו לאמור לעיל.
) (2מינוי נאמן להחזקות בעלי השליטה במניות כלל החזקות )המשך(
יצוין כי ביום  8במאי  2014התקבל מכתב הבהרה מהמפקח ,בקשר עם השליטה בכלל החזקות ,אשר מוען לב"כ
המשקיעים בהסדר הנושים באי די בי אחזקות ,בו צוין ,בין היתר ,כי למרות הוראת המפקח כאמור בסעיף )(3
להלן ,המפקח יהיה מוכן לשקול שלא להחיל את ההוראה האמורה במקרה של חידוש כהונה של דירקטור חיצוני
בכלל החזקות ובכלל ביטוח ,כמו כן ,המפקח יהיה מוכן לשקול שלא להחיל את ההוראה האמורה ביחס למינוי
דירקטורים בגופים מוסדיים נוספים מקבוצת כלל החזקות ובכלל החזקות סוכנויות בע"מ ,וזאת בתנאי שלא יכהנו
בגופים אלו דירקטורים המועסקים או אשר הועסקו בחברות השולטות בכלל החזקות או שהינם או היו קשורים
לבעלי השליטה באי די בי פתוח והכל בתנאים כמפורט במכתב .אי די בי פתוח נדרשת לחתום על כתב מינוי מתוקן
לנאמן על החזקותיה בכלל החזקות.
ביום  28בנובמבר  2013מרכיבי קבוצת אלשטיין-אקסטרה ,הודיעו למפקח על הסכמתם ומתן התחייבותם כנדרש
על-ידי המפקח והמומחה.
בנוסף לאמור לעיל ,במהלך חודש ינואר  2014התפטרו מכהונתם כדירקטורים בכלל החזקות ה"ה נוחי דנקנר ,שוני
אלבק ,ליאור חנס ואליהו כהן ,באופן שלאחר ההתפטרויות האמורות ,לא מכהן בכלל החזקות אף דירקטור המכהן
גם כנושא משרה בתאגידים אחרים בקבוצת אי די בי.
) (3הסכם למכירת מניות כלל החזקות המוחזקות על ידי אי די בי פתוח
ביום  20באוגוסט  2013נחתם הסכם בין אי די בי פתוח לבין  ,JTתאגיד שהתאגד בהונג קונג ומוחזק בבעלות מלאה
בעקיפין על-ידי מר  ,Li Haifengלפיו תמכור אי די בי פתוח ל 32% JT-מהון המניות של כלל החזקות) ,לפי שווי
חברה בסך של  4.6מיליארד ש"ח( בתמורה לסך כולל של  1.472מיליארד ש"ח )צמוד למדד עד למועד השלמת
העסקה(.
אי די בי פתוח התחייבה כי במהלך תקופת הביניים שממועד חתימת ההסכם ועד להשלמת העסקה )להלן" :תקופת
הביניים"( היא תעשה כמיטב יכולתה ,כפוף להוראות הדין ,על מנת לגרום לכלל החזקות להימנע מלבצע מספר
פעולות ,ללא הסכמת הרוכשת ,כגון :עסקאות בעלי עניין מסויימות ,התקשרויות עם ארגוני עובדים ,עסקאות
מיזוגים ורכישות מסוימות עם צדדים שלישיים ,הקצאת מניות או ניירות ערך המירים למניות על-ידי כלל החזקות
או חברות בת מהותיות שלה )למעט חריגים מסוימים שנקבעו( ,וחלוקת דיבידנדים על-ידי כלל החזקות ,למעט
חלוקת "דיבידנדים מותרים" .במידה וכלל החזקות תחלק במהלך תקופת הביניים דיבידנדים מותרים ,התמורה
בעסקה תופחת )בהתאם לתנאים מסויימים שנקבעו בהסכם( .לעניין זה" ,דיבידנדים מותרים"  -הרווחים השנתיים
של כלל החזקות שיהיו ניתנים לחלוקה ,כפוף )א( לצרכי המזומנים של כלל החזקות; וכן )ב( לשמירה על "הון עצמי"
של כלל חברה לביטוח בע"מ שיהיה בשיעור של  120%לפחות מה"הון עצמי המינימאלי" הקבוע בתקנות הפיקוח על
שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימאלי הנדרש ממבטח( ,התשנ"ח) 1998-להלן בבאור זה" :תקנות
הפיקוח"(; וכן )ג( לשמירה על יחס של לא יותר מ 36% -בין סכום ה"הון המישני" וה"הון השלישוני" של כלל חברה
לביטוח בע"מ )כפי שייקבעו בדוחות הכספיים של כלל חברה לביטוח בע"מ בהתאם לתקנות הפיקוח( ל"הון העצמי",
וכן )ד( שהכרזה או חלוקת דיבידנדים כאמור לא תעלה באופן מהותי את רמת החוב של כלל החזקות )שלא על בסיס
מאוחד( ובכל מקרה לא תעלה על סכום של  200מיליוני ש"ח עד לסוף שנת  .2013במהלך התקופה שממועד החתימה
על ההסכם ועד למועד פרסום הדוח ,לא חילקה כלל החזקות דיבידנדים.
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באור -1

כללי )המשך(

ב .התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(
) (3הסכם למכירת מניות כלל החזקות המוחזקות על ידי אי די בי פתוח )המשך(
בין אי די בי פתוח לבין  JTנחתם גם הסכם בעלי מניות ,בקשר עם החזקותיהן במניות כלל החזקות )להלן" :הסכם
בעלי המניות"( ,אשר ייכנס לתוקפו במועד השלמת העסקה ואשר כולל ,בין היתר ,הוראות לתיאום הצבעה
באסיפות כלליות ,ולכך שבמקרה של היעדר הסכמה יצביעו הצדדים בהתאם לעמדת הרוכשת .על אף האמור,
נושאים מסוימים יהיו כפופים להסכמת אי די בי פתוח ,ובכללם :מיזוג של כלל החזקות )לרבות עסקת מיזוג עם
חברה קשורה של הרוכשת( ,מחיקה מהרישום למסחר של מניות כלל החזקות ועסקאות בעלי עניין .כמו כן ,נקבע כי
הצדדים יפעילו כוחם על מנת שכלל החזקות תחלק כדיבידנד לפחות  40%מהרווח השנתי שלה ,כפוף להוראות הדין
ולצרכי המזומנים שלה וכן בכפוף לשמירה על "הון עצמי" של כלל חברה לביטוח בע"מ שיהיה בשיעור של 125%
לפחות מה"הון עצמי המינימאלי" הקבוע בתקנות הפיקוח וכן על יחס של עד  29%בין סכום ה"הון המישני" וה"הון
השלישוני" של כלל חברה לביטוח בע"מ )כפי שייקבעו בדוחות הכספיים של כלל חברה לביטוח בע"מ בהתאם
לתקנות הפיקוח( ל"הון העצמי" .לפי הסכם בעלי המניות ,הרוכשת תפעיל כוחה כך של-אי די בי פתוח יהיו שני
נציגים בדירקטוריון כלל החזקות ובכל אחת מחברות הבת המהותיות שלה )לרבות כלל חברה לביטוח בע"מ( ,כל
עוד אי די בי פתוח מחזיקה לפחות  15%מהון המניות של כלל החזקות ,ונציג אחד כל עוד אי די בי פתוח מחזיקה
פחות מ 15%-אך לפחות  8%מהון המניות כאמור )להלן" :הסדרי ההצבעה"( .יצויין כי ,אם בנק הפועלים 1יבקש
למנות נציג/ים מטעמו לדירקטוריון כלל החזקות לפי הוראות הסכם בעלי מניות שבינו לבין אי די בי פתוח )אם
יהיה זכאי לכך( ,עשוי לקטון מספר הנציגים של אי די בי פתוח.
כמו כן ,במסגרת הסכם בעלי המניות שבין הצדדים האמורים ,מוקנית לאי די בי פתוח אופציית  Putלמכירת יתרת
החזקותיה בכלל החזקות ,כולן או חלקן )לרבות מימוש בחלקים( ,בתוקף החל מתום שנה ממועד חתימת ההסכם
ועד תום  5שנים ממועד השלמת העסקה ,בתמורה השווה לגבוה מבין (1) :המחיר למניה בעסקה מוכפל במספר
מניות המימוש ,או ) 115% (2מההון המיוחס לבעלים של כלל החזקות במועד מימוש האופציה מוכפל בשיעור מניות
המימוש מתוך ההון המונפק של כלל החזקות )כפוף להתאמות מסוימות( .כן מוקנית לרוכשת אופציית Call
לרכישת מלוא יתרת החזקות אי די בי פתוח במניות כלל החזקות ,בתוקף החל מתום  3שנים ממועד חתימת ההסכם
ועד תום  5שנים ממועד השלמת העסקה )למעט בנסיבות מיוחדות בהן תוקנה לרוכשת זכות למימוש האופציה קודם
למועד האמור ,לרבות מימוש חלקי( ,בתמורה השווה לגבוה מבין (1) :המחיר למניה שישולם בעסקה מוכפל במספר
מניות המימוש ,או ) 120% (2מההון המיוחס לבעלים של כלל החזקות במועד מימוש האופציה מוכפל בשיעור מניות
המימוש מתוך ההון המונפק של כלל החזקות )כפוף להתאמות מסוימות(.
עוד נקבעו בהסכם בעלי המניות מגבלות על עבירות מניות )למעט לנעברים מותרים( ,ובכללן :עד לתום תקופת
אופצית ה ,Call-איסור מכירת מניות על-ידי אי די בי פתוח ,למעט כמות מניות לא מהותית; זכות הצטרפות ) Tag
 (Alongשל אי די בי פתוח למכירת מניות על-ידי הרוכשת )למעט מכירת מניות בבורסה( פרו ראטה להחזקות
הצדדים בכלל החזקות; זכות הצטרפות לכל צד ברכישת מניות נוספות ,פרו ראטה; וזכות סירוב ראשון )לאחר
תקופת האופציות ,אם לא מומשו במלואן(  -לכל צד ביחס למכירת מניות של הצד האחר.
1

כפי שנמסר לכלל החזקות ,עם ביצוע ההקצאה של  10,028,008מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א של כלל החזקות )אשר היוו במועד ההקצאה כ 20%-מהון המניות
המונפק והנפרע של כלל החזקות( במרס  1999להפועלים נכסים )מניות( בע"מ ,חברה בשליטת בנק הפועלים ,נכנס לתוקף הסכם בעלי המניות בין אי די בי פתוח )אשר
נכנסה לנעלי כלל )ישראל( בע"מ בעקבות מיזוג( ובין בנק הפועלים ,ובו נקבעו ההוראות העיקריות הבאות (1) :כל עוד אי די בי פתוח הינה בעלת שליטה בכלל החזקות,
תפעל אי די בי פתוח כדי לגרום לבחירת דירקטורים וכן חברי ועדות הדירקטוריון מטעם בנק הפועלים בכלל החזקות ,לפי יחסים הקבועים בהסכם והנגזרים משיעור
ההחזקה של בנק הפועלים באותה העת (2) .אם תחדל אי די בי פתוח להיות בעלת השליטה בכלל החזקות ,ובכפוף להוראות חוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א") 1981-חוק
הבנקאות רישוי( ,יפעלו הצדדים בכל הצבעה למינוי דירקטורים בכלל החזקות לכך שההצבעה תהיה נפרדת לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור .בהצבעה על זהות
דירקטורים שיציע בנק הפועלים ,תצביע אי די בי פתוח כאמור ,ובהצבעה על זהות שאר חברי הדירקטוריון בנק הפועלים ימנע מהצבעה (3) .לאי די בי פתוח מוענקת זכות
סירוב ראשון במקרה של מכירת מניות בנק הפועלים בכלל החזקות )כולן או חלקן( ,למעט בעת מכירה למשקיע אסטרטגי מוסכם כאמור בסעיף  5להלן (4) .אם יבקש מי
מהצדדים להציע לציבור את מניותיו או לצרף הצעת מכר של מניותיו בכלל החזקות להנפקה לציבור של כלל החזקות הם יעשו ככל שלאל ידם ,בכפוף לכל דין ,לצרף אחד
את רעהו להצעת המכר כאמור .זכויות כל צד תפקענה לפי סעיף זה אם החזקותיו בכלל החזקות תפחתנה מתחת ל 6% -מהונה המונפק של כלל החזקות וחובותיו תפקענה
אם יחדל להיות בעל ענין בכלל החזקות (5) .הצדדים ישתפו פעולה כמיטב יכולתם לצרוף בעל מניות נוסף ,שאינו תושב ישראל ,לכלל החזקות ,שכישוריו ,נסיונו ויכולתו יש
בהם כדי לתרום תרומה אסטרטגית למעמד כלל החזקות כקבוצת ביטוח מובילה .לשם כך יסכים בנק הפועלים לדילול בשיעור אחזקות הנוסטרו של הבנק ושל חברות
בשליטתו בעד  20%מהחזקותיו בכלל החזקות עובר לדילול.
כן יצוין ,כי במסגרת ההסכם ,התחייבה כלל החזקות ,בין היתר ,כי ככל שהדברים תלויים בה ,היא תימנע מכל פעולה של הפחתת הון אשר תעמיד את בנק הפועלים במצב
המנוגד להוראות חוק הבנקאות רישוי ,כנוסחו במועד חתימת ההסכם .אם עקב שינוי עתידי של חוק הבנקאות רישוי יימצא בנק הפועלים במצב של הפרת הוראות חוק
הבנקאות רישוי בקשר עם אחזקותיו במניות כלל החזקות ,יפעלו הצדדים באורח סביר ובתום לב למציאת פתרון לסיטואציית ההפרה אשר נוצרה .כן התחייבה כלל
החזקות ,לעשות כמיטב יכולתה על-מנת שהיא לא תהא ל"תאגיד החזקות ריאלי" )כהגדרתו בחוק הבנקאות רישוי( ,וזאת בכפוף לשיקולי טובתה ולכך שלבנק הפועלים
תהיה עדיין אחזקה בשיעור מהותי מהון המניות המונפק של כלל החזקות; כן ,בהסכם ניתנה לאי די בי פתוח ולבנק הפועלים זכות קדימה לרכישת מניות )וניירות ערך
המירים למניות( ,בעת הקצאת ניירות ערך על-ידי כלל החזקות ,וזאת למעט מספר מקרים מוגדרים ,כגון :הקצאה על-פי תשקיף; הקצאה לעובדים; והקצאה שלאחריה
שיעור האחזקות של בנק הפועלים לא יפחת מ ,16%-ואם הבנק מכר ו/או העביר מניות ,או לא מימש זכות רכישה כאמור ,אזי שיעור  16%האמור יקטן באותו שיעור
שקטנו אחזקות בנק הפועלים כאמור .היה ואי מימוש הזכות הינו בשל מגבלה בחוק הבנקאות רישוי ,תינתן לבנק הפועלים זכות מתקנת בהקצאה הראשונה לאחר מכן.
זכות הקדימה של בנק הפועלים או של אי די בי פתוח תפקע במקרה בו יפחת שיעור האחזקות של גורם כאמור מ 6.5%-מהונה המונפק של כלל החזקות ,לפי העניין.
יצוין כי למיטב ידיעתה של החברה ,בחודש מאי  2009הודיע בנק הפועלים לאי די בי פתוח )באמצעות באי כוחה( כי הוא איננו מבקש למנות דירקטורים כלשהם מטעמו
לדירקטוריון כלל החזקות ,וזאת כל עוד הוא לא יודיע לאי די בי פתוח אחרת .למיטב ידיעת החברה ,בעקבות התקשרות אי די בי פתוח בהסכם למכירת מניות כלל
החזקות ,כאמור לעיל ,פנה בנק הפועלים לאי די בי פתוח בעניין זה והציג עמדה ראשונית לפיה ,בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות בקשר עם צירוף משקיע אסטרטגי
לכלל החזקות ,דרושה הסכמתו של בנק הפועלים לזהות המשקיע וכן לבנק הפועלים קיימת זכות הצטרפות פרו-ראטה למכירה בהתאם לשיעור החזקותיו בכלל החזקות.
לעמדת אי די בי פתוח אשר נמסרה לבנק הפועלים ,אין להוראות הסכם בעלי המניות הנוגעות לצירוף משקיע אסטרטגי תחולה במכלול נסיבות העניין והעסקה.
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כללי )המשך(

ב .התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(
) (3הסכם למכירת מניות כלל החזקות המוחזקות על ידי אי די בי פתוח )המשך(
הסכם בעלי המניות יישאר בתוקפו עד למוקדם מבין חלוף  10שנים ממועד החתימה לבין המועד בו אחד מהצדדים
להסכם בעלי המניות יחזיק פחות מ 4.5%-מהון המניות של כלל החזקות .לאחר מועד סיום ההסכם
ימשיכו לעמוד בתוקפן אופציות ה Put-וה ,Call-ככל שלא מומשו במלואן ולתקופה שנקבעה בהסכם וכן הסדרי
ההצבעה )כמתואר לעיל(.
השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים שעיקרם :קבלת אישור בית המשפט לעסקה ,לא יאוחר מיום  15באוקטובר
 ;2013קבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים ,לרבות אישור המפקח וכן האישורים הרגולטורים הסיניים ,ככל
שנדרשים ,ובלבד שאישורים כאמור לא יכללו תנאים מכבידים מהותית על הרוכשים או על עסקי כלל החזקות;
קבלת אישורי בנקים מממנים של כלל החזקות ושל אי די בי פתוח ואישורם של מבטחי משנה עיקריים של כלל
ביטוח )שקבלתם הושלמה ביום  13באפריל  .(2014כן כפופה התחייבות הרוכשת להשלמת העסקה ,בין היתר,
להיעדר שינויים מהותיים לרעה בעסקי כלל החזקות ,היעדר צו של בית משפט ישראלי העלול להגביל את בעלות
הרוכשת במניות כלל החזקות או להשפיע משמעותית על עסקי כלל החזקות ,וכן היעדר הליך ,פעולה או איום
להשגת צו כאמור.
בהחלטה מיום  26באוגוסט  ,2013אישר בית המשפט את הסכם מכירת המניות שמחזיקה אי די בי פתוח בכלל
החזקות ואת הסכם בעלי המניות .נכון למועד פרסום הדוח טרם נתקיימו כל התנאים המתלים.
ביום  1בספטמבר  2013הוגשה לבית המשפט הודעת עדכון מטעם אי די בי פתוח ,בה נמסר כי ביום  30באוגוסט
 2013הפקידה  JTבנאמנות ,לפי תנאי ההסכם ,סכום של  7.7מיליוני דולר )בנוסף לסכום של  20מיליוני דולר
שהופקד על-ידי  JTבנאמנות במועד חתימת ההסכם( וזאת להבטחת התחייבות הרוכשים לפי ההסכם האמור
לתשלום פיצויים לטובת אי די בי פתוח במקרים של ביטול ההסכם לפני מועד השלמת העסקה.
ביום  6באוקטובר  2013אי די בי פתוח הודיעה כי ביום  3באוקטובר  2013מסרה  JTלאי די בי פתוח ולנאמן )שבידיו
הופקדו סכומים בנאמנות( את הפרטים של קבוצת המשקיעים שיצטרפו ל JT-ואת חלקם בעסקה )כמו גם מסמכים
המעידים כי למשקיעים ישנה יכולת כלכלית בהיקף כולל של לפחות  700מיליוני דולר( ,ולפיהם הרוכשת בעסקה
הינה ) JT Capital Fund Pte. Ltdלהלן" :הרוכשת"( ,תאגיד המאוגד בסינגפור ומוחזק בבעלות מלאה בעקיפין
)באמצעות  (JTעל-ידי מר  ,Li Haifengאיש עסקים מהונג קונג .על-פי ההודעה ,קבוצת המשקיעים ברוכשת כוללת
את ) Haifengכ ,(12.5%-את ) New Times Trust Co. Ltdכ ,(71%-שהינה חברה המאוגדת בסין ושהינה מוסד
פיננסי המפוקח על-ידי הרשות הרגולטורית לבנקאות בסין ,וכן את ) Rongtong Fund Management Co. Ltdכ-
 ,(16.5%שהינה חברה המאוגדת בסין העוסקת בהשקעות וניהול נכסים ומפוקחת על-ידי הרשות הרגולטורית
לניירות ערך בסין.
בימים  12בינואר  27 ,2014בפברואר  2014ו 27-במרס  2014מסרה הרוכשת לאי די בי פתוח שלוש הודעות על מימוש
זכותה להארכת התקופה הראשונית להשגת האישורים הרגולטוריים ואישורי צדדים שלישיים ,בהתאם לקבוע
בהסכם ,ב 30-ימים כל אחת )קרי 90 ,ימים בסך הכל עד ליום  2במאי  ,(2014ובמסגרתן אישרה הרוכשת כי השגת
אישור המפקח מצויה בתהליך מתמשך .בימים  2במאי  2014ו 4 -במאי  2014הסכימו אי די בי פתוח והרוכשת על
הארכות קצרות של ההסכם על מנת לאפשר מו"מ בין הצדדים בקשר עם הארכה נוספת של תקופת ההסכם ותנאיה
של הארכה כאמור ,כפי שהתבקש על ידי הרוכשת.
ביום  6במאי  2014התקשרו הצדדים בתיקון להסכם ,שתנאיו העיקריים מפורטים להלן:
המועד האחרון להתקיימות כל התנאים המתלים להסכם הוארך עד ליום  29במאי ) 2014להלן" :תקופת הארכה
הראשונה"( .כן הוסכם ,כי הרוכשת תהיה רשאית להאריך את המועד האמור בתקופה נוספת עד ליום  20ביוני 2014
)להלן" :תקופת הארכה השנייה"( ,ובלבד שתודיע על הארכה נוספת כאמור עד ליום  29במאי  2014ותפקיד ,בתוך
יום עסקים אחד ,סכום של  150מיליוני ש"ח )להלן" :סכום הקנס"( בחשבון נאמנות אצל הנאמנים.
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ב.

כללי )המשך(

התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(
) (3הסכם למכירת מניות כלל החזקות המוחזקות על ידי אי די בי פתוח )המשך(
התמורה בגין מכירת כ 32%-ממניות כלל החזקות במסגרת השלמת העסקה תעמוד על  1.536מיליארד ש"ח )דהיינו,
לפי שווי חברה של  4.8מיליארד ש"ח במקום  4.6מיליארד ש"ח ,צמוד למדד ,לפי ההסכם המקורי( .אולם ,ככל
שהרוכשת תאריך את המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים לתקופת ההארכה השנייה ,תעמוד התמורה
האמורה על  1.552מיליארד ש"ח )דהיינו ,לפי שווי חברה של  4.85מיליארד ש"ח( .המחיר למניה ,הנגזר מהשוויים
המעודכנים כמתואר לעיל ,ישמש גם לצורך חישוב התמורה המינימלית בגין מימוש אופציות ה Put-והCall-
למכירת יתרת החזקות אי די בי פתוח בכלל החזקות.
על אף האמור לעיל ,אף אם התקבלה הודעת הארכה מהרוכשת ,ביחס לתקופת הארכה השנייה ,במקרה שבו עד
ליום  29במאי ) 2014בשעה  (18:00לא ארע אחד מהשניים:
א .התקבלו ההסכמות הנדרשות מצדדים שלישיים )שהסכמתם נדרשת לדעת אי די בי פתוח ,ולמעט הנאמנים( לשם
קבלת הלוואת גישור לאי די בי פתוח בסכום של  480מיליוני ש"ח מכספי הנאמנות של הסדר הנושים באי די בי
אחזקות )להלן" :הלוואת הגישור"( ,או
ב .התקבל אישור בית המשפט המחוזי בתל-אביב )שאישר את הסדר הנושים( לקבלת הלוואת הגישור ,אזי תהא אי
די בי פתוח רשאית לסיים את ההסכם באופן מיידי )הסכמות הצדדים השלישיים או אישור בית המשפט כאמור,
להלן" :תנאי הלוואת הגישור"( .נאמני הסדר הנושים מסרו לצדדים כי הם מסכימים לנקוט במאמצים סבירים
להשגת תנאי הלוואת הגישור.
על אף האמור לעיל ,ביום  8במאי  2014הסכימו הצדדים להסכם על הבהרה לתיקון להסכם ,לפיה במקרה בו
יתקבלו כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לעסקה עד לסוף יום  29במאי  ,2014אזי אי די בי פתוח לא תהא
רשאית לסיים את ההסכם באותו מועד ,ובמקרה כזה השלמת העסקה תתקיים כדלקמן) :א( ביום  2ביוני ,2014
במקרה בו עד לסוף יום  29במאי  2014לא התקיים תנאי הלוואת הגישור; או )ב( ביום  8ביוני  ,2014במקרה בו עד
לסוף יום  29במאי  2014התקיים תנאי הלוואת הגישור.
במקרה ובו הרוכשת האריכה את ההסכם לתקופת ההארכה השנייה אך אישור המפקח לביצוע העסקה לא התקבל
עד ליום  20ביוני  2014מכל סיבה שהיא ,או השלמת העסקה לא בוצעה עד ליום  3ביולי ) 2014להלן" :המועד
הסופי"( מכל סיבה שהיא )למעט בשל הפרה על-ידי אי די בי פתוח של התחייבויותיה לפי ההסכם( ,יועבר סכום
הקנס לאי די בי פתוח כסעד ממצה .על אף האמור לעיל ,במקרה בו ההסכם יפקע לפני השלמתו בשל הפרה מהותית
של ההסכם על-ידי הרוכשת תהא אי די בי פתוח זכאית לקבל מהרוכשת פיצוי מוסכם בגובה  300מיליוני ש"ח
)במקום סכום של  150מיליוני ש"ח לפי ההסכם המקורי( וסכום הקנס יועבר לאי די בי פתוח וייחשב כחלק מהפיצוי
המוסכם .במקרה של השלמת העסקה יועבר סכום הקנס לאי די בי פתוח על חשבון התמורה .במקרה בו העסקה לא
תושלם עד למועד הסופי בשל הפרה על-ידי אי די בי פתוח של התחייבויותיה לפי ההסכם יוחזר סכום הקנס
לרוכשת.
החל מיום  15במאי  2014תהא אי די בי פתוח רשאית לנהל מו"מ עם צדדים שלישיים למכירת החזקותיה בכלל
החזקות לצורך עסקה אלטרנטיבית במקרה בו העסקה לפי ההסכם לא תושלם.
אם השלמת העסקה לא תתבצע עד למועד הסופי ,יסתיים ההסכם באופן מיידי.
למועד הדוח ,אין ביכולתה של החברה להעריך את מלוא השפעת תוצאות האירועים כאמור ואת השפעת הסדר
החוב באי די בי אחזקות ושינוי השליטה באי די בי פתוח על החברה .אירועים ו/או שינוי שליטה כאמור יכול
וישליכו ,בין היתר ,על מוניטין ועל דירוג חברות הקבוצה.
כמו כן ,העברת מניות השליטה בכלל החזקות מידי הנאמן ,יכול ותשפיע על עילות לפירעון מידי של הלוואות שנטלה
כלל החזקות מהמערכת הבנקאית ,וכן על סעיפים בהסכמים מסוימים של חברות בקבוצת כלל החזקות עם צדדים
שלישיים )לרבות מבטחי משנה( ועלול להצריך ,בעקבות התקיימות נסיבות של שינוי שליטה כאמור ,הידברות עם
צדדים שלישיים אלה להמשכת תוקפם של ההסכמים .לעניין הסכמותיהם של בנקים מממנים של כלל החזקות ושל
מבטחי משנה ספציפיים לעסקת מכירת מניות השליטה לרוכשת ,ראה לעיל.
יצוין כי תאגידים בנקאיים אשר העניקו אשראי לכלל החזקות ,אישרו כי לא ינקטו בהליכים כנגד כלל החזקות בשל
מינוי הנאמן ופעולתו בהתאם להוראות שניתנו על ידי המפקח וכן לאחר העברת המניות לרוכשת .בנוסף ,החברה
פנתה למבטחי משנה מסוימים וקיבלה אישורם להמשך תוקפם של הסכמי ביטוח המשנה עימה ,על אף מינוי הנאמן
כאמור וכן לאחר העברת המניות לרוכשת.
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באור -1
ב.

כללי )המשך(

התפתחויות בתקופת הדוח לגבי בעלי השליטה בכלל החזקות )המשך(
) (3הסכם למכירת מניות כלל החזקות המוחזקות על ידי אי די בי פתוח )המשך(
כן נמסר על-ידי המפקח כי כל עוד הליך המכירה של החברה על-ידי אי די בי פתוח נמשך ,המפקח לא יטפל בהענקת
היתר שליטה לשולט העתידי בקבוצת אי די בי ,יהא אשר יהא ,כמפורט בסעיף ב) (2לעיל.
עוד יצוין כי להוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד) 2013-להלן" :חוק הריכוזיות"(
שפורסם בדצמבר  ,2013להוראות מסמך מדיניות לשליטה בגוף מוסדי שפרסם המפקח בחודש פברואר ,2014
יכולות להיות השלכות על ההחזקה והשליטה בכלל החזקות ,ובכלל זה גם על הליך המכירה האמור והשגת
האישורים הרגולטוריים הדרושים להשלמתה של עסקה במסגרתו .בהקשר זה יצוין כי בעקבות הסדר הנושים באי
די בי אחזקות והשינויים בשליטה באי די בי פתוח ,למועד זה כלל החזקות הינה חברת "שכבה שנייה" וכללביט
מימון ,חברה בת שלה חברה ,הינה חברה "שכבה אחרת )שלישית(" כהגדרת המונחים בחוק הריכוזיות .יובהר כי
לפי הוראות חוק הריכוזיות ,החברה ,שאינה תאגיד מדווח ,אינה מהווה חברת שכבה .לחוק הריכוזיות לא צפויה
להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה.

ג.

לעניין היתר השליטה בגופים המוסדיים בקבוצה ,ראה באור )6ב().(4

באור -2

בסיס עריכת דוחות הביניים

א .הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים
דוחות הביניים נערכו בהתאם ל ,IAS 34-דיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח
על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א 1981-ואינם כוללים את כל המידע הנדרש
בדוחות כספיים שנתיים מלאים .יש לקרוא אותם ביחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים ליום ולשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר ) 2013להלן" :הדוחות השנתיים"(.
דוחות הביניים אושרו לפרסום על ידי הדירקטוריון ביום  28במאי .2014
ב .שימוש באומדנים ושיקול דעת
בעריכת דוחות הביניים בהתאם ל IFRS-ובהתאם לחוק הפיקוח והתקנות שהותקנו על פיו והנחיות המפקח ,נדרשת
הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות ,אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של
נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
למעט המפורט להלן ,שיקול הדעת של ההנהלה ,בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות
ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות השנתיים.
שינוי אומדן – ביטוח כללי
לאור הירידה בשיעור התשואה הגלומה בתיק הנכסים החופפים להתחייבויות בביטוח כללי )להלן" :התיק"( ולאור הירידה
המתמשכת בתשואת השוק הרלוונטית לתיק ,הופחתה ריבית ההיוון המשמשת בחישוב ההתחייבויות הביטוחיות בענפים
רכב חובה וחבויות ,משיעור שנתי ריאלי של  1.75%לשיעור שנתי ריאלי של .1.25%
כתוצאה משינוי אומדן זה ,ההתחייבויות הביטוחיות בענפי רכב חובה וחבויות בשייר ,ליום  31במרס  ,2014גדלו בסך של כ-
 41מיליוני ש"ח )גידול בתביעות תלויות בשייר של כ 52 -מיליוני ש"ח המקוזז על ידי קיטון בצבירה( וקטן באותו הסכום
הרווח לפני מסים על הכנסה ,לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרס  .2014הרווח לאחר מס ,לתקופה של
שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרס  ,2014קטן בסך של כ 26 -מיליוני ש"ח.
ג .פרטים על שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשערי החליפין היציגים של הדולר של ארה"ב:
מדד בגין
%

מדד ידוע
%

שער החליפין
היציג של הדולר
%

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום:
 31במרס 2014
 31במרס 2013

)(0.5
0.0

)(0.7
0.0

0.5
)(2.3

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2013

1.7

2.0

)(7.0

באחוזים
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באור -2

בסיס עריכת דוחות הביניים )המשך(

ד .התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
במהלך הרבעון השני של שנת  2013נתגלתה טעות טכנית אשר בגינה סווג סך של כ 17-מיליוני ש"ח כהפסד במסגרת הרווח
הנקי של הקבוצה וכרווח במסגרת הרווח הכולל .תיקון הטעות מתייחס לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31
למרס .2013
בבחינת מהותיות הטעות ביחס לתקופות הדיווח הרלוונטיות נמצא ,לאחר בחינת הפרמטרים הכמותיים והאיכותיים ,כי אין
בטעות האמורה בכדי להשפיע על אופן קבלת ההחלטות הכלכליות ו/או ניתוח הדוחות הכספיים האמורים על ידי
המשתמשים בדוחות הכספיים .על כן ,אין מדובר בטעות מהותית המצריכה פרסום מחדש של דוחות כספיים מאוחדים
מתוקנים של החברה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרס .2013
מספרי ההשוואה ליום  31במרס  2013כוללים את התיקון האמור כדלקמן :גידול ברווח הכולל האחר בסך של כ 17-מיליוני
ש"ח ,קיטון בשינוי נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה שהועבר לדוח הרווח והפסד ,בסך של כ 27-מיליוני
ש"ח וקיטון במסים בגין מרכיבים אחרים של רווח כולל שהועברו או יועברו לרווח והפסד ,בסך של כ 10-מיליוני ש"ח.
לתיקון האמור לא הייתה כל השפעה על הרווח הכולל לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרס  2013ו/או על
סך ההון ליום  31במרס .2013

באור -3

עיקרי המדיניות החשבונאית

המדיניות החשבונאית של הקבוצה שיושמה בדוחות הביניים ,הינה ללא שינוי מהמדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות
השנתיים.

באור -4

דיווח מגזרי

א .כללי
הקבוצה פועלת במגזרי הפעילות הבאים:
 .1חיסכון ארוך טווח
מגזר חיסכון ארוך טווח כולל ביטוח חיים ,כיסויים נלווים )נספחים( וניהול קרנות פנסיה וקופות גמל .המגזר כולל
חיסכון לטווח ארוך )במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן ,קרנות פנסיה וקופות גמל ,לרבות קרנות השתלמות( וכן כיסויים
ביטוחיים של סיכונים שונים כגון :מוות ,נכות ,אובדן כושר עבודה ,ביטוחי בריאות הנמכרים כנספח לפוליסת ביטוח
חיים ועוד .בהתאם להוראות המפקח מפורט מגזר חיסכון ארוך טווח לפי הענפים הבאים :גמל ,פנסיה וביטוח חיים.
 .2ביטוח בריאות
מגזר ביטוח בריאות כולל את פעילות הקבוצה בענפי ביטוח בריאות .המגזר כולל ביטוח סיעודי ,ביטוח הוצאות
רפואיות ,ניתוחים ,השתלות ,תאונות אישיות )ענף בריאות לזמן ארוך( ,נסיעות לחו"ל ,ביטוח שיניים ,עובדים זרים ועוד.
 .3ביטוח כללי
מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש ,ביטוחי אשראי ,תאונות אישיות ואחרים.
בהתאם להוראות המפקח מפורט מגזר הביטוח הכללי לפי הענפים הבאים :רכב חובה ,רכב רכוש ,ענפי רכוש ואחרים
וענפי חבויות אחרים ,כדלקמן:
• ענף רכב חובה
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
ענף רכב רכוש מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב המבוטח יגרום לצד שלישי.

•

ענפי רכוש ואחרים
יתר ענפי הרכוש שאינם רכב וחבויות וכן ענפי ביטוח אחרים ,כגון ערבויות ,אשראי ותאונות אישיות )ענף בריאות
לזמן קצר(.
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באור -4

דיווח מגזרי )המשך(

א .כללי )המשך(
 .3ביטוח כללי )המשך(
•

ענפי חבויות אחרים
ענפי החבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שלישי .ענפים אלו כוללים :אחריות
כלפי צד ג' ,אחריות מעבידים ,אחריות מקצועית ואחריות המוצר.

 .4פעילות שאינה מוקצית למגזרים
פעילות זו כוללת את מטה הקבוצה שעיקרו ההון ,ההתחייבויות שאינן בעסקי הביטוח והנכסים המוחזקים כנגדם.
בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של תוצאות המגזרים הינם בהתאמה למפורט בבאור  5בדוחות השנתיים.
ב .עונתיות
 .1מגזר חיסכון ארוך טווח
ככלל ,ההכנסות מפרמיות בביטוח חיים וההכנסות מדמי ניהול מקרנות פנסיה וקופות גמל אינן מתאפיינות בעונתיות וכן
לא קיימת עונתיות לעניין תביעות.
עם זאת ,עקב עיתוי סיום שנת המס ,מתקיימת עונתיות מסוימת בהפקדות של פרמיות/דמי גמולים למוצרי חיסכון
פנסיוני בחודש דצמבר ,מאחר שבחודש זה מופקדים סכומי כסף ניכרים ,על ידי שכירים ועצמאיים המפקידים באופן
יזום שלא במסגרת שכרם ,וזאת במטרה למצות את הטבות המס ,וכן על ידי מעסיקים המשלימים חובות בגין שנת המס
או מפקידים הפקדות חד פעמיות ,בדרך כלל בגין חוב ותק פיצויים .בנוסף ,קיימים חודשים מסוימים ,המשתנים משנה
לשנה ,שבהם היקף הפרמיות/דמי הגמולים עשוי להיות גבוה יותר ,וזאת בעיקר ,לאור תשלומים חד פעמיים אשר
משולמים על ידי המעסיקים לעובדים ואשר בגינם מופרשים דמי גמולים.
 .2מגזר ביטוח כללי
ככלל ,ההכנסות מפרמיות במגזר ביטוח כללי אינן מתאפיינות בעונתיות מובהקת .עם זאת ,הפרמיות ברבעון הראשון
של השנה גבוהות מהפרמיות ברבעונים האחרים וזאת בעיקר בגלל חידוש הסכמי הביטוח של מבוטחים עסקיים ושל ציי
רכב גדולים בתחילת השנה הקלנדרית המייצגים עונתיות מסוימת .השפעתה של עונתיות זו על הרווח המדווח מנוטרלת
באמצעות ההפרשה לפרמיה שטרם הורווחה.
במרכיבי ההוצאות האחרים ,כגון תביעות ,ובמרכיבי ההכנסות האחרים ,כגון הכנסות מהשקעות ,לא ניכרת עונתיות
מובהקת .עם זאת ,ראוי לציין כי בעונות החורף ברבעון הראשון או ברבעון הרביעי של השנה או בשניהם ,ניכרת לעיתים
עלייה בתביעות בעיקר בענפי הרכוש ,וכתוצאה מכך קטן הרווח המדווח לתקופה.
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20,727

20,727
-

18,786
23,424
2,184
59,344

14,950

-

14,950

17,236
62,835
80,071

23,098

23,098
-

15,972
(* 23,764
2,730
3
72,760

30,291

-

30,291

31,262
(* 64,596
95,858

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר
-

גמל

88,270

87,248
1,022

65,236
101,273
8,020
)(12
338,795

164,278

-

164,278

169,219
256,824
426,043

לשנה
שנסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר
-

*(
**(

סווג מחדש.
לעניין התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה באור )2ד(.

 (1סך הפרמיות )כולל פרמיות חיסכון טהור )חוזי השקעה( ,אשר נזקפו ישירות לעתודה(

באלפי ש"ח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
פרמיות בשייר
רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות
מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה ,ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה
אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות אחרות
הוצאות )הכנסות( מימון
סך כל ההוצאות
חלק בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות
בשיטת השווי המאזני ,נטו
רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה
רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על הכנסה
סך כל הרווח )ההפסד( הכולל לפני מסים על
הכנסה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
שאינם תלויי תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
תלויי תשואה

ג.

דיווח על מגזרי הפעילות

באור -4

דיווח מגזרי )המשך(
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10,283

22
9,362
921

27,429
23,344
50,773

-

-

-

)(123
60,236
60,113

8,150

)(83
7,715
435

21,260
(* 18,972
2,100
42,332

-

-

-

904
49,226
50,130

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר
-

פנסיה
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48,180

)(643
47,233
947

96,296
76,022
2,100
174,418

-

-

-

3,655
218,639
222,294

לשנה
שנסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר
-

1,310,040

114,842

93,607
21,235

176,911
73,631
1,105
1,121
2,524,830

2,272,062

)(23,552

2,295,614

1,247,197
217,207
22,130
2,618,437

1,428,168

113,600

160
105,253
8,347

175,798
64,675
1,248
2,424
2,542,706

2,298,561

)(34,276

2,332,837

(** 1,243,630
176,901
8,979
2,647,799

לתקופה של
שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר
1,263,441
1,190,935
45,152
59,032
1,218,289
1,131,903

חיסכון ארוך טווח
ביטוח חיים (1

1,428,168

39,762,059

19,179,045

144,848

77
136,066
8,782

213,030
107,411
2,100
3,978
2,427
2,657,798

2,328,852

)(34,276

2,363,128

5,406,359

44,087,931

19,888,263

586,330

)(26
564,325
22,005

861,201
468,831
2,100
12,686
13,082
11,064,250

9,706,350

)(125,123

9,831,473

5,406,359

145,852

22
123,696
22,156

223,126
120,399
3,289
1,121
2,634,947

2,287,012

)(23,552

2,310,564

1,264,310
340,278
22,130
2,758,621

1,275,796
290,723
8,979
2,793,787

5,760,688
1,135,541
38,461
11,628,601

לשנה
שנסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר
4,874,750
180,839
4,693,911

1,310,040

45,409,360

19,902,896

449,880

617
429,844
20,036

699,669
291,536
4,666
13,094
10,551,037

9,542,072

)(125,123

9,667,195

5,587,814
660,078
38,461
10,980,264

לשנה
שנסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר
4,874,750
180,839
4,693,911

סה"כ
לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר
1,263,441
1,190,935
45,152
59,032
1,218,289
1,131,903

כלל חברה לביטוח בע"מ

באלפי ש"ח

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה שאינם תלויי תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה תלויי תשואה

רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה
רווח כולל אחר לפני מסים על הכנסה
סך כל הרווח )ההפסד( הכולל לפני
מסים על הכנסה

הוצאות )הכנסות( מימון
סך כל ההוצאות
חלק בתוצאות חברות מוחזקות
המטופלות בשיטת השווי המאזני,
נטו

ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות אחרות

עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות
רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי השקעה ,ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

סך כל ההכנסות

הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות

הכנסות מדמי ניהול

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות
מימון

פרמיות שהורווחו בשייר

פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי
משנה

2,543,049

1,749,536

63,357

40,950
22,407

-

381,084

499
115
)(463

81,783
12,636

286,514

)(44,202

330,716

422,034

322
-

-

76,001

345,711

50,403

396,114

513,962

3,229,087

27,033

15,126
11,907

-

146
2,292
334,913

70,722
9,074

252,679

)(36,973

289,652

350,039

437
-

-

19,439

330,163

49,495

379,658

בריאות
לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

דיווח מגזרי )המשך(
באור -4
דיווח על מגזרי הפעילות )המשך(
ג.

2,436,935

1,733,359

152,776

144,277
8,499

-

3,339
683
13,629
1,566,997

354,937
46,530

1,147,879

)(149,020

1,296,899

1,711,274

2,558
-

-

296,514

1,412,202

200,947

1,613,149

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר

45,883

486,103

185,457

671,560

-

7,671,807

49,826

33,733
16,093

-

1,261
535,204

148,961
15,486

369,496

)(87,008

456,504

568,937

36,939
12

-

כללי

-

7,775,211

47,863

41,551
6,312

-

258
)(5,890
532,908

140,607
15,601

382,332

)(222,922

605,254

574,459

26,556
20

-

47,174

500,709

193,894

694,603

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

-

7,695,986

217,427

202,646
14,781

-

574
)(13,121
2,254,091

635,776
62,842

1,568,020

)(735,755

2,303,775

2,456,737

112,111
73

-

300,591

2,043,962

774,039

2,818,001

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר
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-

-

67,436

55,299
12,137

2,862

696
19,327
29,715

9,692

-

-

-

82,152

24,222

-

57,930

-

-

-

-

-

7,817

2,785
5,032

951

11,533
33,269
54,482

9,680

-

-

-

56,316

-

-

56,316

-

-

-

-

-

74,698

61,698
13,000

4,410

12,265
161,583
219,477

45,629

-

-

-

276,765

3,076

-

273,689

-

-

-

לא מוקצה למגזרים
לתקופה של
לשנה
שלושה חודשים
שהסתיימה
שהסתיימה
ביום 31
ביום  31במרס
בדצמבר
2013
2013
2014
מבוקר
בלתי מבוקר

)(13,675

)(3,406

)(1,200

)(3,512
2,312

-

7
20
2,681

493
3,616

)(1,455

-

)(1,455

)(831

-

218

)(260

)(789

-

)(789

)(81,711

)(34,017

)(1,042

)(1,813
771

-

)(307
)(2,022

76
1,285

)(3,076

-

)(3,076

)(3,835

-

95

)(512

)(3,418

-

)(3,418

)(79,627

)(32,666

915

414
501

-

47,938,734

29,320,833

325,271

250,166
75,105

2,884

110
)(12,654

499
4,107
21,266
3,583,631

2,100
15,915
31,791
3,578,079

40,194,310

30,149,326

226,519

193,715
32,804

1,028

46,445,239

29,284,942

1,032,146

973,360
58,786

4,384

5,439
26,208
175,283
15,092,161

444
1,395

454,363
161,829

424,435
143,051

1,852,358
625,227

)(14,603

2,941,567

2,960,787

12,407,646

-

)(154,762

)(294,171

)(1,009,898

)(14,603

3,096,329

3,254,958

13,417,544

)(12,240

3,830,913

3,770,766

16,061,137

-

823

59,391
24,234

340,496

35,972
20

290,818

153,130
3,149

1,136,364

)(978

1,443,864

1,398,213

6,630,504

-

288,541

)(12,085

2,045,743

8,137,990

1,155,825

294,892

2,334,284

9,293,815

1,962,928

)(12,085

2,257,820

התאמות וקיזוזים
לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

סה"כ

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר

כלל חברה לביטוח בע"מ

3,071,227
136,658
2,934,569

31,576

7,964

23,612

15,014
2,783
135,285

117,488

1,312

116,176

23,076
158,897

)(27,119
135,821

168,097
5,157
162,940

3,208,421
152,749
3,055,672

20,154

2,300

17,854

11,346
2,566
140,104

126,192

)(12,018

138,210

23,331
157,958

)(37,155
134,627

176,916
5,134
171,782

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

רכב חובה

3,070,937
144,248
2,926,689

195,656

5,812

189,844

69,247
10,371
523,317

443,699

)(14,878

458,577

161,877
713,161

6,515
551,284

566,124
21,355
544,769

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר

557,543
2,855
554,688

361

687

)(326

44,415
3,881
)(100
185,997

137,801

)(1,106

138,907

3,586
)(6
185,671

)(50,752
182,091

234,512
1,669
232,843

602,495
5,901
596,594

5,559

962

4,597

39,477
3,478
)(437
178,776

136,258

)(4,563

140,821

3,610
8
183,373

)(58,221
179,755

239,874
1,898
237,976

רכב רכוש
לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

525,398
2,245
523,153

5,769

1,273

4,496

180,617
13,741
)(854
760,469

566,965

)(7,414

574,379

18,225
67
764,965

2,755
746,673

750,075
6,157
743,918

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר

1,365,752
727,528
638,224

23,006

2,753

20,253

66,943
7,229
1,383
127,098

51,543

)(53,088

104,631

5,357
32,612
12
147,351

)(4,069
109,370

248,422
134,983
113,439
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1,440,632
802,892
637,740

20,495

1,443

19,052

67,629
7,854
258
)(5,122
132,741

62,122

)(180,354

242,476

4,205
23,017
20
151,793

)(11,024
124,551

307,355
171,780
135,575

ענפי רכוש ואחרים (¹
לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

 (1ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח רכוש עסקיים ודירות אשר הפעילות בגינם מהווה כ 63%-מסך הפרמיות בענפים אלו.
 (2ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח חבות צד ג' וחבות מעבידים אשר הפעילות בגינם מהווה כ 64%-מסך הפרמיות בענפים אלו.

פרמיות ברוטו
פרמיות ביטוח משנה
פרמיות בשייר
שינוי ביתרת פרמיה שטרם
הורווחה ,בשייר
פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים מהשקעות ,נטו
והכנסות מימון
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי
בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה ,ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה
בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח
תשלומים ושינוי
בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק
והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות
הכנסות מימון
סך כל ההוצאות
רווח )הפסד( לפני מסים על
הכנסה
רווח כולל אחר לפני מסים
על הכנסה
סך כל הרווח )הפסד( הכולל
לפני מסים על הכנסה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
ברוטו
משנה
שייר

באלפי ש"ח

ד.

נתונים נוספים לגבי ענפי ביטוח עיקריים הכלולים במגזר ביטוח כללי

באור -4

דיווח מגזרי )המשך(

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

1,451,852
802,706
649,146

37,045

4,265

32,780

286,218
31,492
574
)(11,675
589,966

283,357

)(544,790

828,147

29,094
96,843
73
622,746

3,119
496,736

1,115,311
621,694
493,617

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר

2,677,285
886,278
1,791,007

)(5,117

4,689

)(9,806

22,589
1,593
)(22
86,824

62,664

)(34,126

96,790

13,864
4,333
77,018

)(12,559
58,821

96,113
24,733
71,380

2,523,663
760,546
1,763,117

1,655

1,607

48

22,155
1,703
)(331
81,287

57,760

)(25,987

83,747

16,028
3,531
81,335

)(19,142
61,776

117,426
36,508
80,918

ענפי חבויות אחרים (²
לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

2,647,799
863,975
1,783,824

)(21,043

7,671,807
1,753,319
5,918,488

16,093

49,826

3,431

)(24,474

148,961
15,486
1,261
535,204

369,496

)(87,008

456,504

45,883
36,939
12
568,937

)(94,499
486,103

33,733

99,694
7,238
)(592
380,339

273,999

)(168,673

442,672

91,395
15,201
355,865

1,247
249,269

395,135
147,113
248,022

747,144
166,542
580,602

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר

7,775,211
1,722,088
6,053,123

47,863

6,312

41,551

140,607
15,601
258
)(5,890
532,908

382,332

)(222,922

605,254

47,174
26,556
20
574,459

)(125,542
500,709

841,571
215,320
626,251

7,695,986
1,813,174
5,882,812

217,427

14,781

202,646

635,776
62,842
574
)(13,121
2,254,091

1,568,020

)(735,755

2,303,775

300,591
112,111
73
2,456,737

13,636
2,043,962

2,826,645
796,319
2,030,326

סה"כ ביטוח כללי
לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר

כלל חברה לביטוח בע"מ

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

באור  -5מכשירים פיננסיים
א .נכסים עבור חוזים תלויי תשואה
.1

הרכב:
ליום  31במרס
2014

2013
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

.2

ליום  31בדצמבר
2013
מבוקר

נדל"ן להשקעה (1

1,798,229

1,457,054

1,731,726

השקעות פיננסיות
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות

17,995,124
6,565,052
8,544,684

14,673,576
6,248,433
(* 7,133,942

18,430,956
6,303,293
8,011,881

השקעות פיננסיות אחרות
סך הכל השקעות פיננסיות (1

10,286,804
43,391,664

(* 8,565,955
36,621,906

9,803,257
42,549,387

מזומנים ושווי מזומנים

2,800,680

2,410,583

2,311,069

אחר

485,021

435,261

417,207

סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה

48,475,594

40,924,804

47,009,389

*(

סווג מחדש.

(1

נמדד בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

מידע נוסף בדבר השווי ההוגן
)א( שווי הוגן של נכסים פיננסים בחלוקה לרמות
הטבלה להלן מציגה ניתוח של הנכסים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי ,תוך שימוש בשיטת
הערכה בהתאם לרמות השונות בהיררכיה .לפירוט בדבר הרמות בהיררכיה ,ראה באור )4ב( בדוחות השנתיים.
רמה 1
באלפי ש"ח

ליום  31במרס 2014
רמה 3
רמה 2
בלתי מבוקר

סה"כ

השקעות פיננסיות :
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות

17,002,435
8,467,798

992,689
6,371,378
-

193,674
76,886

17,995,124
6,565,052
8,544,684

השקעות פיננסיות אחרות *(

8,392,767

193,784

1,700,253

10,286,804

סך הכל השקעות פיננסיות
*( מזה בגין נגזרים

33,863,000
110,042

7,557,851
56,487

1,970,813
2,066

43,391,664
168,595

2 - 25
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014
באור  -5מכשירים פיננסיים )המשך(
א.

נכסים עבור חוזים תלויי תשואה )המשך(
.2

מידע נוסף בדבר השווי ההוגן )המשך(
)א(

שווי הוגן של נכסים פיננסים בחלוקה לרמות )המשך(
רמה 1

באלפי ש"ח

השקעות פיננסיות :
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
השקעות פיננסיות אחרות *(
סך הכל השקעות פיננסיות
*( מזה בגין נגזרים

14,177,225
6,995,034
6,729,480
27,901,739
24,988

ליום  31במרס 2013
רמה 3
רמה 2
בלתי מבוקר

496,351
(** 6,071,526
8,374
221,505
6,797,756
177,451

(** 176,907
(** 130,534
(** 1,614,970
1,922,411
3,346

סה"כ

14,673,576
6,248,433
7,133,942
8,565,955
36,621,906
205,785

**( סווג מחדש.
רמה 1
באלפי ש"ח

השקעות פיננסיות :
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
השקעות פיננסיות אחרות *(
סך הכל השקעות פיננסיות
*( מזה בגין נגזרים

)ב(

17,549,850
7,936,582
7,975,787
33,462,219
31,145

יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,
רמה 3
רמה 2
מבוקר

881,106
6,113,184
405
245,496
7,240,191
110,421

190,109
74,894
1,581,974
1,846,977
3,644

סה"כ

18,430,956
6,303,293
8,011,881
9,803,257
42,549,387
145,210

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 3
נכסי חוב
שאינם
סחירים

באלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר2014 ,
סך הרווחים )ההפסדים( שהוכרו ברווח
והפסד
רכישות
מכירות
פדיונות
העברות אל רמה 3
יתרה ליום  31במרס 2014
סך הרווחים )ההפסדים( לתקופה שנכללו
רווח והפסד בגין נכסים פיננסים המוחזקים
ליום  31במרס2014 ,

השקעות
פיננסיות
אחרות
מניות
בלתי מבוקר

סה"כ

190,109

74,894

1,581,974

1,846,977

5,611
)(2,171
125
193,674

2,515
)(523
76,886

77,356
185,318
)(142,231
)(2,164
1,700,253

85,482
185,318
)(142,754
)(4,335
125
1,970,813

5,611

2,498

73,346

81,455
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באור  -5מכשירים פיננסיים )המשך(
א.

נכסים עבור חוזים תלויי תשואה )המשך(
.2

מידע נוסף בדבר השווי ההוגן )המשך(
)ב(

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ברמה ) 3המשך(

נכסי חוב
שאינם סחירים *(
באלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר2013 ,
סך הרווחים )ההפסדים(
שהוכרו ברווח והפסד
רכישות
מכירות
פדיונות
דיבידנד שהתקבל
יתרה ליום  31במרס2013 ,
סך הרווחים )ההפסדים(
לתקופה שנכללו רווח והפסד
בגין נכסים פיננסים המוחזקים
ליום  31במרס2013 ,
*(

מניות *(
בלתי מבוקר

השקעות
פיננסיות
אחרות *(

סה"כ

191,951

134,396

1,686,129

2,012,476

)(12,201
)(2,843
176,907

)(4,017
371
)(216
130,534

43,580
39,862
)(149,397
)(5,204
1,614,970

27,362
40,223
)(149,397
)(8,047
)(216
1,922,411

)(12,201

)(3,997

42,240

26,042

סווג מחדש.

נכסי חוב שאינם
סחירים

מניות

באלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר2013 ,
סך הרווחים )ההפסדים(
שהוכרו ברווח והפסד
רכישות
מכירות
פדיונות
דיבידנד שהתקבל
יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,
סך הרווחים )ההפסדים(
לתקופה שנכללו רווח והפסד
בגין נכסים פיננסים המוחזקים
ליום  31בדצמבר2013 ,

השקעות פיננסיות
אחרות
מבוקר

סה"כ

191,951

134,396

1,686,129

2,012,476

43,248
8,605
)(1,108
)(52,587
190,109

)(10,527
3,228
)(50,875
)(1,328
74,894

88,418
255,237
)(428,006
)(19,804
1,581,974

121,139
267,070
)(479,989
)(72,391
)(1,328
1,846,977

44,642

)(12,127

83,295

115,810
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באור -5
ב.

מכשירים פיננסיים )המשך(

השקעות פיננסיות אחרות
.1

נכסי חוב שאינם סחירים – הרכב ושווי הוגן:
ליום  31במרס 2014
שווי הוגן
הערך בספרים
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

אגרות חוב ממשלתיות
אג"ח חץ ופיקדונות באוצר

14,093,564

19,734,122

נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה למעט פיקדונות בבנקים

4,600,764

5,277,311

פיקדונות בבנקים

1,068,726

1,204,884

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

19,763,054

26,216,317

ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

44,879
ליום  31במרס 2013
שווי הוגן
הערך בספרים
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

אגרות חוב ממשלתיות
אג"ח חץ ופיקדונות באוצר

13,532,629

17,951,263

נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה למעט פיקדונות בבנקים

(* 4,609,553

(* 5,089,122

פיקדונות בבנקים

(* 862,817

(* 981,321

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

19,004,999

24,021,706

ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

42,935

*(

סווג מחדש.
ליום  31בדצמבר2013 ,
שווי הוגן
הערך בספרים
מבוקר

באלפי ש"ח

אגרות חוב ממשלתיות
אג"ח חץ ופיקדונות באוצר

13,890,316

18,682,511

נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה למעט פיקדונות בבנקים

4,591,530

5,048,690

פיקדונות בבנקים

925,497

1,042,560

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

19,407,343

24,773,761

ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

44,182
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באור -5
ב.

מכשירים פיננסיים )המשך(

השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
.2

מידע נוסף בדבר השווי ההוגן
)א(

שווי הוגן של נכסים פיננסים בחלוקה לרמות

הטבלה להלן מציגה ניתוח של הנכסים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי ,תוך שימוש בשיטת
הערכה בהתאם לרמות השונות בהיררכיה .לפירוט בדבר הרמות בהיררכיה ,ראה באור )4ב( בדוחות השנתיים.
רמה 1
באלפי ש"ח

ליום  31במרס 2014
רמה 3
רמה 2
בלתי מבוקר

סה"כ

השקעות פיננסיות :

השקעות פיננסיות אחרות *(

7,120,026
979,367
946,776

354,014
20,217
13
43,349

38,563
575,921

7,474,040
20,217
1,017,943
1,566,046

סך הכל השקעות פיננסיות

9,046,169

417,593

614,484

10,078,246

*( מזה בגין נגזרים

3,268

14,046

372

17,686

נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות

רמה 1
באלפי ש"ח

ליום  31במרס 2013
רמה 3
רמה 2
בלתי מבוקר

סה"כ

השקעות פיננסיות :

השקעות פיננסיות אחרות *(

8,819,719
789,743
356,453

249,480
24,665
13,951
16,801

35,564
595,004

9,069,199
24,665
839,258
968,258

סך הכל השקעות פיננסיות

9,965,915

304,897

630,568

10,901,380

*( מזה בגין נגזרים

13

8,285

320

8,618

נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות

רמה 1
באלפי ש"ח

יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,
רמה 3
רמה 2
מבוקר

סה"כ

השקעות פיננסיות :
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות

6,802,299
894,990

373,439
20,116
282

41,510

7,175,738
20,116
936,782

השקעות פיננסיות אחרות *(

910,488

53,378

572,682

1,536,548

סך הכל השקעות פיננסיות

8,607,777

447,215

614,192

9,669,184

*( מזה בגין נגזרים

414

24,597

361

25,372

2 - 29

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

באור -5
ב.

מכשירים פיננסיים )המשך(

השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
.2

מידע נוסף בדבר השווי ההוגן )המשך(
)ב(

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ברמה 3

מניות

השקעות
פיננסיות
אחרות

סה"כ

41,510

572,682

614,192

באלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר2014 ,
סך הרווחים שהוכרו :
ברווח והפסד
ברווח כולל אחר
רכישות
מכירות
פדיונות
יתרה ליום  31במרס 2014

340
)(1,887
)(1,400
38,563

86
7,096
26,883
)(29,834
)(992
575,921

426
5,209
26,883
)(29,834
)(992
)(1,400
614,484

סך הרווחים )ההפסדים( לתקופה שנכללו ברווח והפסד
בגין נכסים פיננסיים המוחזקים ליום  31במרס2014 ,

)(1,060

47

)(1,013

דיבידנד שהתקבל

מניות

השקעות
פיננסיות
אחרות

סה"כ

36,581

609,958

646,539

באלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר2013 ,
סך הרווחים שהוכרו :
ברווח והפסד
ברווח כולל אחר
רכישות
מכירות
יתרה ליום  31במרס 2013

)(1,017
35,564

2,147
3,234
9,888
)(27,851
)(2,372
595,004

2,147
2,217
9,888
)(27,851
)(2,372
630,568

סך הרווחים )ההפסדים( לתקופה שנכללו ברווח והפסד
בגין נכסים פיננסיים המוחזקים ליום  31במרס 2013

-

)(2,630

)(2,630

פדיונות

2 - 30

כלל חברה לביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

באור -5
ב.

מכשירים פיננסיים )המשך(

השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
.2

מידע נוסף בדבר השווי ההוגן )המשך(
)ב(

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ברמה ) 3המשך(

מניות

השקעות
פיננסיות
אחרות

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר2013 ,

36,581

609,958

646,539

סך הרווחים שהוכרו :
ברווח והפסד
ברווח כולל אחר
רכישות
מכירות

באלפי ש"ח

6,106
10,454
90
)(11,721

13,911
16,180
55,584
)(115,576

20,017
26,634
55,674
)(127,297

יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,

41,510

)(7,375
572,682

)(7,375
614,192

סך הרווחים )ההפסדים( לתקופה שנכללו ברווח והפסד
בגין נכסים פיננסיים המוחזקים ליום  31דצמבר2013 ,

-

)(5,649

)(5,649

פדיונות
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מכשירים פיננסיים )המשך(

באור -5

ג .התחייבות פיננסיות
.1

הרכב ושווי הוגן בהשוואה לערך בספרים:
ליום  31במרס2014 ,
שווי הוגן
הערך בספרים
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת:
2,407,601

כתבי התחייבות נדחים

2,783,818

הערך בספרים של יתר ההתחייבויות הפיננסיות תואם את השווי ההוגן שלהם.
.2

שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות ,בחלוקה לרמות
הטבלה להלן מציגה ניתוח של ההתחייבויות הפיננסיות הנמדדות בשווי הוגן על בסיס עיתי ,תוך שימוש בשיטת
הערכה בהתאם לרמות השונות בהיררכיה .לפירוט בדבר הרמות בהיררכיה ,ראה באור )4ב( בדוחות השנתיים.
ליום  31במרס 2014
סה"כ
רמה 2
רמה 1
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

סך הכל ההתחייבויות הפיננסיות

3,035
3,035

באלפי ש"ח

ליום  31במרס 2013
סה"כ
רמה 2
רמה 1
בלתי מבוקר

נגזרים

סך הכל ההתחייבויות הפיננסיות

627
627

באלפי ש"ח

יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,
סה"כ
רמה 2
רמה 1
מבוקר

נגזרים

4,959
4,959

נגזרים
סך הכל ההתחייבויות הפיננסיות
ד.

85,168
85,168

75,353
75,353

88,203
88,203

80,219
80,219

75,980
75,980

85,178
85,178

טכניקות הערכה ותהליכי הערכה המיושמים בחברה
)(1

למידע בדבר טכניקות הערכה ותהליכי הערכה המיושמים בחברה ,ראה באורים )3ו() (2ו)14 -ה() (3בדוחות
השנתיים.

)(2

בהמשך לאמור בבאור )14ה())(4א() (1בדוחות השנתיים ,בהתאם למכתב שפרסם משרד האוצר למנהלי
הגופים המוסדיים ביום  30באפריל  ,2014מועד המעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי חברת שערי ריבית
יהיה לא לפני חודש יולי  ,2014כאשר מועד מדויק יותר יפורסם בהמשך ,לכל המאוחר  30יום לפני מועד
המעבר.
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ניהול ודרישות הון

באור -6

א .ניהול ודרישות ההון בקבוצה
לפרטים בדבר ניהול דרישות ההון בחברה ,ראה באור )16ד( בדוחות השנתיים .נכון לתום תקופת הדיווח ,החברה
עמדה ביעד ההון שנקבע על ידי הדירקטוריון .כמו כן ,נכון לתום תקופת הדיווח ,לחברות המנהלות שבשליטת כלל
ביטוח קיים עודף הון ביחס להון המינימלי הנדרש על פי תקנות ההון.
ב .דרישות הון בחברות בקבוצה
) (1למידע בדבר דרישות ההון בכלל ביטוח ובכלל ביטוח אשראי ,ראה באור )16ה( בדוחות השנתיים.
) (2פירוט דרישות ההון
להלן פירוט דרישות ההון על פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( ,התשנ"ח-
 ,1998על תיקוניהן )להלן" :תקנות ההון"( והנחיות המפקח החלות על חברות ביטוח:
ליום  31במרס 2014
החברה

באלפי ש"ח
הון עצמי מינימלי:

כלל ביטוח
אשראי

4,487,414

34,716

3,966,931

153,419

587,392
1,561,220

-

סך הכל הון משני

2,148,612

-

סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון

6,115,543

153,419

1,628,129

118,703

הסכום הנדרש על פי תקנות ההון )*(
הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון:
הון ראשוני בסיסי
הון משני נחות
הון משני מורכב

עודף
פעולות הוניות שאירעו לאחר תאריך הדיווח:
הפחתת הון משני נחות

13,910

-

עודף בהתחשב באירועים לאחר תאריך הדוח

1,614,219

118,703

סכום ההשקעות שיש חובה להעמידם כנגד עודפי הון בהתאם להוראות המפקח ,או המוחזקות בפועל כנגד
עודפי הון ,ולפיכך מהווים עודפים שאינם ניתנים לחלוקה

23,785

-

)*( הסכום הנדרש כולל ,דרישות הון בגין:
פעילות בביטוח כללי/הון ראשוני נדרש
פעילות בביטוח סיעודי
סיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים

647,913
101,820
403,377

29,885
-

הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ובביטוח מפני מחלות ואשפוז
דרישות בגין תוכניות מבטיחות תשואה )ראה סעיף  6להלן(
נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון

1,218,074
9,040
68,180

342

השקעה בחברות ביטוח וחברות מנהלות מאוחדות )לרבות פעילות ניהול שנרכשה(
הון נדרש בגין השקעות
סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי
סיכונים תפעוליים
ערבויות
סה"כ ההון הנדרש

550,143
981,580
120,870
286,063
100,354
4,487,414

2,515
1,974
34,716

הפחתת ההון הנדרש בגין הפרש מקורי

210,228

-

עתודה למס בשל רכישת קופות גמל

55,876

-
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באור -6
ב.

ניהול ודרישות הון )המשך(

דרישות הון בחברות בקבוצה )המשך(
) (2פירוט דרישות ההון )המשך(

ליום  31בדצמבר 2013
החברה

באלפי ש"ח

כלל ביטוח
אשראי

הון עצמי מינימלי:
4,477,192

הסכום הנדרש על פי תקנות ההון

34,229

הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון )*(
הון ראשוני בסיסי

3,765,646

146,279

הון משני מורכב

620,569
1,566,475

-

סך הכל הון משני

2,187,044

-

סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון
עודף

5,952,690
1,475,498

146,279
112,050

הפחתת הון משני נחות

29,148

-

עודף בהתחשב באירועים לאחר תאריך הדוח

1,446,350

112,050

סכום ההשקעות שיש חובה להעמידם כנגד עודפי הון בהתאם להוראות המפקח ,או המוחזקות בפועל כנגד עודפי
הון ,ולפיכך מהווים עודפים שאינם ניתנים לחלוקה

26,644

-

הון משני נחות

פעולות הוניות שאירעו לאחר תאריך הדיווח:

)*( הסכום הנדרש כולל ,דרישות הון בגין:
פעילות בביטוח כללי/הון ראשוני נדרש

654,742

30,091

פעילות בביטוח סיעודי

101,314

-

סיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים

399,920

-

הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ובביטוח מפני מחלות ואשפוז
דרישות בגין תוכניות מבטיחות תשואה
נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון
השקעה בחברות ביטוח וחברות מנהלות מאוחדות )לרבות פעילות ניהול שנרכשה(*(

1,233,287
9,508
64,215
547,916

227
-

הון נדרש בגין השקעות
סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי
סיכונים תפעוליים

963,547
114,843
286,953

1,931
1,980

ערבויות

100,947

-

סה"כ ההון הנדרש

4,477,192

34,229

הפחתת ההון הנדרש בגין הפרש מקורי

211,010

-

עתודה למס בשל רכישת קופות גמל

53,773

-

)(3

מלבד הדרישות הכלליות וחוק החברות ,חלוקת דיבידנד מעודפי ההון בחברת ביטוח כפופה גם לדרישות
נזילות ,עמידה בכללי תקנות ההשקעה והוראות נוספות שמפרסם המפקח מעת לעת .דרישות ההון
הרגולטורי של חברות הביטוח בקבוצה עתידות להיקבע החל ממועד היישום של משטר כושר פירעון
ישראלי המבוסס על עקרונות דירקטיבת ) Solvency IIראה באור )16ה())(3ד( לדוחות השנתיים( ,על פי
כללי היישום שיקבעו.

למידע בדבר מגבלות על חלוקת דיבידנדים על החברה האם ,ראה באור )1ב() (3לעיל.
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באור -6

ניהול ודרישות הון )המשך(

ב .דרישות הון בחברות בקבוצה )המשך(
) (4היתר שנתן המפקח לבעלי השליטה ב-אי די בי אחזקות לאחזקת השליטה בחברות הביטוח בקבוצה
כפי שנמסר לחברה על ידי בעלי השליטה ,בהתאם להיתר שנתן המפקח לבעלי השליטה ב-אי די בי אחזקות
לאחזקת השליטה ,בין היתר ,בחברה ובכלל ביטוח אשראי )כל אחד מהם" :המבטח" ,וביחד" :המבטחים"( וכלל
פנסיה וגמל בע"מ )להלן" :כלל פנסיה וגמל"()המבטחים ביחד עם כלל פנסיה וגמל ,להלן" :הגופים
המוסדיים"()להלן" :ההיתר"( ,התחייבה אי די בי אחזקות להשלים )או לפעול שחברות בשליטתה הישירה או
העקיפה ישלימו( את ההון העצמי הנדרש מהמבטחים על פי תקנות ההון או כל תקנה או דין אחר שיבואו
במקומן ,כפוף לכך שתקרת ההתחייבות לא תעלה על  50%מההון הנדרש ממבטח וכן שההתחייבות תמומש רק
כאשר ההון העצמי של המבטח יהיה שלילי ,ובגובה סכום ההון השלילי ,ובלבד שסכום ההשלמה לא יעלה על
תקרת ההתחייבות כאמור .בנוסף ,התחייבה אי די בי אחזקות ,כי היא תשלים )או תפעל שחברות בשליטתה
הישירה או העקיפה ישלימו( את ההון העצמי של כלל פנסיה וגמל לסכום הקבוע בתקנות קופות הגמל כפי שיהיו
מעת לעת ,או כל תקנה או דין אחר שיבואו במקומן .ההתחייבות האמורה )ביחס לגופים המוסדיים( תהיה תקפה
כל עוד אי די בי אחזקות תהיה בעלת השליטה בגופים המוסדיים .לפרטים בדבר מצבה הפיננסי של אי די בי
אחזקות וכן בדבר ההחזקה והשליטה בכלל החזקות ,ראה באור  1לעיל.
נמסר עוד כי בהיתר נקבעו תנאים ומגבלות ביחס לאחזקות ושעבודים בשרשרת השליטה בחברה ובעלי השליטה
נדרשו לשמור על דרישות הון של כלל החזקות ,כל עוד קיימים שעבודים על אחזקותיהם באמצעי השליטה ב-אי
די בי אחזקות ,כך שההון העצמי של כלל החזקות לא יפחת בכל עת ממכפלת שיעור החזקתה של כלל החזקות
בחברה ב 140%-מההון העצמי המינימלי שנדרש מהחברה ,לפי תקנות ההון ,ביום  30בספטמבר  ,2005כפי שהיו
באותה עת ,כשהוא צמוד למדד בגין חודש ספטמבר  .2005נכון לתום תקופת הדיווח ההון המינימלי הנדרש מכלל
החזקות ,כמפורט לעיל ,הסתכם בסך של כ 2.9-מיליארדי ש"ח .לתום תקופת הדיווח ,לכלל החזקות הון עצמי
גבוה יותר מדרישה זו .דרישת ההון נבחנת בפועל על-פי הדוחות הכספיים הסקורים או המבוקרים של כלל
החזקות .לעניין ניהול ההון על ידי כלל החזקות נבחן גם הצורך בהחזקת כרית ספיגה נוספת בשים לב
להתפתחויות שליליות העלולות להשפיע על ההון ועל דרישות ההון.
מכוח התחייבות ,שנתנה אי די בי אחזקות למפקח בחודש ינואר  ,2012כל עוד היא בעלת השליטה העקיפה בכלל
החזקות היא תפעיל ,בכפוף להוראות כל דין ,את כוח השליטה שלה על מנת שלא יערכו "עסקאות עם בעל
שליטה" )בהתאם להוראות סעיף  (4)270לחוק החברות( בין כלל החזקות ו/או החברה ובין תאגידים הנמנים על
קבוצת אי די בי ,אשר אינן במהלך העסקים הרגיל ,אלא באישור מוקדם של המפקח.
לחברה נמסר שבחודש אוגוסט  2012עודכן ההיתר כדלקמן :הופחת ,ממועד התיקון ועד ליום  1במרס ,2015
שיעור האחזקה המהווה את גרעין השליטה בכלל החזקות אותו נדרשת אי די בי פתוח להחזיק )וכן נדרשת
להחזיקו חופשי משעבודים( מ 50.01%-ל ;45%-הוספו להיתר הוראות לעניין סמכויות המפקח במקרה של אירוע
שיהא בו כדי להביא לשלילת יכולת השליטה של בעלי השליטה במבטחים מקבוצת כלל החזקות ,ובכלל זה
הוראה בדבר העברתם של אמצעי השליטה בכלל החזקות או בחברה ,לפי החלטת המפקח במקרה כאמור ,לידי
נאמן שזהותו תאושר בידי המפקח ואשר יפעיל את אמצעי השליטה המופקדים בידיו לטובת אי די בי פיתוח או
החברה ,לפי העניין )להלן" :התאגיד המעביר"( ובהתאם להוראות המפקח אשר יהיה רשאי לתת הוראות כדי
להבטיח את הניהול התקין של המבטחים האמורים ואת השמירה על עניינם של המבוטחים או החוסכים ,לרבות
לעניין גיוס הון .העברת אמצעי שליטה במקרה כאמור לא תפגע בזכותו של התאגיד המעביר לקבלת דיבידנדים
ככל שיחולקו .לדרישת המפקח מסרה אי די בי פתוח למפקח ייפוי כוח בלתי חוזר לצורך מינוי נאמן במקרה
כמתואר .נכון למועד הדוח כלל החזקות לא מסרה למפקח ייפוי כוח דומה לגבי מניות כלל ביטוח.
לפרטים אודות מינויו של מר משה טרי כנאמן על עיקר החזקות אי די בי פתוח בכלל החזקות בהתאם להוראות
ההיתר האמורות ,וכן אודות התחייבויות שניתנו למפקח בנוגע לשליטה בכלל החזקות על-ידי קבוצת אלשטיין-
אקסטרה בקשר עם הסדר החוב באי די בי אחזקות החל ממועד השלמתו ועד שיינתן היתר שליטה חדש בגופים
המוסדיים ,ראה באור )1ב( לעיל.
לפרטים אודות עסקה למכירת החזקות של אי די בי פתוח בכלל החזקות ל ,JT-ראה באור  1לעיל .נמסר לחברה,
כי למועד אישור הדוחות הכספיים  JTפועלת במטרה לקבל מהמפקח בהקדם היתר לשליטה בגופים המוסדיים
מקבוצת כלל החזקות .ביום  7באפריל  2014מסרה  JTלאי די בי פתוח כי נתקבל אישור עקרוני של המפקח בקשר
עם מבנה הקבוצה שתרכוש את כלל החזקות וזאת בעקבות הסכמת בעלי המניות של החברה האם )בעקיפין( של
 JTלהזרים לחברה האם של כלל החזקות השקעה נוספת של  270מיליוני דולר; וכי להבנת  JTיידרש למפקח זמן
נוסף להשלמת ההליכים הכרוכים במתן היתר השליטה בכלל החזקות.
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באור -6

ניהול ודרישות הון )המשך(

ב .דרישות הון בחברות ביטוח בקבוצה )המשך(
) (4היתר שנתן המפקח לבעלי השליטה ב-אי די בי אחזקות לאחזקת השליטה בחברות הביטוח בקבוצה )המשך(
ביום  8במאי  2014קיבלו ב"כ בעלי השליטה הקודמים באי די בי פתוח )קבוצות גנדן ,מנור ולבנת( הודעה
מהמפקח כי בהמשך להסדר הנושים באי די בי אחזקות ומכיוון שחדלו לשלוט בגופים מוסדיים מקבוצת כלל
החזקות ,בוטלו היתרי שליטה בגופים המוסדיים האמורים אשר ניתנו להם .אי די בי פתוח מסרה לחברה כי
נמסר לה מנציגי המפקח כי הבהרות בקשר עם הודעה זו יימסרו בהמשך.
לפרטים אודות הסדר חוב באי די בי אחזקות וכן לעניין העברת השליטה באי די בי פתוח למר אדוארדו אלשטיין
ומר מרדכי בן משה ,ראה באור )1ב() (2לעיל .החברה בוחנת את השלכות האירועים המתוארים בבאור  1ביחס
להתחייבויות שנקבעו במסגרתם של היתרי השליטה המתוארים לעיל.
לפרטים בדבר מכתבי המפקח מיום  27בנובמבר  2013ומיום  8במאי  2014בנושא היתר השליטה ,ראה באור
)1ב().(2
) (5למידע בדבר התחייבויות כלל ביטוח להשלמת ההון העצמי הנדרש מכלל ביטוח אשראי ומכלל פנסיה וגמל ,ראה
באור )16ה() (6)-(5בדוחות השנתיים.
) (6בהמשך לאמור בבאור )16ו() (2בדוחות השנתיים ,בדבר המרת מסגרת האשראי המעודכנת שהעמידה כלל ביטוח
לכלל פנסיה וגמל ,לשטר הון צמית בלתי סחיר ביום  5בפברואר  2014הניתן להמרה למניות ,ביום  22באפריל
 2014המירה כלל ביטוח את שטר ההון למניות ,כאשר הסכום הנקוב בשטר ההון בסך של  156.4מיליוני ש"ח,
ייחשב כהשקעה נוספת בספרי כלל פנסיה וגמל כפרמיה על מניות ,בלא שיוקצו מניות נוספות של כלל פנסיה וגמל
בגין ההמרה.
) (7בהמשך לאמור בבאור )25ה( בדוחות השנתיים ,בדבר כוונת כללביט מימון לפרסם תשקיף מדף ,ביום  19במרס
 ,2014הגישה כללביט מימון טיוטת תשקיף מדף לרשות ניירות ערך .טיוטת תשקיף המדף כאמור אינה כוללת
גיוס מיידי של כללביט מימון בשלב זה ואין כל וודאות כי תשקיף המדף יפורסם.
) (8לפרטים בדבר תיקון להסכם בין כללביט מימון לבין החברה מיום  17במרס  ,2014ביחס לסדר הקדימויות של
התחייבויות החברה ,ראה באור )25א())(6ו( בדוחות השנתיים.
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באור -7

התחייבויות תלויות ותביעות

להלן פרטים בדבר שינויים מהותיים שחלו בתקופת הדיווח ביחס לתובענות מהותיות 2שאינן במהלך העסקים הרגיל.
בכל יתר ההליכים המתוארים בבאור  40לדוחות השנתיים ,ואשר לא מתוארים להלן ,לא חל שינוי מהותי.
סכומי התביעות שלהלן מוצגים בסכומים נכונים למועד הגשתן ,אלא אם צוין אחרת.

א.

תובענות ייצוגיות
א.1

לעניין פרטים בדבר שינויים מהותיים בתקופת הדיווח ביחס לתובענה מהותית שהגשתה
כתביעה ייצוגית אושרה – אין שינוי.

א.2

להלן פרטים בדבר שינויים מהותיים בתקופת הדיווח ביחס לבקשות תלויות לאישור תובענות
מהותיות כייצוגיות
.1

בחודש ספטמבר 2013 ,הוגשה כנגד החברה וכנגד חברת איסתא תיירות ונופש בארץ ובעולם בע"מ
)להלן" :איסתא" וביחד עם החברה" -הנתבעות"( תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב )להלן:
"התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
עניינן של הבקשה ושל התביעה בטענת התובעים לפיה לאחר שהזמינו כרטיסי טיסה לחו"ל
באמצעות איסתא התקשרו אליהם נציגי מכירות של החברה על מנת להציע להם לרכוש ביטוח
נסיעות לחו"ל .התובעים טוענים כי פרטיהם האישיים הועברו בכוונה תחילה וללא הסכמתם בין
מאגר המידע של איסתא למאגר המידע של החברה תוך הפרה גסה של חוק הגנת הפרטיות.
עילות התביעה הינן ,בין היתר ,הפרת חובה חקוקה ,הטעיה בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן,
התשמ"א 1981-והתעשרות שלא כדין.
הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינם כל לקוחותיהם של איסתא והחברה אשר פרטיהם
האישיים הועברו ונסחרו על ידן ונפגעו כתוצאה מכך.
התובעים מבקשים מבית המשפט להורות לנתבעות לפצות את חברי הקבוצה בגובה הנזקים שנגרמו
להם בגין ביצוע העוולות האמורות בסך של  100מיליוני ש"ח או כל סכום אחר בהתאם לנתונים
המצויים בחזקתן בערכי קרן בלבד עליהם יש להוסיף הפרשי ריבית והצמדה; ליתן צו הצהרתי לפיו
הנתבעות הפרו את הוראות הדין ושיווקו את המוצר המיוצר והמסופק על ידן בניגוד לתקן המחייב
בדין הישראלי; להורות על צו עשה הצופה פני עתיד המחייב את הנתבעות לשנות תקנים ונהלים ,כך
שלא יפגעו עוד בפרטיות לקוחותיהן; להורות לנתבעות להשיב לכלל חברי הקבוצה את תוספת
העושר שנצברה בידם כתוצאה מפעולותיהם ו/או מחדליהם נשוא התובענה; להורות על פסיקת
פיצוי מיוחד לתובעים; להורות על תשלום שכר טרחת עורך דין לעורכי הדין המייצגים באחוזים
מתוך הקרן ובהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד וכן על תשלום הוצאות משפט .יצוין כי
החברה התקשרה בהסכם עם איסתא .בהתאם לתנאי ההסכם קיימת לחברה זכות שיפוי מאיסתא,
בגין כל נזק ,אובדן ,הפסד או הוצאה שייגרמו לכלל לרבות הוצאות בגין סכום שתאלץ לשלם לצד
שלישי וזאת ,בין היתר ,בגין הפרת התחייבויות איסתא על פי ההסכם ,לרבות לעניין העברת פרטים
של לקוחות שלא בהתאם להוראות ההסכם.
החברה השיבה לבקשה.

.2

יצוין כי בבאור זה תביעה תיחשב כמהותית אם הסכום הנתבע בתביעה ו/או בבקשה להכיר בתביעה כייצוגית ,נטו ממס ,עולה על כ 19-מיליוני
ש"ח.
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תובענות ייצוגיות )המשך(
א.2

להלן פרטים בדבר שינויים מהותיים בתקופת הדיווח ביחס לבקשות תלויות לאישור תובענות
מהותיות כייצוגיות )המשך(
.2

בחודש ינואר 2008 ,התקבלה במשרדי החברה ,תביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
)להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"( .התביעה הוגשה
על ידי מספר תובעים וכנגד נתבעות נוספות ,כולן חברות ביטוח.
עניינה של התביעה בתשלום המכונה "תת שנתיות" ,שהוא תשלום הנגבה בפוליסות לביטוח חיים
בהן תעריף הביטוח נקבע בסכום שנתי אך התשלום מבוצע במספר תשלומים )להלן" :תת שנתיות"(.
לטענת התובע ,החברה גובה תשלום תת שנתיות בסכום החורג מן הסכום המותר ,וזאת לטענתו
במספר דרכים :גביית תת שנתיות ביחס ל"גורם הפוליסה" ,גביית תת שנתיות בשיעור הגבוה מן
השיעור המותר לפי חוזרי הפיקוח על הביטוח ,גביית תת שנתיות ביחס לרכיב החיסכון בפוליסות
לביטוח חיים וגביית תת שנתיות ביחס לפוליסות שאינן ביטוח חיים.
בהתאם טוען התובע כנגד החברה כי במעשיה הפרה החברה את הוראות חוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א –  1981ותקנותיו ,הפרה חוזרים של הפיקוח על הביטוח ,הטעתה את
ציבור מבוטחיה ,ניצלה לרעה את מעמדה כמונופולין בשוק הביטוח ,עשתה עושר ולא במשפט ,נהגה
בחוסר תום לב ,הפרה את הוראות הפוליסה וכן קיימה תנאים מקפחים בפוליסה אשר מהווה חוזה
אחיד.
הסעדים המבוקשים הם החזר כל הסכומים שגבו הנתבעות שלא כדין ,וכן צו עשה המורה לנתבעות
לשנות את דרך פעולתן ביחס לעניינים המפורטים בתביעה.
במקרה שהתביעה תאושר כתובענה ייצוגית ,הסכום הנתבע מכלל הנתבעות מוערך על ידי התובעים
בכ 2.3-מיליארד ש"ח ,מתוכו הסכום הנתבע מהחברה עומד על כ 543.1-מיליוני ש"ח.
בחודש פברואר 2010 ,הגיעו הצדדים להסדר דיוני לפיו יימחקו מהבקשה ומהתובענה טענות התובע
לפיהן החברה גבתה שיעור תת שנתיות גבוה מן המותר בקשר לפוליסות ביטוח שהונפקו לפני שנת
 ,1992וכי החברה גבתה שיעור תת שנתיות מקסימאלי גם כאשר מספר התשלומים היה נמוך משנים
עשר תשלומים .בהתאם לכך ,תוקן הסכום הנתבע מהחברה והועמד על כ 398.2-מיליוני ש"ח.
המפקח על הביטוח הגיש את עמדתו בתיק ,במסגרתה הוא קיבל את עמדת חברות הביטוח.
החברה השיבה לבקשה.
בחודש פברואר  2014הורה בית המשפט למבקשים להודיע בתוך שלושים ימים האם בכוונתם
להסתלק מהבקשה .בחודש אפריל  2014הודיעו המבקשים כי הם אינם מסתלקים מבקשת האישור.
הבקשה נמצאת בשלב הסיכומים.

.3

בחודש יוני 2013 ,הוגשה כנגד החברה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו )"התביעה"( וכן
בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )"הבקשה"(.
עניינן של הבקשה ושל התובענה בטענת התובע )להלן" :המבוטח"( ,שהיה מבוטח במסגרת ביטוח
סיעודי קבוצתי באמצעות קרן פנסיה מקפת והוכר במהלך שנת  2010על ידי החברה כבעל צורך
סיעודי ,כי החברה משלמת למבוטחיה תגמולי ביטוח מופחתים וחסרים באופן שאינם כוללים
תוספת הפרשי הצמדה וריבית.
עילות התביעה הינן ,בין היתר ,הפרת חוזה ,הפרת חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א ,1981-תנאי מקפח
בחוזה אחיד ,הפרת חובה חקוקה ,הפרת סעיפים  55ו 58-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים
)ביטוח( ,תשמ"א ,1981-עשיית עושר ולא במשפט ,הפרת חובות מכוח דיני הגנת הצרכן.
הקבוצה אותה מבקש לייצג התובע הינם כל מי שקיבל במהלך  7השנים שקדמו להגשת תובענה זו
ו/או יקבל עד למתן פסק הדין בתובענה זו ,תגמולי ביטוח מהחברה ,מבלי שצורפו לתגמולי הביטוח
הפרשי ריבית והצמדה כדין.
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.3

)המשך(
התובע עותר לבית המשפט ליתן פסק דין הצהרתי לפיו על החברה לשלם גמלאות ביטוח למבוטחיה
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום קרות מקרה הביטוח ועד ליום התשלום בפועל ,כמצוות
סעיף  28לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א ;1981-להורות לחברה להשיב ליחידי הקבוצה שייצוגה
מתבקש ,שרצונם בכך ,את הפרשי ההצמדה והריבית אשר הוחסרו ונשללו מגמלאות הביטוח
ששולמו להם; להורות לחברה לתקן את מחדלה מכאן ואילך ולשלם ליחידי הקבוצה שייצוגם
מתבקש גמלאות ביטוח כשהם כוללים הפרשי ריבית והצמדה כדין; לפסוק שכר טרחה ראוי לעורכי
הדין המיצגים ,באי כוח המבוטח; לפסוק גמול הולם למבוטח במעמדו כתובע ייצוגי ולחייב את
החברה בהוצאות.
סכום התביעה האישי של התובע עומד על  7,897ש"ח .סכום התביעה הייצוגית הוא כ 473.8-מיליוני
ש"ח.
החברה השיבה לבקשה.

.4

בחודש יולי 2011 ,הוגשה כנגד החברה ,תביעה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז )להלן:
"התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(.
הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג הינה כל בעלי הפוליסות ו/או המוטבים שבוטחו על ידי המשיבה
בפוליסות ביטוח בענפי הביטוח הכללי ,ואשר שילמו למשיבה דמי אשראי ו/או דמי גביה ו/או דמי
הסדר תשלומים ביתר ,תוך חריגה מהוראות הדין ו/או תוך חריגה משיעורי הריבית אשר הוצגו
למבוטחים בפוליסות ,החל מיום  1במאי .1984
עניינה של התביעה הינו בטענה לגביית יתר ,שלא כדין ,של דמי אשראי על ידי המשיבה ממבוטחיה,
ולהפרה של הוראות הדין ותוך הטעיה של ציבור המבוטחים.
עילות התביעה הנטענות בתביעה הן ,בין היתר ,הפרת הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)ביטוח( ,התשמ"א –  1981ותקנותיו ,הפרת פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ,הפרת חובה חקוקה,
רשלנות ,הפרת חובת תום הלב במו"מ לכריתת חוזה ובקיום החוזה ועשיית עושר ולא במשפט.
סכום התביעה הכולל בתובענה הייצוגית הוערך על ידי התובע בסך של כ 882.2 -מיליוני ש"ח .סכום
התביעה האישית של התובע הוערך ,בסך של  42.91ש"ח.
הסעדים המבוקשים על ידי התובע הינם ,בין היתר ,להורות למשיבה להשיב לתובע וכן לכל תובע
הנמנה על הקבוצה המיוצגת את הכספים שעל פי הטענה נגבו מהם ביתר שלא כדין ,בתוספת הפרשי
הצמדה למדד המחירים לצרכן ובתוספת ריבית כדין ,וכן בתוספת ריבית מיוחדת כמשמעותה בחוק
חוזה הביטוח ,ממועד כל תשלום ועד למועד השבת הסכומים בפועל ,לפסוק פיצוי לקבוצה או
לציבור ,בגין הפירות שנצברו על הכספים שנגבו כביכול ביתר ,להורות למשיבה לחדול מחיובי יתר
של מבוטחיה בגין דמי אשראי ו/או דמי הסדר תשלומים ו/או דמי גבייה בכל פוליסה ו/או תוספת
לפוליסה שתונפק על ידה ממועד הגשת הבקשה ואילך וכן לחדול מגביית דמי אשראי ו/או דמי הסדר
תשלומים ו/או דמי גבייה בכל פוליסה קיימת ו/או תוספת לפוליסה קיימת בהם חושבו דמי האשראי
ביתר.
בחודש ינואר  2013החברה הגיבה לבקשה.
בחודש פברואר  2013הופנו הצדדים לגישור ובחודש יולי  2013התבקשו לקדם את הליך הגישור עד
לחודש ספטמבר .2013
בחודש מאי  2014הוגשו לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה והסדר פשרה בתביעה .תוקפו של
הסכם הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.
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להלן פרטים נוספים בדבר חשיפה לתובענות ייצוגיות שטרם הוגשו ולהוצאות נוספות
בנוסף ,וכמפורט בבאור )40א()א (2)(4לדוחות השנתיים ,להליכים המשפטיים הנזכרים לעיל ,קיימת גם
חשיפה פוטנציאלית ,אשר בשלב זה לא ניתן להעריכה או לכמתה ,להגשת תובענות ייצוגיות נוספות כנגד
חברות הקבוצה בשל מורכבותם של מוצרי הביטוח של החברות ,ביחד עם מורכבותה של הרגולציה החלה
על פעילות החברות בקבוצה ,העשויים להביא לכך שתתעורר מחלוקת עם לקוח בדבר פרשנותה של
הוראת דין או הסכם ,או בדבר אופן היישום של הוראות דין או הסכם ,החלים על מערכת היחסים שבין
החברות בקבוצה לבין הלקוח.
חשיפה זו מוגברת במיוחד בתחומי חיסכון ארוך טווח וביטוחי הבריאות ארוכי הטווח בהם פועלות
החברות בקבוצה ,שכן בתחומים אלו הפוליסות הופקו בחלקן לפני עשרות שנים ,ואילו כיום ,לאחר
שינויים מהותיים ברגולציה ועל רקע התפתחות פסיקת בתי המשפט ועמדת המפקח ,עשויה להינתן לאותן
פוליסות פרשנות שונה ,בדיעבד .זאת ועוד ,בתחומים האמורים ,הפוליסות תקפות למשך עשרות שנים,
ועל כן קיימת חשיפה שבאותם מקרים בהם תתקבל טענת לקוח ותינתן פרשנות חדשה לאמור בפוליסה,
תושפע הרווחיות העתידית של אותה חברה בגין תיק הפוליסות הקיים .זאת ,בנוסף לפיצוי שיכול להינתן
ללקוחות בגין פעילות העבר.
כמו כן ,קיימת חשיפה ,אשר בשלב זה לא ניתן להעריכה או לכמתה ,לתקלות באופן תפעול המוצרים
בתחום החיסכון ארוך הטווח ובתחום הבריאות ,המאופיינים כאמור באורך חיים ממושך מאוד ,וכפופים
לשינויים מהותיים ,מורכבים ותכופים .זאת ,לאור הוראות רגולציה ו/או מיסוי ,לאור ריבוי מערכות
מיכון בגופים המוסדיים בקבוצה ומגבלותיהן ,לאור תוספות/שינויים לנוסח הבסיסי של המוצרים ולאור
שינויים רבים ותכופים המבוצעים לאורך חיי המוצר ,לרבות על ידי העובדים ו/או המעסיקים ו/או מי
מטעמם ,ביחס לכיסויים הביטוחיים ו/או ביחס להפקדות לחיסכון .מורכבות ושינויים אלו נוגעים ,בין
היתר ,להיקפי ההפקדות ולשיעורן ,לרכיבים השונים של המוצר ,לאופן שיוך הכספים לעובדים ,למוצרים
ולרכיביהם ,למועד זקיפתם ,לזיהוי פיגורים בהפקדות ולטיפול בהם ,למעמד התעסוקתי ,האישי
והחיתומי של הלקוחות .מורכבות זו מתעצמת לאור ריבוי הצדדים הפועלים מול החברות בקבוצה בניהול
המוצרים ותפעולם ,לרבות לעניין הנחיות סותרות מצידם או מצד הבאים מכוחם.
הגופים המוסדיים בקבוצה ,עוסקים באופן שוטף בלימוד ,איתור וטיפול בסוגיות אשר עלולות לנבוע
מהמורכבויות האמורות ,הן ביחס למקרים פרטניים והן ביחס לסוגי לקוחות ו/או מוצרים .כמו כן,
בהמשך להוראת חוזר המפקח בעניין טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים ,החברות בקבוצה
מצויות בהליך מקיף של טיוב נתונים במערכות בתחום החיסכון ארוך הטווח ומול הלקוחות ביחס לנתוני
המוצרים ולנתוני הלקוחות .החברות בקבוצה אינן יכולות להעריך ולכמת בשלב זה את היקפם
ועלויותיהם של הליכי הטיפול והטיוב האמורים ואת השלכותיהם לרבות ביחס לפעילותן בעבר .כמו כן,
לא ניתן אף לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו בהקשר זה ו/או את החשיפה הנובעת מהן בקשר עם
הפעילויות בתחומים אלו ,אשר יכול ויועלו ,בין היתר ,באמצעות המנגנון הדיוני של תובענות ייצוגיות ו/או
הכרעות רוחביות של המפקח על הביטוח.
החשיפה לתובענות שטרם הוגשו כנגד חברות בקבוצה ,מובאת לידיעת החברות במספר דרכים .זאת ,בין
היתר ,באמצעות פניות של לקוחות אל גורמים בחברות ובמיוחד אל הממונה על פניות הציבור בחברות
בקבוצה ,באמצעות תלונות של לקוחות ליחידה לפניות הציבור במשרד המפקח ,ובאמצעות תביעות
)שאינן ייצוגיות( המוגשות לבית המשפט.
יצוין כי ככל שמדובר בתלונת לקוח המוגשת ליחידה לפניות הציבור במשרד המפקח ,הרי שבנוסף על
הסיכון שהלקוח יבחר להעלות את טענותיו גם במסגרת תובענה ייצוגית ,חשופות החברות בקבוצה אף
לסיכון שהמפקח יכריע בתלונה בדרך של הכרעת רוחב אשר תחול על קבוצה רחבה של לקוחות .בשנים
האחרונות ,חל גידול בחשיפה לסיכון האמור וזאת בשל המעורבות הגוברת שמגלה המפקח בתלונות של
לקוחות המגיעות לפתחו ובנטייתו של המפקח לקבוע עמדה עקרונית בדרך של הכרעות רוחב.
החברות בקבוצה אינן יכולות לצפות מראש האם טענה של לקוח אשר הובאה לידיעת החברות ,תוביל
בסופו של דבר להגשת תובענה ייצוגית ,זאת אף באותם מקרים בהם הלקוח מאיים לעשות כן ,ובנוסף אין
החברות בקבוצה יכולות להעריך מהי החשיפה הפוטנציאלית שעלולה להיווצר אם תוגש תביעה ייצוגית
כאמור.
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באור -7
ב.

התחייבויות תלויות ותביעות )המשך(

תביעות מהותיות ותביעות נגזרות
ב.1

לעניין פרטים בדבר שינויים מהותיים בתקופת הדיווח ביחס תובענות מהותיות 3שאינן במהלך
העסקים הרגיל או חשיפה לתביעות כאמור
.1

החברה התקשרה בין ינואר  2004ועד יוני  2013עם ההסתדרות המדיצינית הדסה )"הדסה"( בהסכם
שנתי מתחדש לביטוח אחריות מקצועית ברובד שני ,המעניק כיסוי ביטוחי לתביעות בסכום העולה
על סכום הביטוח העצמי ,שניתן על ידי הדסה )"הרובד הראשון"(.
גבול האחריות שניתן על ידי החברה ,במסגרת הרובד השני ,השתנה במהלך שנות הביטוח ,כאשר
האחריות הביטוחית בתקופת הביטוח האחרונה ,שתחילתה בחודש ינואר  2012וסיומה בחודש יוני
 ,2013הייתה לתביעה שסכומה ,עולה על כ 8.8-מיליוני ש"ח ועד לסכום של כ 18-מיליוני ש"ח
למקרה וכ 36-מיליוני ש"ח לכל המבוטחים לאותה תקופת ביטוח )הסכומים האמורים צמודים
למדד המחירים לצרכן מיום  1בינואר  .(2012בחודש פברואר  2014הגישה הדסה לבית המשפט
המחוזי בירושלים בקשה למתן צו הקפאת הליכים ולמינוי נאמן לצורך גיבוש תוכנית הבראה והסדר
נושים בהתאם לסעיפים 350ב)ד() (1ו350 -ד לחוק החברות )"הבקשה"( .אגב ההליכים שהתנהלו
במסגרת הבקשה נשמעו טענות לפיהן חברות הביטוח אשר ביטחו את הדסה בביטוח אחריות
מקצועית ,וביניהן כלל ביטוח ,אמורות לשאת בעלויות הכספיות שיכול ויושתו ברובד הראשון ,מעבר
לסכום הפיקדון הייעודי שהדסה הפקידה לצורך כך ,וזאת במקרה בו הדסה לא תשלם את התביעות
בעצמה .כלל ביטוח הבהירה לנאמן כי עמדתה שונה וכי היא אחראית לרובד השני בלבד .בחודש מאי
 ,2014הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור תוכנית הבראה ,הכוללת סיוע חד פעמי של המדינה
להדסה בסכום של  140מיליוני ש"ח ,וכן תמיכה שוטפת ,אשר יחד אמורים להשלים את היעודה
הצבורה בהדסה לגובה ההתחייבויות האקטואריות של הדסה בגין תביעות תלויות ברובד הראשון,
לתקופה שעד ליום  31בדצמבר  .2013למיטב ידיעת החברה ,ביום  22במאי  ,2014אושרה תוכנית
ההבראה על ידי בית המשפט ובוטלה הקפאת ההליכים.
לדעת הנהלת החברה ,המתבססת על חוות דעת יועציה המשפטיים ,יותר סביר מאשר לא ) more
 (likely than notכי לחברה אין חשיפה לרובד הראשון ובהתאם לא נרשמו עתודות ביטוח בגין רובד
זה.

ב.2

לעניין פרטים בדבר שינויים מהותיים בתקופת הדיווח לתביעות נגזרות מהותיות
.1

בחודש במרס  ,2014הוגשה לבית המשפט המחוזי  -המחלקה הכלכלית בתל אביב בקשה לאישור
תביעה נגזרת ותביעה נגזרת )תנ"ג ) (46222-03-14להלן" :הבקשה ו" -התביעה"( ,כנגד החברה,
ארבע חברות ביטוח נוספות ונגד מכבי שירותי בריאות )להלן" :מכבי"(.
עניינה של הבקשה והתביעה הינה בטענה לפיה מכבי אינה ממצה ומממשת את זכות ההשתתפות
העומדת לה ,לכאורה ,מכוח דין כלפי חברות הביטוח בגין הוצאות שהוציאה במסגרת תכניות
שירותי הבריאות הנוספים )להלן" :השב"ן"( ביחס לאותם מקרים בהם קיימת ,כביכול ,חפיפת
חבויות בין השב"ן לבין פוליסות ביטוחי בריאות מסחריות הנמכרות על ידי חברות הביטוח.
לטענת התובע ,עיקר החפיפה הינה בגין ביצוע ניתוחים ובחירת מנתח בישראל וכן בגין ייעוץ רפואי.
עוד נטען כי חברות הביטוח מעודדות ,לכאורה ,את מבוטחיהם להפעיל את תוכניות השב"ן בקופות
החולים ולהימנע מלהפעיל את פוליסת הביטוח המסחרי ,באמצעות גמול כספי למבוטחים וזאת
במטרה להימנע מלספוג בעצמן את התממשות הסיכון בגין אירוע הביטוח ,תוך גלגול הסיכון לעברן
של קופות החולים ובכך ,כביכול ,מתעשרות שלא כדין.
לטענת התובע זכות ההשתתפות של מכבי כלפי חברות הביטוח קמה לה בשל חפיפת החבויות שבין
השב"ן לבין פוליסות ביטוחי הבריאות המסחריות שנמכרות על ידי חברות הביטוח והיא נובעת
מעקרון כללי בעל תחולה רחבה של המשפט ,המשותף לכלל ענפי דיני החיובים וכן מכוח הוראות
סעיפים  56ו 59 -לחוק החוזים )חלק כללי( ,תשל"ג  ,1973-דיני עשיית עושר וההלכה הפסוקה.

3

ראה הערה  2לעיל.
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באור -7
ב.

התחייבויות תלויות ותביעות )המשך(

תביעות מהותיות ותביעות נגזרות )המשך(
ב.2

לעניין פרטים בדבר שינויים מהותיים בתקופת הדיווח לתביעות נגזרות מהותיות )המשך(
.1

)המשך(
הסעד העיקרי המבוקש הינו מימוש זכות ההשתתפות של מכבי כלפי חברות הביטוח תוך חיוב כל
אחת מחברות הביטוח לשלם למכבי לפחות מחצית מהתשלומים שנשאה בהן לצורך כיסוי ההוצאות
ששולמו על ידה בתוכניות השב"ן ,הן ברכיב הניתוחים ובחירת המנתח בישראל והן ברכיב הייעוץ
הרפואי ,בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה ,וזאת במקרים בהם למבוטחי מכבי קיים ביטוח
בריאות מסחרי בגין רכיבים אלו.
הבקשה הוגשה לאחר שמכבי דחתה את פניית התובע לדרישה למיצוי זכות ההשתתפות כאמור לעיל
כלפי חברות הביטוח.
התובע מעריך את סכום התביעה כנגד כלל חברות הביטוח בסך של  800,000,000ש"ח בצירוף ריבית
והצמדה .התובע אינו מייחד חלק מסכום תביעתו לחברה ואולם מציין כי על פי נתוני אגף שוק ההון
הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ,נכון לשנים  2011ו ,2012-נתח השוק של החברה הוא 13%-14%
מתוך נתח השוק הכולל של חברות הביטוח בענף ,כאשר נתח השוק הכולל של חברות הביטוח
הנתבעות הינו .98%
יצוין ,כי בחודש פברואר  2014הוגשה תביעה דומה כנגד החברה ,ארבע חברות ביטוח נוספות
ושירותי בריאות כללית )ראה באור )40ב()ב (1)(2לדוחות השנתיים( .בחודש אפריל  2014ניתנה
החלטה על ידי בית המשפט המורה על איחוד התיקים של כללית ומכבי.
בשלב זה ,החברה לומדת את התביעה והבקשה.

ב.3

תביעות נגזרות שאינן מהותיות – אין שינויים מהותיים.
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באור -7
ג.

התחייבויות תלויות ותביעות )המשך(

פרטים מסכמים בדבר חשיפה לתביעות
.1

להלן פירוט של סכום התביעות הכולל בתובענות ייצוגיות ,מהותיות ושאינן מהותיות ,אשר הגשתן כתביעה
ייצוגית אושרה ,בבקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות ,בבקשות תלויות לאישור תביעות נגזרות
ותביעות מהותיות אחרות ,כפי שצוין על ידי התובעים בתביעתם )נומינלית( במסגרת כתבי הטענות שהוגשו
כנגד חברות הקבוצה .יצוין כי במרבית המקרים מציינים התובעים כי הסכום הנתבע על ידם ננקב כהערכה
בלבד ,וכי הסכום המדויק יתברר במדויק במסגרת ההליך המשפטי .עוד יצוין כי הסכום האמור אינו כולל
תביעות שהתובע המייצג לא ציין את סכומן .כמו כן ,מובהר כי הסכום הנתבע אינו מהווה בהכרח כימות של
סכום החשיפה בפועל של החברה ,אשר יכול להיות לבסוף נמוך יותר או גבוה יותר. 4
כמות
התביעות

סוג התביעה
.1

תובענות שאושרו כתובענות ייצוגיות
1

.2

.3

.4

הסכום הנתבע
במיליוני ש"ח

א .צוין סכום המתייחס לחברה
ב .התביעה הוגשה כנגד מספר גורמים ולא יוחס סכום ספציפי
לחברה
ג .לא צוין סכום התביעה
בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות
16
א .צוין סכום המתייחס לחברה
ב .התביעה הוגשה כנגד מספר גורמים ולא יוחס סכום ספציפי
6
לחברה
ג .לא צוין סכום התביעה
3
ד .צוין סכום שנתי )ובהתאם הסכום הכולל הינו תלוי תקופה(
1
תביעות מהותיות אחרות
1
א .צוין סכום המתייחס לחברה
ב .התביעה הוגשה כנגד מספר גורמים ולא יוחס סכום ספציפי
לחברה
ג .לא צוין סכום התביעה
תביעות נגזרות
א .צוין סכום המתייחס לחברה
ב .התביעה הוגשה כנגד מספר גורמים ולא יוחס סכום ספציפי
2
לחברה
ג .לא צוין סכום התביעה

76
4,248
2,464
107
20
1,800
-

בנוסף למפורט בבאורים )40א( ו)-ב( לדוחות השנתיים ולשינויים המהותיים המתוארים בבאור )7א( ו)-ב(
לעיל ,החברה ו/או החברות המאוחדות הינן צד להליכים משפטיים נוספים ,שאינם במהלך עסקים רגיל
ושאינם תביעות מהותיות ,שנקטו לקוחות ,לקוחות בעבר וכן צדדים שלישיים שונים ,בסכום כולל של כ35-
מיליוני ש"ח .עילות התביעה כנגד החברה ו/או החברות המאוחדות במסגרת הליכים אלה רבות ושונות.

4

עוד יצוין ,כי הסכומים המפורטים אינם כוללים סכומים שנדרשו על ידי התובעים בגין גמול לתובע הייצוגי ושכר טרחה לבא כוחו.
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באור -7
ג.

התחייבויות תלויות ותביעות )המשך(

פרטים מסכמים בדבר חשיפה לתביעות )המשך(
.2

כמו כן ובאופן כללי ,בנוסף לחשיפה הכללית הקיימת לגופים המוסדיים מקבוצת החברה ,בגין תובענות
עתידיות ,כמפורט בבאור )40א()א (2)(4לדוחות השנתיים ,הרי שמעת לעת ,לרבות בעקבות תלונות מבוטחים,
ביקורות ובקשות לקבלת מידע ,קיימת גם חשיפה בגין התראות בדבר כוונת המפקח על הביטוח להטיל על
גופים אלו עיצומים כספיים ו/או הוראות המפקח בדבר תיקון ו/או השבה ו/או ביצוע פעולות מסוימות ביחס
לפעולות שבוצעו על ידי גופים מוסדיים בקבוצה בעבר וזאת ביחס למבוטח או קבוצה של מבוטחים ו/או
חשיפה בגין הכרעות רוחביות שמפרסם המפקח במסגרת סמכותו על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)ביטוח( ,תשמ"ה– ,1981במסגרתן יכול המפקח אף להורות על ביצוע השבה ללקוחות בגין הליקויים אליהן
מתייחסות ההתראות או ההכרעות .כמו כן ,הגופים המוסדיים מצויים מעת לעת בהליכי שימוע ו/או דיון עם
הפיקוח על הביטוח ביחס להתראות ו/או ההכרעות האמורות וטרם ניתנה החלטה סופית בעניינים אלו.
החברה מבצעת הפרשות בדוחות הכספיים בקשר להתראות האמורות בהתבסס על חוות דעת יועציה
המשפטיים ו/או מצויה בהליכי לימוד של ההתראות ,לפי העניין.
בהמשך לאמור לעיל ,בחודש אפריל  2014פרסם הממונה לחברות הביטוח ,טיוטה של הכרעה עקרונית בעניין
הצטרפות לביטוח חיים קולקטיבי )להלן" :טיוטת ההכרעה"(.
טיוטת ההכרעה פורסמה בעקבות ביקורות רוחב בנושא ביטוחי חיים קולקטיביים שקיים הממונה בחברות
הביטוח ,במסגרתן נמצאו מקרים בהם צורפו מבוטחים לביטוחי חיים קולקטיביים ללא קבלת הסכמתם
המפורשת בכתב מראש ,זאת אף שהמבוטחים נשאו בעלות הביטוח )בצורה מלאה או חלקית( )להלן:
"המבוטחים"(.
בהתאם להוראות טיוטת ההכרעה ,נדרשים המבטחים לפנות למבוטחים להם לא ארע מקרה הביטוח ולקבל
את הסכמתם המפורשת בכתב להמשיך ולהיות מבוטחים .במקרים בהם המבוטחים יודיעו למבטח ,כי אינם
מעוניינים בביטוח או לא יודיעו על החלטתם ,המבטח יבטל את הכיסוי הביטוחי וישיב לאותם מבוטחים
פרמיות בגובה סך הפרמיה ששילמו ממועד הצטרפותם לראשונה לביטוח ולכל היותר לתקופה של שלוש שנים
ממועד פרסום טיוטת ההכרעה ,ככל שתפורסם ,וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בהתאם להוראות חוק
פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א – ) 1961להלן" :ההשבה"( .בהתאם לטיוטת ההכרעה ,במקרים אלה ,על
חברת הביטוח להשיב גם למעסיק את חלק הפרמיה ששולם על ידו ,ככל ששולם.
טיוטת ההכרעה קובעת הוראות ביחס לחובת מבטח להעביר לממונה מראש ,מתווה מוצע לביצוע ההשבה וכן
רשימת מבוטחים אשר המבטח לא הצליח לקבל את תגובתם .בסיום התהליך ולא יאוחר מיום  31במרס 2015
על המבטח להמציא לממונה דוח של מבקר הפנים ,שיכלול פירוט תהליך ההשבה ובקרות שנוספו למניעת
הישנות מקרים בהם הצטרפו מבוטחים לביטוח חיים קולקטיבי ללא קבלת הסכמתם המפורשת מראש ובכתב.
החברה לומדת את טיוטת ההכרעה .בשלב זה ,בטרם התפרסם הנוסח הסופי של ההכרעה ,אין וודאות ביחס
להוראותיה ,כמו גם לאופן היישום שיידרש ולהשלכות הצפויות של טיוטת ההכרעה ,ככל שתפורסם .יצוין כי,
בכוונת חברות הביטוח לפנות למפקחת בקשר עם טיוטת ההכרעה.

ד.

בגין העלויות העשויות לנבוע מהתביעות המתוארות בבאור )40א() ,ב( ו)-ג( לדוחות השנתיים ולשינויים המהותיים
המתוארים בבאור )7א() ,ב( ו)-ג( לעיל ,מבוצעות הפרשות בדוחותיהן הכספיים של החברות המאוחדות הרלוונטיות,
רק אם יותר סביר מאשר לא ) - more likely than notדהיינו ,ההסתברות עולה על  (50%שתיווצר חבות לתשלום
הנובעת מאירועי עבר ,ושסכום החבות ניתן לכימות או להערכה בטווח סביר .סכומי ההפרשות שבוצעו מבוססים על
הערכת מידת הסיכון בכל אחת מהתביעות נכון למועד הסמוך למועד פרסום דו"ח זה )למעט חלק מהתביעות
שהוגשו במהלך שני הרבעונים האחרונים ,אשר בשל השלב המקדמי של הטיפול בהן לא ניתן להעריך את סיכויי
ההצלחה בהן( .לעניין זה יצוין כי אירועים המתרחשים במהלך ההתדיינות המשפטית עשויים לחייב ביצוע של
הערכה מחודשת של סיכון זה.
הערכות החברות המאוחדות בדבר הסיכון מתבססות הן על חוות דעת יועציהן המשפטיים והן על האומדן של
החברות הרלוונטיות בדבר הסכומים של הסדרי הפשרה ,שהנהלות החברות המאוחדות צופות ,שיותר סביר מאשר
לא ,שישולמו על ידן.
יודגש כי בחוות דעת עורכי הדין ביחס למרבית הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות שבהן לא בוצעה הפרשה,
מתייחסת ההערכה של עורך הדין לסיכויי הבקשה לאישור התביעה כייצוגית ואינה מתייחסת לסיכויי התביעה
לגופה ,אם תאושר כייצוגית .זאת ,בין היתר ,מהסיבה שהיקפו ותוכנו של הדיון בתביעה לגופה ,לאחר שתאושר
כתובענה ייצוגית יושפע מהחלטת בית המשפט בדבר אישור הבקשה להכיר בתביעה כתובענה ייצוגית ,אשר
מתייחסת בדרך כלל ,לעילות התביעה שאושרו ולכאלה שלא אושרו ,לסעדים שאושרו ולכאלה שלא אושרו ועוד
כיוצ"ב.
ההפרשה הנכללת בדוחות הכספיים ,ליום  31במרס  2014בגין כלל התביעות המשפטיות האמורות בבאור )40א() ,ב(
ו)-ג( לדוחות השנתיים ולשינויים המהותיים המתוארים בבאור )7א() ,ב( ו)-ג( לעיל ,הינה בסך של כ 63-מיליוני ש"ח.
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באור  -8אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה
א .חתימה על הסכם קיבוצי בין חברות הקבוצה לבין ההסתדרות וועד העובדים בקבוצה
כאמור בבאור )24ד( בדוחות השנתיים ,ביום  2בינואר  2014חתמו החברה וחברות הבנות של החברה ,כלל פנסיה וגמל
וכלל ביטוח אשראי וכן חברות בנות מסוימות של כלל החזקות -כללביט מערכות בע"מ וכלל אשראי ומימון בע"מ
)להלן" :החברות"( על הסכם קיבוצי בינן לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה וועד העובדים בקבוצה )להלן:
"ההסכם"( .ההסכם הינו בתוקף עד ליום  31בדצמבר  ,2016אולם יישמר שקט תעשייתי עד ליום  31במרס  2017ולא
תינתנה תוספות שכר מעבר לקבוע בהסכם בגין התקופה שעד ליום  30ביוני  .2017ההסכם יחול על כל עובדי החברות,
למעט עובדים בתפקידים ספציפיים שהוגדרו בהסכם ומנהלים בדרג שהוגדר בהסכם )להלן" :העובדים"( .עיקרי
ההסכם מפורטים בבאור )24ד( בדוחות השנתיים.
כפועל יוצא מהחלת סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג ,1963-על העובדים ,הן ביחס לתקופת עבר והן מכאן
ולהבא ,סכומי הפיצויים בקופות העובדים הנכללים בהסכם יושלמו נכון לערב חתימת ההסכם ,למלוא סכום
הפיצויים שהיה מגיע להם על פי דין לו פוטרו ,ובהתאמה החברות יהיו פטורות מהשלמות חוב ותק בגין כל תוספות
השכר שתינתנה החל ממועד יישום ההסכם .ההתחייבות בגין סיום העסקה סווגה כהתחייבות מסוג הפקדה מוגדרת,
חלף סיווג כתוכנית הטבה מוגדרת כפי שהיה טרם החתימה על ההסכם .זאת ,למעט רכיבים מסויימים שימשיכו
להיות מסווגים כתוכנית הטבה מוגדרת וימדדו בהתאם.
לשינוי ההתחייבויות לעובדים ,כאמור ,לא הייתה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות.
ב .תשלום מבוסס מניות
בהמשך לאמור בבאור )39א( בדוחות השנתיים ,בימים  22בינואר 6 ,בפברואר ו 17 -במרס  ,2014הוקצו  173,000כתבי
אופציה לנושא משרה בחברה ול 2-עובדים נוספים שאינם נושאי משרה בחברה .ההקצאות נעשו במחיר מימוש ממוצע
של  72ש"ח.
ג .מעבר למגדל עתידים ומכירת בניין המטה
 .1בהמשך לאמור בבאור )41ב() (1בדוחות השנתיים ,מעבר פעילות הקבוצה למגדל עתידים החל להתבצע בחודש מאי
 2014ומתוכנן להסתיים בחודש יולי .2014
 .2בהמשך לאמור בבאור )41ב() (2בדוחות השנתיים ,ביום  1במרס  2014נמסרה החזקה בפרויקט לחברת אמות
ומאותו יום המוכרות שוכרות את הפרויקט עד ליום  31במאי  ,2014בתמורה לתשלום דמי שכירות לאמות בסך של
 1מיליון ש"ח לכל חודש .עם פינוי הפרויקט תעבור הקבוצה למשרדיה החדשים במגדל עתידים כאמור בסעיף 1
לעיל.
מכירת הזכויות בפרויקט הניבה למוכרות רווח הון בסכום של כ 20 -מיליוני ש"ח לאחר מס ,שהוכר בתקופה של
שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרס  ,2014לא כולל הוצאות בגין פחת מואץ של המיטלטלין המצויים
בפרויקט.
ד .לפרטים בדבר עדכונים בדירוגי הקבוצה ,ראה באור )25ד( בדוחות השנתיים.
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דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח
סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה ,17
תא דואר 609
תל אביב 61006

טלפון 03-684800
פקס 03-6848444
www.kpmg.co.il

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 6706703

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

לכבוד
בעלי המניות של כלל חברה לביטוח בע"מ

א.ג.נ,.
הנדון :דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי נפרד לפי דרישת המפקח על הביטוח בהתאם לחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א1981-
סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד ,המובא לפי דרישת המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א 1981-של כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :החברה"( ליום  31במרס  2014ולתקופה של
שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.
אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים סו בהתבסס על סקירתנו.
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי ביניים נפרד מורכבת מבירורים ,בעיקר עם
אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג
ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות
דעת של ביקורת.
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת לבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך ,מכל
הבחינות המהותיות ,בהתאם לדרישות שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בחוזר ביטוח  ,2010-1-4על עדכוניו.
אנו מסכימים שדוח סקירה זה יכלל בתשקיף מדף של כללביט מימון בע"מ המיועד להתפרסם בחודש מאי .2014

תל-אביב,
 28במאי 2014

סומך חייקין
רואי חשבון
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נספח א'  -תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
להלן נתונים כספיים תמציתיים על בסיס הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )להלן" :דוחות סולו"( ,הערוכים לפי
תקני דיווח כספי בינלאומיים ) ,(IFRSלמעט העניינים הבאים:
א.
ב.

מדידת ההשקעות בחברות מוחזקות המחושבת על בסיס אקוויטי.
זכויות במקרקעין כוללות גם זכויות במקרקעין המוחזקות באמצעות חברות מוחזקות שהחזקת זכויות אלה הוא
עיסוקן היחיד.

דוחות על המצב הכספי ביניים
ליום
ליום
 31במרס
 31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

ליום
 31בדצמבר
2013
מבוקר

נכסים
נכסים בלתי מוחשיים

1,056,307

979,345

1,047,485

הוצאות רכישה נדחות

1,518,988

1,545,197

1,514,861

רכוש קבוע

167,619

179,883

153,552

השקעות בחברות מוחזקות

801,120

742,384

797,249

נדל"ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה

1,819,340

1,473,628

1,752,837

נדל"ן להשקעה  -אחר

828,066

710,143

799,414

נכסי ביטוח משנה

2,231,870

2,194,758

2,286,307

נכסי מסים שוטפים

-

(* 12,006

-

חייבים ויתרות חובה

378,541

314,245

289,599

פרמיות לגבייה

1,036,329

1,092,499

958,164

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

43,408,754

36,638,930

42,566,445

השקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים

7,229,857

8,857,685

6,955,262

נכסי חוב שאינם סחירים

17,505,375

16,790,991

17,177,081

מניות

1,017,943

839,258

936,782

אחרות

1,491,044

883,989

1,461,776

סה"כ השקעות פיננסיות אחרות

27,244,219

27,371,923

26,530,901

מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

2,783,589

2,393,559

2,294,010

מזומנים ושווי מזומנים אחרים

712,116

740,744

1,236,685

נכסים המוחזקים למכירה

-

-

70,207

סך כל הנכסים

83,986,858

76,389,244

82,297,716

סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה

48,496,704

40,941,378

47,030,499

*( לעניין התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה באור )2ד(.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

נספח א'  -תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
דוחות על המצב הכספי ביניים )המשך(
ליום  31במרס
ליום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר
2013
מבוקר

הון
הון מניות

146,094

146,094

146,094

פרמיה על מניות

671,325

671,325

671,325

קרנות הון

467,674

(* 414,966

419,037

עודפים

2,681,838

(* 2,139,166

2,529,190

סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה

3,966,931

3,371,551

3,765,646

התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

26,953,816

27,819,960

26,905,791

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

47,944,226

40,203,058

46,452,569

התחייבויות מסים נדחים

394,330

(* 281,611

341,630

התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו

57,857

164,093

170,522

כתבי התחייבות נדחים

2,407,601

2,476,121

2,433,736

זכאים ויתרות זכות

2,210,909

2,072,850

2,223,509

התחייבות מסים שוטפים

51,188

-

4,313

סך כל ההתחייבויות

80,019,927

73,017,693

78,532,070

סך כל ההון וההתחייבויות

83,986,858

76,389,244

82,297,716

*( לעניין התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה באור )2ד(.

 28במאי 2014
תאריך אישור הדוחות הכספיים

דני נוה
יו"ר הדירקטוריון
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איזי כהן
מנהל כללי

רונית זלמן מלאך
משנה למנכ"ל
מנהלת אגף כספים

כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

נספח א'  -תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
דוחות רווח והפסד ביניים
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרס

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2013

בלתי מבוקר

מבוקר

2014
באלפי ש"ח

2013

2,234,386
283,298
1,951,088

2,310,723

9,196,836

276,936
2,033,787

1,107,611
8,089,225

רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות

1,426,510
269,495
55,767
24,222

(* 1,368,174
222,970
32,613
-

6,461,550
842,290
139,140
3,076

סך כל ההכנסות

3,727,082

3,657,544

15,535,281

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי התחייבויות בגין חוזי
ביטוח

3,079,078

3,224,874

13,236,519

)(153,304

)(293,952

)(998,041

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

2,925,774

2,930,922

12,238,478

עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות אחרות

417,316
127,155
499
3,680
21,338

391,101
(* 116,694
15,915
(* 32,540

1,712,355
512,197
3,339
26,208
176,965

סך כל ההוצאות

3,495,762

3,487,172

14,669,542

חלק בתוצאות חברות מוחזקות ,נטו
רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

9,773
241,093
87,048

14,328
184,700

66,808
932,547

(* 61,670

314,290

רווח )הפסד( לתקופה

154,045

123,030

618,257

פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר

הכנסות אחרות

הוצאות מימון

מסים על הכנסה

*( לעניין התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה באור )2ד(.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

נספח א'  -תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
דוחות על הרווח הכולל ביניים

באלפי ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

רווח לתקופה

154,045

123,030

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2013
מבוקר

618,257

רווח כולל אחר:
פריטי רווח כולל אחר שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח
הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד :
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ שנזקפו לקרנות הון

947

)(5,288

)(6,551

שינוי ,נטו ,בשווי הוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה ,שנזקף לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי הוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה ,שהועבר לדוח רווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה ,שהועברו
לדוח רווח והפסד
חלק הקבוצה ברווח )הפסד( כולל אחר של חברות מוחזקות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני שהועבר או יועבר לרווח והפסד,
נטו ממס
מסים בגין מרכיבים אחרים של רווח )הפסד( כולל שהועברו או
יועברו לרווח והפסד

148,867

63,504

348,306

)(77,225

)(* (44,621

)(309,425

2,425

11,896

16,961

1,555

)(204

810

27,932

(* 10,903

31,646

רווח כולל אחר לתקופה שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח
הכולל הועבר או יועבר לרווח והפסד ,נטו ממס

48,637

14,384

18,455

פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד:
רווחים )הפסדים( אקטוארים מתוכנית הטבה מוגדרת

)(4,881

5,633

4,190

חלק הקבוצה ברווח כולל אחר של חברות מוחזקות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני ,נטו ממס

1,535

1,366

2,322

מסים )הטבת מס( בגין מרכיבים אחרים של רווח )הפסד( כולל

)(1,878

2,022

1,703

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח והפסד ,נטו ממס

)(1,468

4,977

4,809

סך הכל רווח כולל לתקופה

201,214

142,391

641,521

*( לעניין התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה באור )2ד(.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

נספח א'  -תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
דוחות על השינויים בהון העצמי

הון
מניות

פרמיה
על
מניות

מיוחס לבעלי המניות של החברה
קרן
הון
בגין
נכסים
קרן
קרן
זמינים
הון
תרגום
למכירה

יתרת
עודפים

סך הכל

146,094
-

671,325
-

)(4,823
-

401,503
-

22,357
-

2,529,190
154,045

3,765,646
154,045

רכיבים של רווח כולל אחר
הפרשי תרגום מטבע חוץ שנזקפו לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים
למכירה שנזקף לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים
למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים
למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד
רווחים )הפסדים( אקטואריים מתוכנית הטבה
מוגדרת

-

-

947

-

-

-

947

-

-

-

151,992

-

-

151,992

-

-

-

)(77,856

-

-

)(77,856

-

-

-

2,425

-

-

2,425

-

-

-

-

-

)(2,770

)(2,770

מסים בגין מרכיבים אחרים של רווח כולל

-

-

-

)(28,871

-

1,302

)(27,569

רווח כולל אחר לתקופה ,נטו ממס
סה"כ רווח כולל לתקופה

-

-

947
947

47,690
47,690

-

)(1,468
152,577

47,169
201,214

באלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר 2014
רווח לתקופה

השקעות ,חלוקות ועסקאות עם בעלי המניות,
שנזקפו ישירות להון
תשלומים מבוססי מניות

-

-

-

-

-

71

71

יתרה ליום  31במרס 2014

146,094

671,325

)(3,876

449,193

22,357

2,681,838

3,966,931
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

נספח א'  -תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
דוחות על השינויים בהון העצמי )המשך(

יתרת
עודפים

סך הכל

146,094
-

671,325
-

1,728
-

376,497
-

22,357
-

2,007,541
(* 123,030

3,225,542
123,030

-

-

)(5,288

-

-

-

)(5,288

-

-

-

(* 63,790

-

-

63,790

-

-

-

)(* (45,225

-

-

)(45,225

-

-

-

11,896

-

-

11,896

באלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר 2013
רווח לתקופה

הון
מניות

פרמיה
על
מניות

מיוחס לבעלי המניות של החברה
קרן
הון
בגין
נכסים
קרן
קרן
זמינים
הון
תרגום
למכירה

רכיבים של רווח כולל אחר
הפרשי תרגום מטבע חוץ שנזקפו לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים
למכירה שנזקף לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים
למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים
למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד
רווחים )הפסדים( אקטואריים מתוכנית הטבה
מוגדרת

-

-

-

-

-

7,575

7,575

מסים בגין מרכיבים אחרים של רווח כולל

-

-

-

)(* (10,789

-

)(2,598

)(13,387

רווח כולל אחר לתקופה ,נטו ממס
סה"כ רווח כולל לתקופה

-

-

)(5,288
)(5,288

19,672
19,672

-

4,977
128,007

19,361
142,391

השקעות ,חלוקות ועסקאות עם בעלי המניות,
שנזקפו ישירות להון
תשלומים מבוססי מניות

-

-

-

-

-

3,618

3,618

יתרה ליום  31במרס 2013

146,094

671,325

)(3,560

396,169

22,357

2,139,166

3,371,551

*( לעניין התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה באור )2ד(.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

נספח א'  -תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
דוחות על השינויים בהון העצמי )המשך(
מיוחס לבעלי המניות של החברה
קרן הון
בגין
נכסים
זמינים
קרן
קרן הון
למכירה
תרגום

יתרת
עודפים

סך הכל

באלפי ש"ח

הון מניות

פרמיה
על מניות

376,497
-

22,357
-

2,007,541
618,257

3,225,542
618,257

יתרה ליום  1בינואר2013 ,
רווח לתקופה

146,094
-

671,325
-

1,728
-

-

-

)(6,551

-

-

)(6,551

-

-

351,046

-

-

-

351,046

-

)(310,785

-

-

-

)(310,785

-

-

16,961

-

-

-

16,961

-

-

רכיבים של רווח כולל אחר
הפרשי תרגום מטבע חוץ שנזקפו לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים
זמינים למכירה שנזקף לקרנות הון
שינוי ,נטו ,בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים
זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים
למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד
רווחים )הפסדים( אקטואריים מתוכנית הטבה
מוגדרת

-

-

-

-

-

7,613

7,613

מסים בגין מרכיבים אחרים של רווח כולל

-

-

-

)(32,216

-

)(2,804

)(35,020

רווח כולל אחר לתקופה ,נטו ממס
סה"כ רווח כולל לתקופה

-

-

)(6,551
)(6,551

25,006
25,006

-

4,809
623,066

23,264
641,521

השקעות ,חלוקות ועסקאות עם בעלי המניות,
שנזקפו ישירות להון
תשלומים מבוססי מניות

-

-

-

-

-

)(1,417

)(1,417

דיבידנד

-

-

-

-

-

)(100,000

)(100,000

יתרה ליום  31בדצמבר2013 ,

146,094

671,325

)(4,823

401,503

22,357

2,529,190

3,765,646
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*( לעניין התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה באור )2ד(.

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות אחרות
הוצאות )הכנסות( מימון
סך כל ההוצאות
חלק בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני ,נטו
רווח לפני מסים על הכנסה
רווח כולל אחר לפני מסים על הכנסה
סך כל הרווח הכולל לפני מסים על הכנסה

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ,ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
סך כל ההכנסות

פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר

באלפי ש"ח

דיווח על מגזרי הפעילות

מגזרי פעילות סולו

17,612,243
45,409,360

188,627
92,690
2,869
1,121
2,557,369
6,412
119,737
21,807
141,544

2,295,614
)(23,552
2,272,062

2,670,694

1,247,166
269,495
22,130

1,190,935
59,032
1,131,903

17,589,746
44,087,931

729,760
369,278
12,686
13,094
10,666,890
42,584
538,079
21,252
559,331

9,667,195
)(125,123
9,542,072

11,162,385

5,587,723
842,290
38,461
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16,926,866
39,762,059

181,952
85,510
3,978
2,425
2,572,426
9,072
130,453
(* 8,639
139,092

2,332,837
)(34,276
2,298,561

2,693,807

(* 1,243,569
222,970
8,979

1,263,441
45,152
1,218,289

4,874,750
180,839
4,693,911

חיסכון ארוך טווח
לתקופה של
שלושה חודשים
לשנה
שהסתיימה
שהסתיימה
ביום  31במרס
ביום  31בדצמבר
2013
2013
2014
מבוקר
בלתי מבוקר

1,749,536
2,543,049

81,783
12,636
499
115
)(463
381,084
40,950
22,556
63,506

330,716
)(44,202
286,514

422,034

76,001
322

396,114
50,403
345,711

3,229,087
513,962

70,722
9,074
146
2,292
334,913
15,126
11,907
27,033

289,652
)(36,973
252,679

350,039

19,439
437

379,658
49,495
330,163

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

בריאות

1,733,359
2,436,935

354,937
46,530
3,339
683
13,629
1,566,997
144,277
8,499
152,776

1,296,899
)(149,020
1,147,879

1,711,274

296,514
2,558

1,613,149
200,947
1,412,202

7,595,256
-

146,906
11,799
1,047
528,295
4,795
28,855
15,177
44,032

454,093
)(85,550
368,543

552,355

45,107
33,315

647,796
173,863
473,933

לשנה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013
מבוקר

7,697,671
-

138,427
11,642
258
)(5,124
527,228
4,842
37,016
6,174
43,190

604,728
)(222,703
382,025

559,402

47,994
23,197

670,500
182,289
488,211

7,615,181
-

627,658
47,820
574
)(11,833
2,225,073
19,294
183,888
13,488
197,376

2,284,752
)(723,898
1,560,854

2,389,667

298,381
98,121

לשנה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013
מבוקר

2,718,990
725,825
1,993,165

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

כללי
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*( לעניין התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה באור )2ד(.

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות אחרות
הוצאות )הכנסות( מימון
סך כל ההוצאות
חלק בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני ,נטו
רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה
רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על הכנסה
סך כל הרווח )ההפסד( הכולל לפני מסים על הכנסה

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ,ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות

פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
פרמיות בשייר

באלפי ש"ח

דיווח על מגזרי הפעילות )המשך(

מגזרי פעילות סולו )המשך(

-

9,690
696
19,634
30,020
)(1,434
51,004
13,683
64,687

-

58,236
24,222
82,458

-

-

9,679
11,533
33,270
54,482
414
3,426
(* 5,566
8,992

-

57,494
57,494

-

-
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45,626
12,265
162,076
219,967
4,930
66,971
13,374
80,345

-

278,932
3,076
282,008

-

לא מוקצה למגזרים
לתקופה
לשנה
של שלושה חודשים
שהסתיימה
שהסתיימה
ביום 31
ביום  31במרס
בדצמבר
2013
2013
2014
מבוקר
בלתי מבוקר

)(3,219
)(8,183

340
)(1
)(1,006
547
547

)(1,345
)(1,345

)(459

)(459
)(459

)(33,664
)(72,963

(* 789
)(* (323
)(1,877
)(1,321
)(1,321

)(2,343
)(2,343

)(* (322
)(3,198

)(2,876
)(2,876

התאמות וקיזוזים
לתקופה
של שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

)(32,495
)(72,297

2,943
)(1
)(9,385
)(668
)(668

)(12,327
)(12,327

)(10,053

)(10,053
)(10,053

26,953,816
47,944,226

417,316
127,155
499
3,680
21,338
3,495,762
9,773
241,093
73,223
314,316

3,079,078
)(153,304
2,925,774

1,426,510
269,495
55,767
24,222
3,727,082

2,234,386
283,298
1,951,088

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר

27,819,960
40,203,058

391,101
116,694
15,915
32,540
3,487,172
14,328
184,700
32,286
216,986

3,224,874
)(293,952
2,930,922

1,368,174
222,970
32,613
3,657,544

2,310,723
276,936
2,033,787

26,905,791
46,452,569

1,712,355
512,197
3,339
26,208
176,965
14,669,542
66,808
932,547
56,613
989,160

13,236,519
)(998,041
12,238,478

6,461,550
842,290
139,140
3,076
15,535,281

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר

9,196,836
1,107,611
8,089,225

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר

סה"כ
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3,071,227
136,658
2,934,569

31,576

7,964

23,612

-

15,014
2,783
135,285

117,488

1,312

116,176

23,076
158,897

)(27,119
135,821

3,208,421
152,749
3,055,672

20,154

2,300

17,854

-

11,346
2,566
140,104

126,192

)(12,018

138,210

23,331
157,958

)(37,155
134,627

3,070,937
144,248
2,926,689

195,656

5,812

189,844

-

69,247
10,371
523,317

443,699

)(14,878

458,577

161,877
713,161

6,515
551,284

557,543
2,855
554,688

361

687

)(326

-

44,415
3,881
)(100
185,997

137,801

)(1,106

138,907

3,586
)(6
185,671

)(50,752
182,091

602,495
5,901
596,594

5,559

962

4,597

-

39,477
3,478
)(437
178,776

136,258

)(4,563

140,821

3,610
8
183,373

)(58,221
179,755

525,398
2,245
523,153

5,769

1,273

4,496

-

180,617
13,741
)(854
760,469

566,965

)(7,414

574,379

18,225
67
764,965

2,755
746,673

רכב רכוש
לתקופה של
לשנה
שלושה חודשים
שהסתיימה
שהסתיימה
ביום 31
ביום  31במרס
בדצמבר
2013
2013
2014
מבוקר
בלתי מבוקר
750,075
239,874
234,512
6,157
1,898
1,669
743,918
237,976
232,843

1,289,201
675,343
613,858

17,212

1,837

15,375

4,795

64,888
3,542
1,169
120,189

50,590

)(51,630

102,220

4,581
28,988
130,769

)(4,183
97,200

1,363,092
750,173
612,919

15,822

1,305

14,517

4,842

65,449
3,895
258
)(4,356
127,061

61,815

)(180,135

241,950

5,025
19,658
136,736

)(10,951
112,053
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1,371,047
747,778
623,269

16,994

2,972

14,022

19,294

278,100
16,470
574
)(10,387
560,948

276,191

)(532,933

809,124

26,884
82,853
555,676

3,151
445,939

ענפי רכוש ואחרים
לתקופה של
לשנה
שלושה חודשים
שהסתיימה
שהסתיימה
ביום 31
ביום  31במרס
בדצמבר
2013
2013
2014
מבוקר
בלתי מבוקר
1,016,198
283,029
225,008
573,410
160,025
123,625
442,788
123,004
101,383

 (1ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח רכוש עסקיים ודירות אשר הפעילות בגינם מהווה כ 70%-מסך הפרמיות בענפים אלו.
 (2ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח חבות צד ג' וחבות מעבידים אשר הפעילות בגינם מהווה כ 64%-מסך הפרמיות בענפים אלו

באלפי ש"ח
פרמיות ברוטו
פרמיות ביטוח משנה
פרמיות בשייר
שינוי ביתרת פרמיה שטרם
הורווחה ,בשייר
פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים מהשקעות ,נטו
והכנסות מימון
הכנסות מעמלות
סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה ,ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה
בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק
והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות
הכנסות מימון
סך כל ההוצאות
חלק ברווחי חברות מוחזקות,
נטו המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני )נטו ממס(
רווח )הפסד( לפני מסים על
הכנסה
רווח כולל אחר לפני מסים על
הכנסה
סך כל הרווח )הפסד( הכולל
לפני מסים על הכנסה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח
ברוטו
משנה
שייר

רכב חובה
לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרס
2013
2014
בלתי מבוקר
176,916
168,097
5,134
5,157
171,782
162,940

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2013
מבוקר
566,124
21,355
544,769

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי – סולו

99,694
7,238
)(592
380,339

273,999

)(168,673

146,906
11,799
1,047
528,295

368,543

2,677,285
886,278
1,791,007

)(5,117

4,689

)(9,806

-

22,589
1,593
)(22
86,824

62,664

)(34,126

2,523,663
760,546
1,763,117

1,655

1,607

48

-

22,155
1,703
)(331
81,287

57,760

)(25,987

2,647,799
863,975
1,783,824

7,595,256
1,701,134
5,894,122

7,697,671
1,669,369
6,028,302

7,615,181
1,758,246
5,856,935

3,431

)(21,043

44,032

6,174

13,488

15,177

43,190

197,376

)(24,474

28,855

37,016

183,888

19,294

-

382,025

4,795

4,842

138,427
11,642
258
)(5,124
527,228

627,658
47,820
574
)(11,833
2,225,073

1,560,854

)(222,703

)(723,898

)(85,550

96,790

83,747

604,728

442,672

16,028
3,531
81,335

2,284,752

454,093

13,864
4,333
77,018

91,395
15,201
355,865

45,107
33,315
552,355

47,994
23,197
559,402

298,381
98,121
2,389,667

)(12,559
58,821

)(19,142
61,776

1,247
249,269

)(94,613
473,933

)(125,469
488,211

13,668
1,993,165

ענפי חבויות אחרים
לתקופה של
לשנה
שלושה חודשים
שהסתיימה
שהסתיימה
ביום 31
ביום  31במרס
בדצמבר
2013
2013
2014
מבוקר
בלתי מבוקר
395,135
117,426
96,113
147,113
36,508
24,733
248,022
80,918
71,380

סה"כ ביטוח כללי
לתקופה של
לשנה
שלושה חודשים
שהסתיימה
שהסתיימה
ביום 31
ביום  31במרס
בדצמבר
2013
2013
2014
מבוקר
בלתי מבוקר
2,727,532
817,245
723,730
748,035
203,565
155,184
1,979,497
613,680
568,546
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

נספח א'  -תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב
דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
עסקאות עם חברות מוחזקות בתקופת הדוח
.1

בהמשך לאמור בבאור )41א( לדוחות השנתיים ,ביום  1בינואר  2014הועברה הבעלות בקופות הגמל שמוזגו מבעלות
כלל פנסיה וגמל לבעלות כלל ביטוח בלא תמורה ,בתוקף למפרע ליום  31בדצמבר  .2013במסגרת שינוי המבנה
הועברו נכסים וההתחייבויות נטו בסך של כ 2,514-אלפי ש"ח ,המשויכים לקופות הממוזגות בהתאם להוראות מס
הכנסה ,וזאת כחלוקה של דיבידנד בעין ,על ידי כלל פנסיה וגמל לכלל ביטוח.

.2

למידע בדבר המרת שטר ההון שהנפיקה כלל פנסיה וגמל לכלל ביטוח ,למניות של כלל פנסיה וגמל ,ראה באור
)6ב().(6
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

נספח ב'  -פירוט השקעות פיננסיות אחרות
ליום  31במרס 2014
שווי הוגן דרך
רווח והפסד
באלפי ש"ח

נכסי חוב סחירים )א(
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות )ב(
אחרות )ג(
סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

540,652
20,162
267,705
828,519

הלוואות וחייבים
זמינים למכירה
בלתי מבוקר

6,933,388
1,017,943
1,298,341
9,249,672

19,742,892
19,742,892

סה"כ

7,474,040
19,763,054
1,017,943
1,566,046
29,821,083

ליום  31במרס 2013
שווי הוגן דרך
רווח והפסד
באלפי ש"ח

נכסי חוב סחירים )א(
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות )ב(
אחרות )ג(
סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

378,395
24,593
215,475
618,463

הלוואות וחייבים
זמינים למכירה
בלתי מבוקר

8,690,804
839,258
752,783
10,282,845

18,980,406
18,980,406

סה"כ

9,069,199
19,004,999
839,258
968,258
29,881,714

ליום  31בדצמבר 2013
שווי הוגן דרך
רווח והפסד
באלפי ש"ח

נכסי חוב סחירים )א(
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות )ב(
אחרות )ג(
סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

540,984
20,116
276,525
837,625
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הלוואות וחייבים
זמינים למכירה
מבוקר

6,634,754
936,782
1,260,023
8,831,559

19,387,227
19,387,227

סה"כ

7,175,738
19,407,343
936,782
1,536,548
29,056,411

כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

נספח ב'  -פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
א.

נכסי חוב סחירים  -הרכב
ליום  31במרס 2014
עלות מופחתת (¹

הערך בספרים

בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

אגרות חוב ממשלתיות
נכסי חוב אחרים
נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה
נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
סך הכל נכסי חוב סחירים
ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

4,271,226

4,131,522

3,183,923
18,891
3,202,814
7,474,040
89,306

2,960,658
16,794
2,977,452
7,108,974

ליום  31במרס 2013
עלות מופחתת (¹

הערך בספרים

בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

אגרות חוב ממשלתיות
נכסי חוב אחרים
נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה
נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
סך הכל נכסי חוב סחירים
ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

5,109,738

4,930,065

3,926,977
32,484
3,959,461
9,069,199
120,908

3,790,188
30,077
3,820,265
8,750,330

ליום  31בדצמבר 2013
הערך בספרים
מבוקר

באלפי ש"ח

אגרות חוב ממשלתיות
נכסי חוב אחרים
נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה
נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
סך הכל נכסי חוב סחירים
ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(
(1

עלות מופחתת (¹

3,831,919

3,730,491

3,319,953
23,866
3,343,819
7,175,738
116,347

3,134,929
21,698
3,156,627
6,887,118

עלות מופחתת  -עלות בניכוי תשלומי קרן בתוספת )ניכוי( ההפחתה המצטברת על פי שיטת הריבית
האפקטיבית של הפרש כלשהו בין העלות לבין סכום הפירעון ובניכוי הפחתה כלשהי בגין ירידת ערך שנזקפה
לרווח והפסד.
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

נספח ב'  -פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ב.

מניות
ליום  31במרס 2014
עלות
הערך בספרים
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

מניות שאינן סחירות

979,380
38,563

923,195
48,476

סך הכל מניות

1,017,943

971,671

ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

217,687

מניות סחירות

ליום  31במרס 2013
עלות
הערך בספרים
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

מניות סחירות

829,403

מניות שאינן סחירות

803,695
35,563

53,741

סך הכל מניות

839,258

883,144

ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

288,046
ליום  31בדצמבר 2013
עלות
הערך בספרים
מבוקר

באלפי ש"ח

מניות סחירות

895,272

870,972

מניות שאינן סחירות

41,510

48,477

סך הכל מניות

936,782

919,449

ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

239,465
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כלל חברה לביטוח בע"מ
נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום  31במרס 2014

נספח ב'  -פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ג.

השקעות פיננסיות אחרות

(1

ליום  31במרס 2014
עלות
הערך בספרים
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

השקעות פיננסיות שאינן סחירות

976,089
589,957

915,212
492,616

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

1,566,046

1,407,828

ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

68,744

השקעות פיננסיות סחירות

ליום  31במרס 2013
עלות
הערך בספרים
בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

השקעות פיננסיות סחירות

359,373

348,188

השקעות פיננסיות שאינן סחירות

608,885

517,742

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

968,258

865,930

ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

79,695

ליום  31בדצמבר 2013
עלות
הערך בספרים
מבוקר

באלפי ש"ח

השקעות פיננסיות שאינן סחירות

939,269
597,279

941,556
494,555

השקעות פיננסיות סחירות
סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

1,536,548

1,436,111

ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

68,793

(1

השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל ,תעודות השתתפות בקרנות נאמנות ,קרנות
השקעה ,נגזרים פיננסים ,חוזים עתידיים ,אופציות ומוצרים מובנים.
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קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 6706703

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

לכבוד
כלל חברה לביטוח בע"מ
ראול ולנברג  ,36קריית עתידים
תל אביב

הנדון :הסכמה להכללת דוח סקירת הערך הגלום ליום  31בדצמבר 2013 ,בדוחות הצעת מדף
שיפורסמו על פי תשקיף המדף של חברת כללביט מימון בע"מ )להלן "החברה"( אשר עתיד
להתפרסם בחודש מאי2014 ,
כסוקר החיצוני של דוח הערך הגלום של כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן " -כלל ביטוח"( ולבקשתה ,הרינו לציין שידוע
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המדף האמור לעיל.
אנו מסכימים כי הצהרה זו תיכלל בתשקיף מדף החברה המיועד להתפרסם בחודש מאי .2014

תל-אביב,
 28במאי2014 ,
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רואי חשבון
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 1כללי
1.1

רקע והיקף הגילוי
על-פי חוזר המפקח על הביטוח ,מיום  12באוגוסט ) 2007חוזר ביטוח ") (2007-1-11החוזר"(,
על חברות הביטוח לפרסם מידי שנה ,לא יאוחר מפרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של
השנה ,מידע בדבר הערך הגלום )" "Embedded Valueאו " ("EVבפוליסות ביטוח לטווח
ארוך )ביטוח חיים וביטוח בריאות( לסוף השנה הקודמת .בהתאם לחוזר ,כלל חברה לביטוח
בע"מ )"החברה"( ,מפרסמת בזה את הערך הגלום של עסקי הביטוח לטווח ארוך של החברה
ליום  31בדצמבר  2013לרבות התנועה בערך הגלום לשנת .2013
בדוח זה החברה מדווחת את הערך הגלום האמור ובנוסף ,מעבר למתחייב מכוח החוזר,
מדווחת על הערך הגלום בעסקי ניהול קרנות הפנסיה ,המבוצעים על ידי חברות בנות של
החברה .מובהר כי ביחס לערך הגלום של עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ
)"עתודות הותיקה"( ,הובא בחשבון רק  50%מהערך הגלום מאחר והחברה מחזיקה רק
במחצית ממניות עתודות הותיקה.
דיווח זה נערך על פי הכללים והעקרונות שקבע המפקח על הביטוח ,אשר אימץ את הכללים
והעקרונות שנקבעו בדוח וועדה משותפת של חברות הביטוח והמפקח על הביטוח ,אשר פעלה
בליווי יועצים מישראל ומחו"ל )להלן" :הוועדה" ו" -דוח הוועדה"( ,למעט לעניין הטיפול
בסיכונים מסוימים המתוארים בסעיף  1.5.3להלן ,הכול כמפורט בסעיף כאמור.
אופן הגילוי בדוח זה הינו בהתאם לכללי הגילוי הכלליים בדוח הוועדה ולהוראות המפורטות
ב" -פורמט הגילוי" אשר הוכן על ידי הוועדה בתיאום עם הממונה .טיוטת "פורמט הגילוי"
טרם פורסמה על ידי הממונה כתוספת לחוזר.
הכללים והעקרונות שנקבעו בדוח הוועדה מפורסמים באתר משרד האוצר  -אגף שוק ההון,
ביטוח וחסכון ).(www.mof.gov.il
לדוח זה מצורף דוח סקירה של סוקר חיצוני בדבר הערך הגלום ליום  31.12.2013וערך
העסקים החדשים ,המתייחסים לפוליסות ביטוח חיים ובריאות ארוכות טווח ועסקי ניהול
קרנות הפנסיה לשנה שהסתיימה באותו מועד ,וכן מבחני הרגישות ביחס אליהם וניתוח
התנועה בערך הגלום לשנת .2013
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1.2

הבהרה לעניין מידע צופה פני עתיד

קביעת הערך הגלום וערך העסקים החדשים )כהגדרת מונח זה להלן( התבססה על
תחזיות ,הערכות ואומדנים לאירועים עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינם
בשליטתה של החברה ,ויש לראות בהם כ " -מידע צופה עתיד" כהגדרתו בסעיף  32א
לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח . 1968 -אין מניעה כי תחזיות  ,הערכות ואומדנים אלו,
כולם או חלקם ,לא יתממשו או שיתממשו באופן שונה מכפי שהוצג בדוח הערך
הגלום ,ולפיכך התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מכפי שנחזה.

1.3

1.4

פרקים עיקריים במסמך
•

רקע כללי והסבר של שיטת החישוב.

•

התייחסות להנחות ששימשו בבסיס החישוב.

•

תוצאות הערך הגלום וערך עסקים חדשים.

•

תוצאות ניתוחי רגישות של הערך הגלום.

•

ניתוח התנועה של הערך הגלום.

הגדרות
ההגדרות להלן מהוות הסבר תמציתי למושגים עיקריים ,המשמשים להבנת הדיווח להלן.
תיאורים והסברים מלאים נמצאים בכללים והעקרונות שבדוח הוועדה.
ערך ההגדרה

הסבר לערך ההגדרה

"ערך נוכחי של
רווחים עתידיים"
)"("PVFP

היוון תזרים הרווחים הצפויים העתידיים ,הנובעים מהתיק הקיים של
העסקים הכלולים )ראה סעיף  2.5.2להלן(.

"הון עצמי
מותאם"
)"("ANW
"עלות ההון
הנדרש"

ההון העצמי של החברה ,לאחר מספר התאמות כדי שיהיה עקבי עם שווי
התיק בתוקף )ראה סעיף  2.5.1להלן(.
ההשפעה מנקודת מבטם של בעלי המניות ,על הערך הגלום בעקבות הדרישה
על החברה להחזיק הון מינימאלי )ראה סעיף  2.5.3להלן(.

"שווי תיק
בתוקף"

הערך הנוכחי של הרווחים העתידיים בניכוי עלות ההון הנדרש.

)"("VIF
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"הערך הגלום"

הערך הגלום מורכב מצירוף שני הרכיבים הבאים:

" Embedded

•

"שווי תיק בתוקף" ) (VIFו -

"Value

•

"הון עצמי מותאם" ).(ANW

יובהר כי ההון העצמי המותאם הינו הון עצמי המתייחס למכלול פעילויות
או
""EV

בגין החברה כולה ולא בגין העסקים הכלולים ב VIF-בלבד.
כמו כן יובהר כי שווי התיק בתוקף אינו כולל:
•

עסקי ביטוח כללי )אלמנטרי(.

•

תחומי פעילות אחרים של חברות בשליטתה של החברה ,כגון:
ניהול קופות גמל.

•

"ערך עסקים
חדשים"
" Value of New

היכולת ליצור עסקים נוספים בעתיד )מוניטין(.

ערך נוכחי מעת המכירה ועד תום תקופת הפוליסה של הרווחים הצפויים בגין
הפוליסות החדשות בעסקים הכלולים אשר נמכרו במהלך שנת הדוח.

"Business

או

""VNB

"עסקים כלולים"

העסקים הכלולים בחישוב שווי התיק בתוקף:
•

פוליסות אישיות ארוכות טווח בתיק ביטוח חיים ובריאות
בתוקף נכון ליום  31בדצמבר  ,2013כולל הנחות לגבי הגדלות
עתידיות בפרמיה והפקדות חד-פעמיות הנובעות מגידול בשכר
לפוליסות אלו.

•

פוליסות קבוצתיות בתיק ביטוח חיים ובריאות בתוקף נכון ליום
 31בדצמבר  .2013על פי הכללים והעקרונות שבדוח הוועדה
הוערכו רווחיהן של פוליסות אלו רק עד למועד החידוש הבא של
הפוליסות.

•

עסקי ניהול קרנות פנסיה המתנהלות על ידי חברות מנהלות
בבעלות החברה ,וכן כולל רק  50%מעסקי עתודות הותיקה.
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1.5

הערות ,הבהרות וסייגים

1.5.1

כללי
כאמור לעיל ,הערך הגלום חושב בהתאם למתודולוגיה ולכללים והעקרונות שנקבעו בדוח
הוועדה .ההנחות במודל הן לפי "ההנחות הצפויות באופן המיטבי"

) Best Estimate

 ,(Assumptionsדהיינו ,הנחות שהינן פרי השלכת הניסיון הקיים כלפי העתיד במסגרת הסביבה
בה פועלות החברות ,וללא מקדמי שמרנות .מטבע הדברים ,היות ומדובר בהערכות עתידיות
לזמן ארוך ,התוצאות בפועל צפויות להיות שונות מאלה שהוערכו בעת חישוב הערך הגלום.
סטיות מהפרמטרים וההנחות שהונחו בחיזוי הערך הגלום יכולות להשפיע באופן מהותי על
התוצאה .פרמטרים אלו כוללים ,בין היתר:
 .1גורמים כלכליים )לדוגמא -ריבית היוון ,תשואות(.
 .2גורמים דמוגראפיים )לדוגמא -שינויים בתמותה ותחלואה(.
 .3חקיקה והסדרים תחיקתיים בנושאים רלוונטיים.
 .4מיסוי.
 .5שינויים בסביבה העסקית.
תוצאות עתידיות ,הסוטות מההערכות שבוצעו על בסיס "ההנחות הצפויות באופן
המיטבי" הן טבעיות וצפוי שיתרחשו אף אם לא יתרחש שינוי כלשהו בפרמטרים
האמורים .על כן צפוי ,כי התוצאות בפועל מדי שנה תהיינה שונות מאלו החזויות במודל
הערך הגלום ולו רק בשל תנודות אקראיות רגילות.
1.5.2

רפורמות וחקיקה
בשנים האחרונות חלו רפורמות רבות בתחום החיסכון ארוך הטווח והבריאות שהשפיעו
ומשפיעות על הערכת הערך הגלום וחישובו .קימת אי ודאות אשר להשפעה הצפויה של
הרפורמות בחקיקה וזאת בין היתר לאור העובדה כי חלק מן הרפורמות עדין לא הושלמו וכי
יישומן של חלק מהרפורמות בפועל עשוי להיות שונה מהאופן בו נחזה מראש ,והוא תלוי
במשתנים שונים שאינם ודאיים ,וביניהם תנאי התחרות ,טעמי המבוטחים והעמיתים,
התנהגות גורמים מתחרים והמפיצים .להלן שינויים רגולטורים עיקריים ,שלגביהם קיימת אי
ודאות ,ביחס להשפעתם העתידית על חישוב הערך הגלום:
שינויים עתידים כתוצאה מפערים בחישוב זכויות עמיתים ומהליך טיוב )חוזר בענין טיוב
נתוני זכויות עמיתים( :לנוכח העובדה כי חישוב הערך הגלום מתייחס לפוליסות שהינן
ארוכות טווח ,שבחלקן נמכרו לפני שנים רבות ,נדרשים הגופים המוסדיים לבצע הליך טיוב
של נתוני זכויות עמיתים ,כדי להבטיח שרישום זכויות עמיתים במערכות המידע של הגופים
המוסדיים יהיה מהימן ,שלם ,זמין וניתן לאיחזור .לביצוע ההליך האמור ,יכול ותהיה השפעה
על זכויות עמית ,קבוצת עמיתים או על הגוף המוסדי .בנוסף ,פערים מהסוג האמור ,ככל שלא
יתוקנו ויש להם השלכות רוחביות ,יכול ויביאו לחשיפה פוטנציאלית להגשת תובענות יצוגיות.
החברה נערכה ופועלת ליישום הוראות חוזר הטיוב וצמצום פערים ,לרבות עמידה בדרישות
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המיכוניות ובפעולות הנדרשות לצורך טיוב נתוני העמיתים והמבוטחים ,לפערים האמורים
יכול ויהיו השלכות ועלויות אשר בשלב זה לא ניתן להעריך את היקפן .לפרטים נוספים ראה
ביאור 45א)א (2)(4לדוחותיה הכספיים השנתיים של החברה )אסמכתא  2014-01-018951ו-
.(2014-01-016392
הרפורמה להגברת התחרות  -בחודש נובמבר  ,2010פרסם המפקח על הביטוח נייר עמדה
בעניין התוכנית להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני )"התכנית להגברת התחרות"(.
בהתאם לתכנית ,בדעת המפקח לנקוט שורה של צעדים ,בכדי להגביר את שיכלול השוק ,את
התחרות והשקיפות והכל במטרה לשפר את טיב המוצרים המוצעים ואת מחירם ולאפשר
לחוסכים להתאים טוב יותר את המוצרים לצרכיהם .כהמשך ,פורסמו הסדרי חקיקה
משלימים וביניהם תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( )דמי ניהול( ,התשע"ב -
 2012אשר הורו של הפחתת דמי הניהול המירביים אותם ניתן לגבות בביטוחי מנהלים )ביחס
למוצרים חדשים שנמכרים משנת  ( 2013ובקופות גמל ובקרן הפנסיה המשלימה )גם ביחס
לעמיתים קיימים( וכן על הפחתת דמי ניהול מעמיתים אשר הקשר עימם נותק והם לא אותרו
על ידי החברה.
הרפורמה להגברת התחרות והסדרים משלימים נוספים שיקבעו יכול ויביאו להגברת התחרות
בין המוצרים וכפועל יוצא ישפיעו על שימור המוצרים ועל דמי הניהול שיגבו בגינם ,אם כי
להערכת החברה ,השפעה זו תמותן ,ביחס לפוליסות ביטוח מנהלים שנמכרו עד שנת 2013
אשר כוללות מקדמי קצבה מובטחי תוחלת חיים וזאת בעקבות רפורמת המקדמים ,כמפורט
להלן .עוד מובהר ,כי למרות שהרפורמה בדמי הניהול לא חלה על קרנות הפנסיה ,התחרות
מובילה לגידול בהחזרי דמי ניהול לעמיתים אשר באו לידי ביטוי בחישוב הערך הגלום .עם
זאת ,להערכת החברה ,בשלב זה ,לא ניתן להעריך את ההשפעה העתידית של הרפורמה על
הערך הגלום וזאת ,בין היתר ,לאור חוסר הוודאות באשר להתנהגות המבוטחים בכל הקשור
לניוד ושיחלוף פוליסות שרכשו בעבר עקב הקטנת תקרת דמי הניהול; באשר לאופן שבו
ישתנה גובה ההוצאות של החברה ,בהתייחס ,בין היתר ,לצעדים שינקטו על ידה וליחסיה עם
הגורמים המפיצים; באשר להתנהגות הגופים המוסדיים המתחרים; ולאור הקושי  -להעריך
את ההשפעה המשולבת של הרפורמה האמורה ביחד עם מספר רפורמות בתחום החיסכון
הפנסיוני שנכנסו לתוקף בשנים האחרונות ו/או שנמצאות בהליכי חקיקה וביניהם רפורמת
המקדמים .לפיכך ,יתכן כי שינויים רגולטורים עתידיים אלה ,טרם באו לידי ביטוי מלא
בנתונים המצויים כיום בידי החברה.
רפורמת המקדמים – בשנת  2012פורסמו הוראות במסגרתן הגביל המפקח את שיווק פוליסות
ביטוח חיים עם מקדמי קצבה מובטחים בשנת  2013ומנע המשך שיווק פוליסות כאמור החל
משנת  ,2014למעט ביחס למבוטחים שמלאו להם לפחות  60שנים במועד המכירה .כצעד
משלים פרסם המפקח במרס  2013חוזר בנושא חישוב עתודות לתשלום קצבה בפוליסות
ביטוח חיים שבו עדכן את לוחות התמותה על בסיס אומדנים מעודכנים של תוחלת החיים
והשיפורים העתידיים בה .הערך הגלום כולל הערכה של השפעת עדכון הנחות תוחלת החיים.
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רפורמת המקדמים עשויה לשפר את שימורן של פוליסות ביטוח עם מקדמים מובטחים
שנמכרו בעבר קודם לשנת  .2014כמו כן הרפורמה השפיעה על הערך הגלום של המוצרים
שנמכרו בשנת  2013ועשויה להשפיע על הערך העסקים החדשים ) (VNBשל השנים הבאות
)ערך שאינו כלול בדיווח זה( ,עקב שינוי בתמהיל סל המוצרים הפנסיוניים שיימכרו משנת
 2013ואילך.
רפורמה בעסקי סיעוד – בהתאם לשורה של הוראות שפרסם המפקח על הביטוח ,הונהגו
שינויים בפוליסות סיעוד ,כך שפוליסות קבוצתיות שנמכרות או מחודשות מיום  1בינואר
 2013ואילך ,יהיו למשך כל חיי המבוטח ,ולא לתקופה קצובה ,ותמחור הפרמיה לא יתבסס על
סבסוד בין קבוצות גיל שונות וסבסוד בין המינים .עם זאת ,נקבע במסגרת ההנחיות כי מבטח
יהיה רשאי לחדש חוזים קיימים להנהגת תוכנית לביטוח סיעודי קבוצתי במתכונתם הקודמת,
ובלבד שיסתיימו עד ליום  31בדצמבר .2014
בהמשך להוראות האמורות בדבר סיומן של פוליסות הסיעוד הקבוצתיות במתכונתן הקודמת,
שלח המפקח לחברות הביטוח ,בינואר  2013מסמך שעניינו "ביטוח סיעודי קבוצתי – מתווה
למבוטחים מבוגרים" )להלן" :המתווה"( שמטרתו לדאוג להסדר שונה עבור מבוטחים
בפוליסות סיעוד קבוצתיות שהם בני  60ומעלה ,שיחול עליהם בעת סיום הפוליסה הקבוצתית.
מטרת המתווה היא לאפשר כיסוי ביטוחי מינימלי בעלות נמוכה באופן יחסי לפוליסות הפרט
כאשר עלות הכיסוי ו/או היקפו עשויים להשתנות במהלך תקופת הביטוח כפועל יוצא של
רווחיות בפוליסות הכלולות במתווה .בהמשך פורסמו על ידי המפקח טיוטת חוזר וטיוטת
תקנות שמטרתן להסדיר את המתווה ואשר נכון למועד פרסום הדוח טרם הפכו להסדר
מחייב.
הרפורמה בעסקי הסיעוד הביאה לייקור בעלותם של דמי הביטוח בפוליסות הקבוצתיות
במתכונת החדשה .לאור חובת המבטח להציע למבוטח בפוליסת סיעוד קבוצתית ,אשר הכיסוי
הביטוחי שלו הסתיים ,רצף ביטוחי באמצעות מתן אפשרות מעבר לפוליסת פרט לכל החיים
ללא חיתום מחדש וללא תקופת אכשרה וכן לאור העובדה כי דמי ביטוח בפוליסות סיעוד פרט
גבוהים בדרך כלל באופן מהותי מדמי הביטוח בפוליסות קבוצתיות במתכונת הישנה ,מעריכה
החברה כי קיים סיכון למימוש הזכאות לפוליסות ההמשך בעיקר על ידי מבוטחים הסבורים
כי יאלצו לממש את זכאותם לקבלת תגמולי סיעוד בעתיד הקרוב .בשלב זה לאור אי הודאות
הגבוהה לגבי התנהגות המבוטחים ובחירותיהם; לאור אי הודאות בקשר לפתרון שיתגבש,
אם יתגבש ,ביחס למבוטחים מבוגרים בפוליסות סיעוד קבוצתיות; לאור אי הודאות ביחס
להתנהגות הגופים המתחרים והסוכנים ,לא ניתן לכמת את השלכות האמור על הערך הגלום
והן עשויות להשפיע גם על הערך הגלום של עסקים החדשים ) (VNBשל השנים הבאות.
הועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית )"ועדת גרמן"(  -במהלך שנת הדוח
החלה לפעול ועדה מייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית שהוקמה על ידי שרת
הבריאות ,והכוללת צוות מומחים מתחומים שונים ) "ועדת גרמן"( .ועדת גרמן בוחנת את
הסוגיות השונות הניצבות לפתחה של מערכת הבריאות במדינת ישראל ,במטרה לגבש סדרת
המלצות ופתרונות לצורך חיזוק מערכת הבריאות הציבורית ולשם כך תגבש המלצות בדבר
צעדי המדיניות הרצויים ,לרבות תיקוני חקיקה וצעדים אופרטיבים .במסגרת עבודתה ,בוחנת
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הועדה גם את שוק הביטוחים הרפואיים ,הן ביחס לתוכניות השב"ן של קופות החולים והן
ביחס לביטוחים מסחריים .למסקנות ועדת גרמן ,לכשיתפרסמו ,יכול ויהיו השלכות על שוק
ביטוחי הבריאות הן באופן ישיר ,מאחר וועדת גרמן עוסקת גם בביטוחים המסחריים ,והן
באופן עקיף שכן שינויים במערכת הבריאות הציבורית ובשב"ן עשויים להשפיע גם על ביטוחי
הבריאות הפרטיים .המלצות ועדת גרמן יכול וישפיעו על היחס בין רבדי הכיסוי השונים
)הכיסוי במסגרת סל הבריאות והכיסוי במסגרת השב"ן( ,וכפועל יוצא עשויות להשפיע גם על
היקף המכירות של חברות הביטוח .להערכת החברה ,בשלב זה ,ובטרם פורסמו מסקנות
הועדה ,לא ניתן להעריך את ההשפעתן.
חישוב הערך הגלום יכול ואיננו כולל את השפעתם ,המלאה או החלקית ,של האירועים
האמורים ,וכן התפתחויות אחרות שטרם באו לידי ביטוי מעשי בנתונים בפועל ואשר לגביהם
אין בידי החברה ,נכון למועד זה ,יכולת להעריך את השפעתם על תוצאותיה העסקיות ועל
הערך הגלום או כל תרחיש אחר שאין וודאות לגבי קיומו כולל.
יצויין כי חישוב הערך הגלום איננו לוקח בחשבון התפתחויות אחרות שאינן ידועות היום,
ואשר לגביהן אין בידי החברה ,נכון למועד זה ,יכולת להעריך את השפעתן על תוצאותיה
העסקיות ועל הערך הגלום או כל תרחיש אחר שאין וודאות לגבי קיומו.
עם זאת ,מצורפים לדוח זה ,בסעיפים  3.6ו 3.7-להלן ,ניתוחי רגישות בהם נבחנת רגישות
תוצאות החישוב לשינויים בפרמטרים שונים ,שעשויים לחול בעתיד.
יובהר ,כי אין ללמוד מניתוח הרגישות לגבי הערכות החברה באשר להשפעות אפשריות של
רפורמות אלה ולהשפעה אפשרית של שינויים רגולאטורים אחרים שהחברה אינה יכולה
להעריך עדיין את השפעתם טרם יישומם המלא בפועל .לשינויים רגולטורים נוספים ולהשלכות
אפשריות שלהם ,ראה סעיפים  6ו 8-לדו"ח תיאור עסקי תאגיד לשנת  2013של כלל החזקות
עסקי ביטוח בע"מ )אסמכתא  2014-01-018951ו.(2014-01-016392 -
1.5.3

הטיפול בסיכונים
להלן סייגים ביחס להערכת הערך הגלום המפורטת בדו"ח זה ,הנובעים מהאופן שבו חישבה
החברה את הערך הגלום:
•

הנחות בחישוב הערך הגלום  -בחישוב לא נלקחו בחשבון סיכונים קיצוניים אשר
ההסתברות להתרחשותם נמוכה מאוד ואשר אין ביכולתה של החברה להעריך את
הסתברויות התרחשותם ואת השפעתם על החברה ,כגון :סיכונים תפעוליים קיצוניים
וסיכוני קטסטרופה שאין בגינם ביטוח משנה.
כמו כן ,ההנחות שביסוד המודל גובשו בעיקר על סמך מחקרים וניתוחים המבוססים
על ניסיון החברה וחברות הבת לאורך השנים האחרונות אשר לא כללו אירועים
קיצוניים .אי לכך ,ישנה אפשרות לתרחישים קיצוניים שהחברה לא לקחה בחשבון
בקביעת ההנחות שביסוד המודל.

•

בשל העדר נתונים מספקים ,המודל אינו מניח והחברה לא בדקה ,התאמה )קורלציה(
בין הנחות המודל ביחס לסיכונים שאינם סיכוני שוק )כגון ,סיכונים דמוגרפים
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ותפעוליים( ,לבין הנחות המודל ביחס לסיכוני השוק ,התאמה אשר עלולה להשפיע על
הערך הגלום באופן מהותי.
•

קביעת הערך הגלום לבעלי המניות אמורה להתבסס על הערכת ההתפלגות של הערך
הגלום .בהיעדר נתונים סטטיסטיים מובהקים מתאימים להערכת התפלגות הערך
הגלום לכל הגורמים הדמוגראפיים והתפעוליים ,השתמשה החברה בהנחות ריאליות
של כל פרמטר ופרמטר כשלעצמו ,לפי התוחלת של כל גורם רלוונטי.

•

הערך הגלום מבוסס על התיאוריה לפיה משקיעים אינם זקוקים לפיצוי עבור סיכונים
שאינם סיכוני שוק ובלבד שהם ניתנים לגידור או שהמשקיעים יכולים לפזר את חוסר
הוודאות על ידי החזקת תיק השקעות מפוזר ומגוון .בפועל ,יתכן ולא ניתן לפזר חלק
מהסיכונים הדמוגראפיים והתפעוליים ולא ניתן לגדרם )להלן" :סיכונים בלתי
מגודרים"( .בהעדר שוק נזיל ועמוק לפיו ניתן להעריך את "מחיר הסיכון" שהשוק נותן
לסיכונים אלה ,ובהעדר מתודולוגיה מוסכמת לכימות מחיר השוק הרעיוני לסיכונים
אלה ,לא הופחת הערך הגלום בגין סיכונים אלה.
יצוין ,כי לפני כשנתיים ,התקשרה הוועדה עם יועצים אקטואריים מחו"ל על מנת
לגבש מתדולוגיה ראויה ומעשית לפיה יותאם הערך הגלום באופן שישקף את עלות
הסיכונים הבלתי מגודרים .צפוי כי התאמה זו תתבטא בהפחתת הערך הגלום ,הן
ביחס לשווי התיק בתוקף ) ,(VIFוהן ביחס לשווי העסק החדש ) ,(VNBכך שאלו ישקפו
באופן הולם יותר את שווים בהתחשב בכל הסיכונים ,כולל הסיכונים הבלתי מגודרים,
וזאת בהתאם לפרקטיקה המקובלת בדיווחי הערך הגלום בעולם .נכון ליום פרסום
דוח זה ,טרם התקבלו המלצות מפורטות או סופיות מהיועצים האמורים ,ולפיכך
הוועדה טרם גיבשה מתודולוגיה סדורה בעניין זה .לאור האמור לא היה ניתן לבצע את
ההתאמה בדיווח זה.

אינדיקציות מסוימות לגבי השפעת ההנחות השונות על הערך הגלום מצורפות במסגרת ניתוחי
הרגישות להלן .יש להדגיש כי ,כאמור לעיל ,אין בידי החברה להעריך כמותית ,באופן
אובייקטיבי ומדעי ,את השפעת הסוגיות לעיל על ערך הגלום ,ועל-כן ,הרגישויות שמוצגות
אינן מהוות הערכה שכזו ,אלא הן מספקות כלי עזר למשתמשי הדוח לצורך הערכת השפעת
הסוגיות האמורות.
1.5.4

שיערוך נכסים לפי שווי הוגן
בהתאם לכללים והעקרונות שבדוח הוועדה ,שיערוך לשווי הוגן של נכסי החברה המוצגים
בדוחות הכספיים שלא לפי שווי הוגן בוצע רק ביחס לנכסים החופפים לעסקים הכלולים בערך
הגלום .יצוין כי אג"ח מיועדות ,הן בביטוח חיים נוסטרו והן בקרנות הפנסיה החדשות,
הוערכו ,מסיבות טכניות ,בהתאם לעלותם המותאמת בספרים והשפעת שוויין ההוגן נכללה
בשווי התיק בתוקף שבחישוב הערך הגלום.
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1.5.5

הסדרי סבסוד ממשלתי לקרנות פנסיה
בחישוב ערך הגלום וערך העסקים החדשים של עסקי ניהול קרנות פנסיה ,הניחה החברה שלא
יחולו שינויים בהסדרי הסבסוד הממשלתי השונים ,המתבטאים בשיעורי תשואה מובטחים על
אג"ח מיועדות קיימות והצפויות להיות מונפקות בעתיד ,בקרנות החדשות והותיקות,
ובתוספת לתשואה על נכסים אחרים בקרן הפנסיה הותיקה.

1.5.6

הערך הגלום איננו שווי כלכלי או שווי שוק של החברה או של חברת האם שלה.
הערך הגלום איננו אמור לייצג את השווי הכלכלי או שווי השוק של החברה או של חברת האם
שלה:

יודגש ,כי כאמור לעיל שווי התיק בתוקף איננו כולל עסקי ביטוח כללי ,וכן אינו
כולל פעילויות של חברות בנות בשליטתה של החברה בתחומים נוספים ) למעט
חברות בנות שצוינו במפורש בדוח זה (  ,וכן אינו כולל את היכולת ליצור עסקים
בעתיד )מוניטין( .כן יודגש ,כי הערך הגלום מתייחס לכלל חברה לביטוח בע"מ
בלבד ,ואינו מתייחס לחברת האם ,כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ,שלה פעילויו ת
ועסקים נוספים.
כמו כן ,הערך הגלום אינו מביא בחשבון סיכונים מסוימים כמפורט בסעיף 1.5.3
לעיל.
מובן אפוא ,כי לאור האמור לעיל ,הערך הגלום איננו מיצג ,את שווי השוק או את
השווי הכלכלי הכולל של החברה ,וודאי שלא את שווי השוק או את השווי הכלכלי

של כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ .
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 2מתודולוגית חישוב הערך הגלום
2.1

כללי
עקרונות חישוב הערך הגלום נעשו בהתאם לכללים והעקרונות שבדוח הוועדה ,למעט לעניין
הטיפול בסיכונים מסוימים המתוארים בסעיף  1.5.3לעיל ,הכל כמפורט בסעיף האמור.
ההנחות במודל הן לפי "ההנחות הצפויות באופן המיטבי"
דהיינו  -ללא מקדמי שמרנות .המודל אינו כולל שווי של מכירות עתידיות ,אך מבחינת רמת
),(Best Estimate Assumptions

ההוצאות וכדומה ,החישוב מניח המשך פעילות עסקית או "עסק חי".
כמוכן ,הערך הגלום אינו לוקח בחשבון השפעות של שינויים רגולטוריים שארעו לאחר תום
שנת הדוח.

2.2

טיפול בסיכונים
•

סיכונים פיננסיים )או סיכוני שוק(  -כל תזרים מהוון לפי ריבית הוון התואמת את הסיכון
שגלום בו .בהתאם להנחיות הועדה ,במודל נעשה שימוש בטכניקה מימונית הנקראת
 ,Certainty Equivalent Approachשבה התאמת תזרימי המזומנים לסיכוני השוק הגלומים
בהם נעשית באופן שבו התשואה הצפויה על ההשקעות הינה ריבית חסרת סיכון ובמקביל
היוון תזרימי המזומנים נעשה אף הוא לפי ריבית חסרת סיכון .יצוין כי התזרים הצפוי
מאג"ח מדינה מיועדות חושב על בסיס תשואת אג"ח אלו ,ותזרים מזומנים בגינו הוון אף
הוא לפי שיעור ריבית חסרת סיכון.
במסגרת התייעצות שביצעה הוועדה עם היועצים מחו"ל ,כאמור לעיל ,הוועדה ,יחד עם
היועצים ,החלו לגבש מתודולוגיה אשר תיתן ביטוי לעובדה כי בפועל ניתן להניח תשואות
עודפות על ריבית חסרת סיכון ,לאור העובדה שניתן להשקיע בנכסים לא סחירים כנגד
התחייבויות ביטוחיות שהינן לא נזילות ,ולפיכך ניתן להניח תוספת או פרמיה לשיעור
ריבית חסרת הסיכון המתאימה לנכסים סחירים )"פרמיית אי נזילות"( ,כמקובל
בפרקטיקה של דיווחי  EVבעולם ,ובתחומים נוספים בענף הביטוח העולמי .התאמת
שיעור ריבית חסרת הסיכון לתוספת "פרמיית אי-נזילות" צפויה להביא לגידול של הערך
הגלום .נכון למועד פרסום הדו"ח ,הועדה טרם גיבשה המלצות מפורטות וסופיות ולפיכך
לא ניתן ביטוי ל"פרמיית האי-נזילות" ,במסגרת דו"ח זה.
סיכונים שאינם סיכוני שוק )כגון שיעורי תמותה ,תחלואה ,ביטולים ,הוצאות הגבוהים
מהצפוי( – חישוב הערך הגלום מתבסס על התיאוריה הפיננסית אשר על פיה ,משקיעים
אינם זקוקים לפיצוי נוסף בריבית ההיוון עבור סיכונים שאינם סיכוני שוק ובלבד שהם
יכולים לפזר את חוסר הוודאות על ידי החזקת תיק השקעות מפוזר ומגוון .בהינתן הנחה
זו ,חושב ערך הגלום על בסיס הנחות דמוגרפיות ותפעוליות שהן "הנחות הצפויות באופן
מיטבי" ,ללא התחשבות בעלות הנוספת בגין הסיכונים שאינם ניתנים לגידור ,והיוון של
תזרימי המזומנים בשיעור ריבית חסרת סיכון ,ללא תוספת מרווחים להנחות העבודה
במודל או לריבית ההיוון.
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2.3

הנחות כלכליות

2.3.1

תשואה ,ריבית הוון ואינפלציה:
התשואה העתידית וריבית ההיוון נקבעו על-פי עקום התשואות של ריבית חסרת סיכון צמודת
מדד .שיעורי הריבית חסרת הסיכון ) (spotנכון לסוף  2013הינן:
לסוף שנה
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

שיעור ריבית
-0.56%
-0.68%
-0.48%
0.11%0.30%
0.66%
0.96%
1.21%
1.43%
1.63%

שיעור ריבית
1.79%
1.92%
2.03%
2.11%
2.17%
2.22%
2.26%
2.29%
2.33%
2.35%

לסוף שנה
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

לסוף שנה
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043

שיעור ריבית
2.38%
2.40%
2.42%
2.44%
2.46%
2.48%
2.50%
2.51%
2.53%
2.54%

יצוין ,כי אין צורך בהנחה מפורשת של אינפלציה עתידית כיוון שהמודל מבוסס על תזרימים
ועל תשואות במונחים ריאליים .כאשר פרמטר מסוים צפוי להשתנות שלא בהתאם לאינפלציה
העתידית ,נלקחה הנחה מפורשת של החריגה מהאינפלציה העתידית.

2.3.2

מיסוי
•

שיעור המס החל על מוסדות כספיים:
שנה
שיעור
מס

•

2013

2014

2015

2016

2017

2018

+ 2019

36.22%

37.71%

37.71%

37.71%

37.71%

37.71%

37.71%

מס רווח )כלול בשיעורי המס לעיל(
שיעור מס הרווח שנלקח בחשבון לצורך עריכת החישובים הינו השיעור כדלקמן:
שנה

2013

2014

2015

2016

2017

2018

+ 2019

שיעור
מס רווח

17.58%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%

18.00%
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2.4

הנחות דמוגרפיות ותפעוליות
כל ההנחות להן השפעה מהותית על הערך הגלום נקבעו לפי האומדנים הטובים ביותר של
החברה לגבי כל גורם דמוגראפי ותפעולי ,ומשקפות את הציפייה של החברה לעתיד בגין
גורמים אלה )ראה גם סעיף .(1.5

2.4.1

הנחות דמוגרפיות
ההנחות הדמוגרפיות ,הכלולות בחישוב ,נלקחו מתוך מחקרים פנימיים של החברה ,ככל
שישנם ,ומסקנות פרי הפעלת שיקול דעת מקצועי ,המבוססים הן על ניסיון רלוונטי והן על
שילוב של מידע ממקורות חיצוניים ,כגון מידע שהתקבל ממבטחי משנה ולוחות תמותה
ותחלואה שפורסמו.

2.4.2

הנחות תפעוליות )הוצאות(
הוצאות הנהלה וכלליות חושבו בהתאם לתוצאות מודל תמחירי פנימי שנערך בחברה לגבי
הוצאות הקשורות לעסקים הכלולים ,לרבות :הקצאת ההוצאות לתחומים השונים )ביטוח
חיים ,ביטוח בריאות ופנסיה( והעמסת ההוצאות על פעילויות שונות )הפקה ,ניהול שוטף,
השקעות וכו'( .בנוסף ,החברה הניחה כי כל ההוצאות תעלנה בעתיד בשיעור המדד.

2.5

שיטת החישוב

2.5.1

הון עצמי מותאם )(ANW
סכום ההון העצמי המותאם מבוסס על ההון העצמי של החברה כפי שפורסם בדוחות הכספיים
של החברה ליום  31בדצמבר  2013לאחר מספר התאמות הכוללות את הקטנתו בסכום
הוצאות הרכישה הנדחות לפי היתרה במאזן ,בניכוי העתודה למס נדחה שבגינן ,בתוספת
שיערוך לשווי הוגן של הנכסים החופפים לעסקים הכלולים והמוצגים בדוחות הכספיים לפי
עלות בניכוי מס .כמו כן ,נוכה מההון העצמי שווי תיקי ביטוח שנרכשו לפי ערכם בדוחות
הכספיים של החברה בניכוי מס בגינם ,וכן יתרת המוניטין של קרנות הפנסיה שנרכשו לפי
ערכם בדוחות הכספיים של החברה ,ללא ניכוי מס בהתאם לעמדת רשויות המס לגבי הפחתת
נכס זה .לפרוט ההתאמות לעיל ראה טבלאות המוצגות להלן בסעיף .3.3

2.5.2

ערך נוכחי של רווחים עתידיים )(PVFP
הערך הנוכחי של רווחים עתידיים חושב באמצעות מודל אקטוארי המתבסס על נתוני
הפוליסות ,ניהול זכויות הפנסיוניות של עמיתי קרנות הפנסיה ,ונתונים אחרים המצויים בידי
החברה והחברות הבנות שלה .מודל זה מאפשר ביצוע של תחזית תזרימי מזומנים עתידיים
והיוונם.
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2.5.3

עלות הון נדרש )(CoC
בוצעה תחזית של ההון הנדרש בגין העסקים הכלולים ,על פי הדרישות הקיימות ובהתאם
להתפתחות העתידית הצפויה של העסקים הכלולים .עלות ההון הינה היוון המס על רווחי
השקעה על ההון הנדרש בגין העסקים הכלולים.

2.5.4

ערך עסקים חדשים )(VNB
ערך העסקים החדשים מחושב כערך נוכחי של רווחים מעת מכירה עד תום תקופת הפוליסה,
או עד לפטירת המבוטח או הפנסיונר .הערך הנוכחי של הרווחים חושב באמצעות מודל
אקטוארי המתבסס על נתוני הפוליסות ,עמיתי הקרנות ונתונים אחרים כדי לשקף את תרומת
התפוקה של השנה החולפת לערך הגלום.
חישוב ה  VNBנערך בגין האוכלוסיות הבאות:
•

כל הפוליסות שהופקו בשנת .2013

•

כיסויים חדשים שהופקו במהלך  2013כתוספת לפוליסות שהופקו לפני .2013

•

פוליסות קבוצתיות שחודשו במהלך .2013

•

פרמיות חד-פעמיות על פוליסות קיימות שאינן נובעות מגידול בשכר.

•

עמיתים חדשים בקרנות הפנסיה שהצטרפו בשנת 2013

יובהר כי הערך הנוכחי של הרווחים העתידיים ) (PVFPכולל את ערך הרווחים בגין עסקים
חדשים כאמור.

2.6

טיפול באופציות והבטחות פיננסיות
לחברה קיימת עסקה לביטוח סיעודי )קופות חולים לאומית( הכוללות הבטחת תשואה
מינימאלית הנזקפות ליתרות הפוליסות .חישוב ה EV-כולל התייחסות להבטחה האמורה.
מעבר לכך ,לא קיימות בעסקים הכלולים אופציות או הבטחות פיננסיות מהותיות לרצפת
תשואה לטובת המבוטחים .יצוין כי פוליסות אשר בהן קיימת הבטחת תשואה מוגדרת,
מטופלות במסגרת החישוב.

2.7

ניתוח השינוי ב  EVוהרווח על בסיס EV
הטבלאות בסעיף  3.4להלן מציגות את השינוי בערך גלום ,מחולק למרכיבי ההון המותאם
ושווי התיק )בניכוי עלות ההון( ,כולל העברות בין שני מרכיבים אלה .כל הסכומים מוצגים
לאחר מס .השינוי מפורט לגורמי ההשפעה השונים שלו ,כדלקמן:

 2.7.1התאמות לערך גלום ליום  – 31.12.2012בסעיף זה נכללו תיקונים ביחס לנתוני הפתיחה ,כולל
שינויים במתודולוגיה .בשנת הדוח בוצעו תיקונים טכניים למודל עם השפעה כוללת של כ20 -
מל"ש להגדלת הערך הגלום לעסקי ביטוח וכ 65-מל"ש בהגדלת הערך הגלום של עסקי פנסיה.
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 2.7.2שינויים בהנחות תפעוליות ודמוגראפיות – מדי שנה החברה מעדכנת את ההנחות לפיהן
מעריכים את הערך הגלום ,בין היתר על בסיס נתונים חדשים לגבי הניסיון בפועל ולשינויים
בציפיות הנהלת החברה .בשנת הדוח  ,הביאו שינויים אלו לגידול בסך של כ  143מל"ש בערך
הגלום .עיקר הגידול האמור נובע מעדכון הנחת שיעורי ביטולים ותמותת מבוטחים פעילים
בעסקי ביטוח בקיזוז עליית הנחת הוצאות בפנסיה.
 2.7.3רווח צפוי על הערך הגלום – הערך הגלום צפוי להניב רווחים אף אם החברה לא הייתה מוכרת
עסקים חדשים ולא הייתה פועלת בתחומים נוספים שאינם כלולים ב .EV-רווחים אלה
נובעים מ 3 -מקורות:
א.

תשואה צפויה על שווי התיק בתוקף בסוף התקופה הקודמת – הכנסות צפויות אלו
מבוססות על שיעור התשואה הריאלית )מעל המדד( שהייתה צפויה בתחילת השנה
)שנת  ,(2013כולל מרווחים מעל הריבית חסרת הסיכון שהיו צפויים להתקבל.

ב.

תשואה צפויה על ההון העצמי המותאם – ההכנסות מהשקעות הצפויות מהנכסים
העומדים כנגד ההון המותאם .הכנסות צפויות אלו מבוססות על שיעור התשואה
הריאלית )מעל למדד( שהיה צפוי בתחילת השנה )שנת  ,(2013עבור אותה שנה ,על פי
הערכת החברה.

ג.

רווח צפוי לעבור משווי תיק בתוקף להון עצמי מתואם במהלך  – 2013במהלך שנת
 ,2013עבר הרווח החזוי לשנת  ,2013המבוסס על ההנחות התפעוליות והדמוגראפיות
המעודכנות ,משווי התיק בתוקף להון המותאם .מעבר זה של הרווח החזוי ממרכיב
שווי התיק בתוקף למרכיב ההון המותאם של ה  ,EVאינו משפיע על סך הערך הגלום.
בהתאם לשיטת קביעת ההון העצמי המותאם ,רווח זה אינו כולל השפעת הפחתת ה-
.DAC

 2.7.4השפעת הסטיות מההנחות התפעוליות והדמוגראפיות במהלך  – 2013מטבע הדברים ,הניסיון
בפועל לגבי שיעורי התביעות ,הביטולים ,ההוצאות וכדומה היו שונים במהלך התקופה
מהנחות העדכניות המשמשות לצורך חישוב הערך הגלום .סטיות אלה משפיעות גם על
הרווחים הצפויים להתקבל לאחר שנת הדוח )ולכן על השווי תיק בתוקף( וגם על הרווחים
שהיו צפויים להתקבל במהלך שנת הדוח עצמה )ולכן על ההון העצמי המותאם( .השפעת
הסטיות מוצגת בסעיף זה בנפרד על השווי תיק בתוקף ובנפרד על ההון המותאם ,בהתאמה.
בשנת  2013עיקר הסטיות ,בעסקי ביטוח ,היו בגידול בתשלומי תביעות בסכומים שהיו
גבוהים מהצפוי וכן בגידול בעתודות שהיו גבוהות מעבר לצפוי ,אשר הביאו להקטנת ההון
המותאם ,ובעסקי הפנסיה המקור העיקרי לסטייה בשווי התיק בתוקף נבע מגידול בהפרשות
לקרן מעבר לזה שהיה צפוי שהביא להגדלת השווי תיק בתוקף .בנוסף ,סעיף זה כולל את
ההשפעה ממספר גורמים שכל אחד מהם כשלעצמו אינו מהותי להערכת החברה ,ואשר
כוללים ,בין היתר ,שינויים בפוליסות ביטוח קיימות ,תנאי ביטוח משנה או הסכמי עמלות עם
סוכנים.
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 2.7.5רווח מעסקים חדשים – הערך הגלום אינו כולל את הערך הצפוי להתווסף מעסקים חדשים
שימכרו בעתיד .על כן ,סעיף זה מציג את התוספת לערך הגלום לסוף התקופה הקודמת ,עקב
מכירת פוליסות ביטוח חדשות במהלך השנה והצטרפות עמיתים חדשים לקרנות הפנסיה.
התוספת מחולקת להשפעה בפועל מהעסקים החדשים על הרווחים בתקופה עצמה )מוצגת
תחת ההון המותאם( ולרווחים הצפויים מהעסקים החדשים בעתיד )ומוצג תחת השווי תיק
בתוקף( .עיקר הגידול ברווח מעסקים חדשים שנמכרו במהלך השנה נובע מגידול בהיקף
המכירות של עסקי הביטוח.
 2.7.6הוצאות פיתוח שלא נכללו ב – EV -כאן מוצגת ההשפעה ,על הרווחים בפועל בשנה ,של
ההוצאות החריגות שלא נכללו בערך גלום ,אלא יוחסו למכירות עתידיות .בשנת  2013לא היו
הוצאות שלא נכללו ב .EV
נהוג לכנות את סיכום השינויים בסעיפים  2.7.2עד " 2.7.6רווח תפעולי על בסיס ערך גלום".
סכום זה משקף את הערך שהתווסף לערך הגלום ,או הרווח במונחי ערך ,הנובע בפעילות
השוטפת של החברה ,למעט ההשפעה מעסקים שלא כלולים ב) EV-כגון ביטוח אלמנטרי(
ולפני ההשפעה של גורמים כלכליים לא צפויים ,כגון שינוים שלא היו צפויים בשיעורי הריבית
בשוק ההון ובאינפלציה.
 2.7.7רווח מפריטים מיוחדים – אין רווח או הפסד מפריטים מיוחדים.
 2.7.8השפעת אינפלציה במהלך  – 2013סעיף זה כולל את השפעת האינפלציה בשנת הדוח )(1.91%
על יתרת הפתיחה של הערך הגלום ומוצגת בנפרד על מרכיב שווי התיק בתוקף ובנפרד על
מרכיב ההון המותאם.
ההשפעה על מרכיב התיק בתוקף נובעת בעיקר עקב הצמדת הפוליסות למדד ולכן להצמדת
מרבית התזרימים במודל ,עובדה שמשפיעה על גידול התיק בתוקף בגובה המדד במלואו.
ההשפעה על מרכיב ההון המותאם נובעת מזקיפת תשואה בגובה המדד על הנכסים המגבים
את ההון המותאם בניכוי מס .בסעיפים האחרים מוצגת ההשפעה של התשואות הריאליות
מעל המדד.
2.7.9

רווח או הפסד הנובעים מסטיות מההנחות הכלכליות במהלך  2013ומשינויים מהנחות
כלכליות לאחר שנת הדוח – סעיף זה כולל שלושה מרכיבים:
א.

ההשפעה על שווי התיק בתוקף כפועל יוצא משינויים בהנחות הכלכליות אשר היו
מבוססות על ריביות השוק בסוף השנה הקודמת לבין ההנחות הכלכליות אשר
מבוססות על ריביות השוק בסוף  .2013הנחות אלו כוללות את ריבית ההיוון ואת
התשואות הצפויות.
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ב.

ההשפעה הנובעת מהפער בין התשואה בפועל במהלך השנה לעומת התשואה שהייתה
צפויה בתחילת השנה כולל מרווחים מעל הריבית חסרת הסיכון שהיו צפויים
להתקבל .ההשפעה של הסטיות האמורות משתקפת בשני מרכיבי ה :EV
 .1בהון המותאם – בעיקרו עקב ההשפעה על הרווח מהפער בין התשואות
שהושגו בפועל במהלך השנה ,לתשואות שהיו צפויות להתקבל על נכסי
החברה שעמדו כנגד ההון המותאם וכנגד עתודות הביטוח בגין העסקים
הכלולים(.
 .2בשווי התיק בתוקף – בעיקר עקב גידול ברווחים הצפויים להתקבל בעתיד,
אשר נגרם כתוצאה מיתרת צבירות החיסכון שבניהול החברה לסוף שנת
 ,2013הגדולה מזו שנצפתה במקור וזאת עקב התשואה החיובית שהחברה
השיגה על השקעותיה בשנת הדיווח.

ג.

השפעה חד פעמית השנה על השווי תיק בתוקף הנובעת משינויים בשיעורי המס
העתידיים על הרווחים ובשיעורי מס ערך מוסף על עמלות סוכנים .בסוף שנת הדוח,
שיעורי מס החברות ומס ערך מוסף עלו )ראה סעיף  2.3.2לעיל( לעומת שיעורי המס
חברות ומס ערך מוסף שהיו בתוקף בסוף שנה קודמת ,דבר שגרם לירידה בשווי
התיק בתוקף בסך של כ  261 -מל"ש ) 191מל"ש עבור עסקי ביטוח ועוד כ  70 -מל"ש
עבור עסקי הפנסיה(.

נהוג לכנות את סיכום השינויים בסעיפים  2.7.2עד " 2.7.9רווח על בסיס ערך גלום בגין
עסקים כלולים והון" .סכום זה משקף את הערך שהתווסף לערך הגלום ,או הרווח במונחי
ערך ,הנובע בפעילות השוטפת של החברה ,כולל ההשפעות מגורמים כלכליים וכולל פריטים
מיוחדים ,אך ללא ההשפעה של עסקים שלא כלולים ב) EV-כגון ביטוח אלמנטרי(.
 2.7.10רווח מעסקים לא כלולים – סך הערך הגלום כולל את מלוא ההון העצמי של החברה ,ועל כן
חלק מהגידול/קיטון בהון העצמי מוסבר מהרווחים/ההפסדים של תחומי פעילות שאינם
כלולים בשווי התיק .בשנת הדוח ,הרווח הכולל שנבע מעסקים לא כלולים היה בסך של כ 63
מל"ש ,שכלל הוצאות מימון בסך  103מל"ש לאחר מס.
סיכום השינויים בסעיפים  2.7.2עד  2.7.10הינו "רווח על בסיס ערך גלום ,כולל רווח מעסקים
לא כלולים" ,כאשר הרווח לעסקים לא כלולים נמדד על בסיס "רווח כולל" חשבונאי.
 2.7.11תנועות הון – בסעיף זה מוצג השינוי בערך הגלום הנובע מתנועת הון ,לרבות תשלום
דיבידנדים במהלך השנה .התנועה בהון בכלל חברה לביטוח בשנת  2013עמדה על סך של 101
מל"ש ,כאשר החלק הארי מהסכום הינו תשלום דיבידנד לבעלי מניות.
 2.7.12רווח מעסקי פנסיה – הרווח שעבר לחברה ממגזר הפנסיה .רווח מורכב מרווחי עסקי פנסיה
בהתאם לדיווח לפי מגזרים של החברה בסך של כ 31 -מל"ש לאחר מס.
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2.8

מבחני רגישות
במבחני הרגישות המוצגים בסעיפים  3.6ו 3.7 -להלן ,אומצו הגישות הבאות:
2.8.1

הרגישויות מתייחסות לכל העסקים הכלולים אלא אם צוין אחרת.

2.8.2

מבחני הרגישות מתייחסים לכל הנחה בנפרד ,ללא מדידה של השפעות מצטברות או
מתקזזות או שינויים נגזרים על גורמים אחרים וכדומה.

2.8.3

הרגישות בגין ערך העסקים החדשים מתייחסת לשינויים מסוף שנת  2013ואילך ,ולא
לתקופה מעת המכירה ועד לסוף שנת .2013

2.8.4

תמותה למבוטחים – מבחני הרגישות של שיעורי תמותה )כולל מוות מתאונה( ,אינם
כוללים תמותה של מבוטחים מקבלי קצבאות זקנה ומקבלי פיצוי חודשי בגין אובדן
כושר או סיעוד )רק בביטוח ולא בפנסיה(.

2.8.5

תמותה של מקבלי קצבת זקנה– מבחן רגישות של שיעורי תמותה למקבלי קצבאות
זקנה בלבד ,לא כולל תמותה של מקבלי קצבאות אחרים )רק בביטוח ולא בפנסיה(.

2.8.6

תחלואה – מבחן הרגישות כולל את כל התביעות שאינן מקרי מוות הכלולים בסעיף
 2.8.4לעיל ,כולל תחלואה ממחלות קשות ,אובדן כושר עבודה ,סיעוד ,ניתוחים ואשפוז,
נכות מתאונה וכו' .המבחן מתייחס לשכיחויות של מקרי תביעה ולא לתקופת תשלום
התביעות בגין אי-כושר עבודה וסיעוד )רק בעסקי ביטוח ולא בעסקי פנסיה(.

2.8.7

ריבית – תוצאת מבחן הרגישות כוללות את:
א .השפעת שינוי שיעור הריבית ,המשמש כריבית היוון וכן לתשואה הצפויה
מהשקעות נכסי החברה וקרנות הפנסיה )למעט מהשקעות באגרות חוב מיועדות
בהן התשואה לא עשויה להשתנות( ,על ערך נוכחי של הרווחים העתידיים
).(PVFP
ב .השפעת שינוי שיעור הריבית על שווי נכסים נושאי ריבית שקלית או צמודה,
המגבים את העסקים הכלולים.

2.8.8

מבחן רגישות בנושא מימוש גמלא  -מבחן רגישות זה בוחן את השפעת הגידול
באוכלוסיית מממשי האופציה לקצבה בגיל הפרישה .במבחן זה נבחן גידול של 10%
בשיעור מימוש הגמלא )הכפלת שיעורי המימוש ב.(110% -

2.8.9

שווי הערך הגלום בקרן הפנסיה הותיקה ללא סבסוד ממשלתי.
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2.9

סקירת דוח הערך הגלום
דוח הערך הגלום ליום  31דצמבר  2013וערך העסקים החדשים לשנה שהסתיימה באותו
תאריך ,וכן מבחני הרגישות ביחס אליהם וכן הניתוח של התנועה של הערך הגלום ,נסקר ע"י
רואה החשבון קוסט פורר ,גבאי את קסירר ).(Ernst & Young
דוח הסקירה של הסוקר וממצאיו מצורף בנספח א' לדוח זה.
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 3תוצאות
3.1

הערך הגלום נכון ל31.12.2013-

מיליוני ₪
הון עצמי מותאם )ראה
טבלה  3.3להלן(
ערך נוכחי של רווחים
עתידיים בניכוי מס
בניכוי עלות הון נדרש
ערך גלום

 EVבגין עסקים
כלולים בביטוח
חיים ובריאות

 EVבגין עסקי
ניהול קרנות
פנסיה

התאמה לאיחוד
בגין עסקי ניהול
קרנות הפנסיה
ב EV -של
החברה*

סה"כ  EVעבור
ביטוח חיים
ובריאות ועסקי
ניהול קרנות
פנסיה

3,209.0

65.2

)(350.3

2,923.9

6,186.4
)(221.4
9,174.0

2,918.2
)(31.8
2,951.6

)(350.3

9,104.6
)(253.2
11,775.3

* מורכב משווי החברות המנהלות של קרנות הפנסיה ומוניטין בגינן הכלול בהון עצמי של כלל חברה
לביטוח ,בסך  176.1מל"ש ובתוספת ההון העצמי של חברות המנהלות בסך  174.2מל"ש )ראה
טבלאות .3.3ב ו.3.3ג(.

3.2

ערך עסקים חדשים של מכירות בשנת 2013

מיליוני ₪
ערך עסקים חדשים לפני עלות
הון נדרש
עלות הון נדרש בגין עסקים
חדשים
סה"כ ערך עסקים חדשים

 VNBבגין עסקים
כלולים בביטוח
חיים ובריאות

 VNBבגין עסקי
ניהול קרנות פנסיה

סה"כ  VNBעבור
ביטוח חיים
ובריאות ועסקי
ניהול קרנות פנסיה

400.1

126.5

526.6

)(12.0
388.1

)(2.5
124.0

)(14.5
512.1

לצורך השוואה ,מוצג להלן ערך העסקים החדשים של המכירות בשנת  ,2012כפי שפורסם בדוח הערך
הגלום ליום :31.12.2012

מיליוני ₪
ערך עסקים חדשים לפני עלות
הון נדרש )לשנת (2012
עלות הון נדרש בגין עסקים
חדשים
סה"כ ערך עסקים חדשים

 VNBבגין עסקים
כלולים בביטוח
חיים ובריאות

 VNBבגין עסקי
ניהול קרנות פנסיה

סה"כ  VNBעבור
ביטוח חיים
ובריאות ועסקי
ניהול קרנות פנסיה

319.9

122.8

442.7

)(15.7
304.2

)(2.2
120.6

)(17.9
424.8
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3.3

התאמה בין ההון העצמי המותאם לבין ההון העצמי בדוחות

טבלה  3.3א' – כלל חברה לביטוח :עסקי ביטוח
הון עצמי )מאזן החברה ליום (31.12.2013

במיליוני ₪
3,765.6

שיערוך נכסים החופפים לעסקים הכלולים והמוצגים בדוחות הכספיים
לפי עלות ,לשווי הוגן בניכוי מס.
בניכוי הוצאות רכישה נדחות ) DACלמאזן(
בתוספת עתודה למס נדחה ,והטבות מס ,בגין DAC

244.5
)(1,250.0
455.4

בניכוי שווי תיקי ביטוח שנרכשו ומוניטין בגינם ,הכלול בהון עצמי ,נטו
ממס.
הון עצמי מתואם בגין העסקים הכלולים

)(6.5
3,209.0

טבלה  3.3ב' – חברות המנהלות קרנות פנסיה
הון עצמי )מאזן החברה ליום (31.12.2013

במיליוני ₪
174.2

שיערוך נכסים החופפים לעסקים הכלולים והמוצגים בדוחות הכספיים
לפי עלות ,לשווי הוגן בניכוי מס.
בניכוי הוצאות רכישה נדחות ) DACלמאזן(
בתוספת הטבת מס עתידית ,בגין DAC
הון עצמי מתואם בגין העסקים הכלולים

)(160.9
51.9
65.2

טבלה  3.3ג' – הכללת עסקי ניהול קרנות פנסיה עם עסקי ביטוח
במיליוני ₪
הון עצמי מותאם בגין פוליסות ביטוח לטווח ארוך )ביטוח חיים
וביטוח בריאות( מטבלה 3.3א לעיל.

3,209.0

בניכוי הוצאות רכישה נדחות ) DACלמאזן( בגין פנסיה הרשום במאזן
החברה
בתוספת עתודה למס נדחה ,והטבות מס ,בגין DAC
בניכוי מוניטין החברות המנהלות קרנות פנסיה הכלול בהון עצמי
הון עצמי מתואם כלל ביטוח בהתחשב ניהול עסקי פנסיה

)(160.9
51.9
)(176.1
2,923.9
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3.4

ניתוח השינוי ב  EVוהרווח על בסיס EV
טבלה  - 3.4.1עסקי ביטוח )במליוני (₪

שינוי  EVעסקי ביטוח
ערך גלום ליום 31.12.2012
התאמות לערך גלום ליום 31.12.2012
ערך גלום מותאם ליום 31.12.2012
רווח תפעולי מהתיק בתוקף ליום
:31.12.2012
שינוי בהנחות תפעוליות ודמוגראפיות
תשואה ריאלית צפויה
רווח כולל צפוי לעבור משווי תיק להון
עצמי ב 2013
השפעת הסטיות מההנחות התפעוליות
והדמוגראפיות במהלך  2013ושינויים
אחרים
סך הכל רווח תפעולי מהתיק בתוקף ב
31.12.2012
רווח מעסקים חדשים
הוצאות פיתוח שלא נכללו ב EV
רווח תפעולי לפי ערך גלום
רווח מפרטים מיוחדים
השפעת אינפלציה במהלך 2013

הון עצמי
מותאם
2,724.3
2,724.3

שווי תיק
בתוקף
5,313.8
19.5
5,333.3

ערך גלום
8,038.1
19.5
8,057.6

2.7.2
2.7.3

)(54.0
44.0

237.9
334.2

183.9
378.2

2.7.3

490.7

)(490.7

-

2.7.4

)(75.4

)(18.8

)(94.2

405.3
)(238.9
166.4
33.2

62.6
627.0
689.6
102.0

467.9
388.1
856.0
135.2

292.5

)(159.9

132.6

492.1
31.3
62.7

631.7
-

1,123.8
31.3
62.7

403.9
)(101.4
3,209.0

631.7
5,965.0

1,217.8
)(101.4
9,174.0

ראה סעיף
2.7.1

2.7.5
2.7.6
2.7.7
2.7.8

רווח מסטיות מההנחות הכלכליות
במהלך  2013ומשינויים להנחות כלכליות 2.7.9
סה"כ רווח על בסיס ערך גלום  -בגין
עסקים כלולים והון
2.7.12
רווח מעסקי פנסיה
2.7.10
רווח מעסקים לא כלולים
סה"כ רווח על בסיס ערך גלום – כולל כל
עסקי החברה
2.7.11
תנועות בהון
ערך גלום ליום 31.12.2013
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טבלה  - 3.4.2עסקי פנסיה )במיליוני (₪

הון עצמי
מותאם
55.3
1.9
57.2

שווי תיק
בתוקף
2,363.3
63.5
2,426.8

ערך גלום
2,418.6
65.4
2,484.0

2.7.2
2.7.3

1.6

)(41.4
28.9

)(41.4
30.5

2.7.3

45.3

)(45.3

-

2.7.4

)(0.2

262.3

262.1

46.7
)(58.5
)(11.8
0.7

204.5
182.5
387.0
46.4

251.2
124.0
375.2
47.1

)(0.9

26.2

25.3

)(12.0
20.0

459.6
-

447.6
20.0

8.0
65.2

459.6
2,886.4

467.6
2,951.6

שינוי  EVעסקי פנסיה
ערך גלום ליום 31.12.2012
התאמות לערך גלום ליום 31.12.2012
ערך גלום מותאם ליום 31.12.2012
רווח תפעולי מהתיק בתוקף ליום
31.12.2012
שינוי בהנחות תפעוליות ודמוגראפיות
תשואה ריאלית צפויה
רווח כולל צפוי לעבור משווי תיק להון
עצמי ב 2013
השפעת הסטיות מההנחות התפעוליות
והדמוגראפיות במהלך  2013ושינויים
אחרים
סך הכל רווח תפעולי מהתיק בתוקף ב
31.12.2012
רווח מעסקים חדשים
הוצאות פיתוח שלא נכללו ב EV
רווח תפעולי לפי ערך גלום
רווח מפרטים מיוחדים
השפעת אינפלציה במהלך 2013

2.7.7
2.7.8

רווח מסטיות מההנחות הכלכליות
במהלך  2013ומשינויים להנחות כלכליות

2.7.9

סה"כ רווח על בסיס ערך גלום  -בגין
עסקים כלולים והון
רווח מעסקים לא כלולים
סה"כ רווח על בסיס ערך גלום – כולל כל
עסקי החברה
תנועות בהון
ערך גלום ליום 31.12.2013

ראה סעיף
2.7.1

2.7.5
2.7.6

2.7.10

2.7.11
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טבלה  - 3.4.3סה"כ עסקי ביטוח ופנסיה )במיליוני (₪

שינוי  EVעסקי ביטוח ופנסיה
ערך גלום ליום 31.12.2012
התאמות לערך גלום ליום 31.12.2012
ערך גלום מותאם ליום 31.12.2012
רווח תפעולי מהתיק בתוקף ליום
31.12.2012
שינוי בהנחות תפעוליות ודמוגראפיות
תשואה ריאלית צפויה
רווח כולל צפוי לעבור משווי תיק להון
עצמי ב 2013
השפעת הסטיות מההנחות התפעוליות
והדמוגראפיות במהלך  2013ושינויים
אחרים
סך הכל רווח תפעולי מהתיק בתוקף ב
31.12.2012
רווח מעסקים חדשים
הוצאות פיתוח שלא נכללו ב EV
רווח תפעולי לפי ערך גלום
רווח מפרטים מיוחדים
השפעת אינפלציה במהלך 2013
רווח מסטיות מההנחות הכלכליות
במהלך  2013ומשינויים להנחות
כלכליות
סה"כ רווח על בסיס ערך גלום  -בגין
עסקים כלולים והון
רווח מעסקים לא כלולים
סה"כ רווח על בסיס ערך גלום – כולל
כל עסקי החברה
תנועות בהון
סה"כ שינוי ב EV
ערך גלום ליום * 31.12.2013

הון עצמי
מותאם
2,470.6
1.9
2,472.5

שווי תיק
בתוקף
7,677.1
83.0
7,760.1

ערך גלום
10,147.7
84.9
10,232.6

2.7.2
2.7.3

)(54.0
40.5

196.5
363.1

142.5
403.6

2.7.3

536.0

)(536.0

-

2.7.4

)(65.6

243.5

177.9

456.9
)(297.4
159.5
28.0

267.1
809.5
1,076.6
148.4

724.0
512.1
1,236.1
176.4

302.6

)(133.7

168.9

490.1
62.7

1,091.3
-

1,581.4
62.7

552.8
)(101.4
451.4
2,923.9

1,091.3
1,091.3
8,851.4

1,644.1
)(101.4
1,542.7
11,775.3

ראה סעיף
2.7.1

2.7.5
2.7.6
2.7.7
2.7.8
2.7.9

2.7.10

2.7.11

* לגבי התאמות לאיחוד ההון העצמי המותאם בגין עסקי הפנסיה ראה טבלה  3.1לעיל
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3.5

פירוט הפער בין השינוי בהון העצמי המותאם לבין הרווח הנקי לחברה
ליום 31.12.2013

טבלה  - 3.5.1עסקי ביטוח )במיליוני (₪

להלן מוצג הסבר לפער שבין השינוי בהון העצמי המותאם ולבין הרווח הנקי לחברה:
רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה
פריטים שהועברו דרך קרן הון
רווח כולל לאחר מס
שינוי ב  DACלפני מס
מס בגין השינוי ב  DACשלא נכלל בשווי התיק בתוקף
שיערוך נכסים לפי שווי הוגן בניכוי מס
שינוי נטו בשווי תיקים ומוניטין הרשומים במאזן
תנועות בהון
סה"כ שינוי בהון העצמי המותאם

במיליוני ₪
618.3
23.2
641.5
)(22.0
26.1
)(63.9
4.4
)(101.4
484.7

טבלה  – 3.5.2עסקי פנסיה )במיליוני ש"ח(
להלן מוצג הסבר לפער שבין השינוי בהון העצמי המותאם ולבין הרווח הנקי לחברות המנהלות:
רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה
פריטים שהועברו דרך קרן הון
רווח כולל לאחר מס
שינוי ב  DACלפני מס
מס בגין השינוי ב  DACשלא נכלל בשווי התיק בתוקף
שיערוך נכסים לפי שווי הוגן בניכוי מס
שינוי נטו בשווי תיקים ומוניטין הרשומים במאזן
תנועות בהון והתאמה בגין מיזוג חברות המנהלות של פנסיה וגמל
סה"כ שינוי בהון העצמי המותאם
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במיליוני ₪
43.2
)(0.1
43.1
)(52.0
18.8
9.9

3.6

ניתוח רגישות בגין עסקי ביטוח חיים ובריאות ליום 31.12.2013

להלן ניתוחי הרגישות בגין עסקי חיים ובריאות:

התוצאה הבסיסית
הפחתה של  0.5%בריבית
חסרת הסיכון
עליה של  10%בהוצאות
הנהלה וכלליות
עליה יחסית של 10%
בשיעורי הביטולים )כולל
פדיונות וסילוקים(
עליה של  10%בשיעורי
התמותה בגין מבוטחים
עליה של  10%בשיעורי
התחלואה
ירידה של  10%בשיעור
התמותה עבור מקבלי
קצבאות זקנה
עליה של  10%בשיעורי
מימוש לקיחת גמלא

ראה
סעיף

שינוי בערך גלום
ב%-
במליוני ₪
9,174

2.8.7

שינוי בערך עסקים חדשים
ב%-
במליוני ₪
388

)(247

-2.7%

)(2

-0.5%

)(233

-2.5%

)(21

-5.4%

)(363

-4.0%

)(52

-13.4%

2.8.4

)(88

-1.0%

)(10

-2.6%

2.8.6

)(551

-6.0%

)(81

-20.9%

2.8.5

)(349

-3.8%

)(1

-0.3%

2.8.8

)(117

-1.3%

1

0.3%

במידה ולניתוח הרגישות השפעה סימטרית לשני הכיוונים ,מוצג לעיל השינוי בכיוון האחד בלבד.
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3.7

ניתוחי רגישות בגין עסקי ניהול קרנות פנסיה ליום 31.12.2013

להלן ניתוחי הרגישות בגין עסקי ניהול קרנות הפנסיה:
ראה
סעיף
התוצאה הבסיסית
הפחתה של 0.5%
בריבית חסרת הסיכון
עליה של  10%בהוצאות
הנהלה וכלליות
הפחתה של  1%משיעור
עליית השכר
עליה יחסית של 10%
בשיעורי הביטולים
)כולל פדיונות
והקפאות(
ללא סבסוד ממשלתי
בקרן פנסיה הותיקה

2.8.7

2.8.9

שינוי בערך גלום
ב%-
במליוני ₪
2,952

שינוי בערך עסקים חדשים
ב%-
במליוני ₪
124

153

5.2%

8

6.7%

)(128

-4.3%

)(14

-10.9%

)(168

-5.7%

)(18

-14.6%

)(252

-8.5%

)(36

-28.8%

)(21

-0.7%

במידה ולניתוח הרגישות השפעה סימטרית לשני הכיוונים ,מוצג לעיל השינוי בכיוון האחד בלבד.

____________________

______________________
איזי כהן,

עופר ברנדט,

מנכ"ל.

משנה למנכ"ל ואקטואר ראשי.
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קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 67067

טל03-6232525 .
פקס 03-5622555
www.ey.com/il

נספח א' – דוח סוקר חיצוני של חישוב הערך הגלום

 28במאי2014 ,
לכבוד הדירקטוריון של
כלל חברה לביטוח בע"מ
א.ג.נ.
הנדון  :סקירת דוח הערך הגלום ליום 31.12.2013
א .לבקשתכם סקרנו את המידע ,אשר הוכן על ידי כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן החברה( ,בדבר
הערך הגלום ליום  ,31.12.2013ערך העסקים החדשים לשנה שהסתימה באותו תאריך ,ניתוח
התנועה בערך הגלום ומבחני הרגישות ביחס אליהם ,המתייחסים לפוליסות ביטוח חיים
ובריאות ארוכות טווח ועסקי ניהול קרנות פנסיה )להלן – "דוח הערך הגלום"(.
ב .סקירתנו כללה ,בין היתר:
 .1דיונים ובירורים עם הגורמים הרלבנטיים בחברה ,ביצוע נהלים אנליטיים בהתייחס
לתוצאות המוצגות בדוח הערך הגלום ובהתייחס למידע פיננסי וסטטיסטי אחר.
 .2התאמה בין תוצאות החישוב ומידע פיננסי של החברה.
 .3השוואה של הנחות הדמוגרפיות והתפעוליות ,לפיהם נערך דוח הערך הגלום ,עם ניסיון
העבר בחברה ומידע חיצוני רלוונטי.
 .4בחינת ההתאמה של המתודולוגיה ,ההנחות ודרך ההצגה ,לפיהם נערך דוח הערך הגלום,
לחוזר המפקח על הביטוח מספר  2007-1-11על נספחיו )להלן חוזר המפקח( .חוזר המפקח
אימץ את הכללים והעקרונות שנקבעו בדוח וועדה משותפת של חברות הביטוח והמפקח על
הביטוח )להלן "הוועדה"( ,אשר פעלה בליווי יועצים מישראל ומחו"ל.
ג .בהתבסס על סקירתנו ,ובהסתמך על נתונים ומידע שסופקו על ידי החברה הרינו לציין כדלקמן:
 .1המתודולוגיה וההנחות שתוארו בדוח הערך הגלום עומדות ,מכל הבחינות המהותיות בחוזר
המפקח ,בכפוף לאמור בסעיף ד) (3להלן.
 .2אופן הגילוי בדוח הערך הגלום עומד מכל הבחינות המהותיות בחוזר המפקח ובהוראות
המפורטות ב" -פורמט גילוי" אשר הוכן על ידי הוועדה בתאום עם המפקח על הביטוח.
"פורמט גילוי" זה טרם פורסם על ידי המפקח על הביטוח כתוספת לחוזר המפקח.
 .3לא עלה בסקירתנו דבר המצביע על כך כי ההנחות הדמוגרפיות והתפעוליות אשר הוצגו
בפנינו במהלך הסקירה אינן סבירות בהתבסס על ניסיון החברה בעבר ובהווה וציפיות
ההנהלה לגבי העתיד ,בכפוף לאמור בסעיף ד) (2להלן.
 .4לא עלה בסקירתנו דבר המצביע על כך שהערך הגלום בסך  11,775מיליון ש"ח ,הערך של
עסקים חדשים בסך  512מליון ש"ח ,מבחני הרגישות ביחס אליהם וניתוח התנועה בערך
הגלום לא הוערכו כיאות על פי המתודולוגיה וההנחות שתוארו בדוח הערך הגלום ושהוצגו
בפנינו במהלך הסקירה.
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ד .אנו מפנים את תשומת הלב לנושאים הבאים:
 .1דוח הערך הגלום הוכן על בסיס הנחות שהינן פרי השלכת הניסיון הקיים כלפי העתיד
במסגרת הסביבה בה פועלת החברה .מטבע הדברים ,היות ומדובר בהערכות עתידיות לזמן
ארוך ,התוצאות בפועל צפויות להיות שונות מאלה שהוערכו בעת חישוב הערך הגלום.
 .2קיימת אי ודאות לגבי השלכות של הרפורמות בענפי החיסכון ארוך טווח והבריאות .חישוב
ערך הגלום אינו כולל חלק מההשפעות האפשריות ,אם יהיו ,כמפורט בסעיף  1.5.2לדוח
הערך הגלום.
 .3הערות ,הבהרות וסייגים לגבי הטיפול בסיכונים המתוארים בסעיף  1.5.3לדוח הערך הגלום.
 .4הערך הגלום כולל גם את הערך הגלום של עסקי ניהול קרנות פנסיה בבעלות החברה אשר
פרסומו אינו מתחייב על פי הנחיות המפקח.
אנו מסכימים שדוח סקירה זה ייכלל בתשקיף כללביט מימון בע"מ המיועד להתפרסם בחודש מאי,
.2014

בכבוד רב,
קוסט ,פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
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פרק  - 10פרטים נוספים
.10.1

חוות דעת עורך דין
החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

תל אביב 28 ,במאי 2014
לכבוד
כללביט מימון בע"מ
ראול ולנברג  ,36קריית עתידים
תל אביב6136902 ,
ג.א.נ,.
הנדון :כללביט מימון בע"מ )להלן" :החברה"(  -תשקיף מדף של החברה
בהתאם לבקשת החברה הרינו לחוות את דעתנו כדלקמן:
.1

הזכויות הנלוות לניירות הערך של החברה הכלולים בתשקיף המדף תוארו נכונה בתשקיף המדף.

.2

החברה מוסמכת להנפיק את ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף באופן המתואר בתשקיף המדף.

.3

הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נזכרים בתשקיף המדף.

אנו מסכימים ,כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,
אדוה ביתן ,עו"ד רונית אייזן ,עו"ד
גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות'

י1-

.10.2

הוצאות בקשר לתשקיף המדף
סך כל ההוצאות הכרוכות בקשר לפרסומו של תשקיף מדף זה ,יסתכם בכ 230-אלפי ש"ח.

.10.3

עיון במסמכים
העתקים מתשקיף מדף זה ,ומכל דו"ח ,חוות דעת או אישור הכלולים או הנזכרים בתשקיף המדף וכן
ממסמכי ההתאגדות של החברה ,מפורסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו
 www.magna.isa.gov.ilו/או עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה ,בשעות העבודה המקובלות
ובתיאום מראש.

י2-

נספח א' – שטר נאמנות

13500/1503/5295681v1

שטר נאמנות
שתאריכו מיום  28במאי 2014

ב י ן:
כללביט מימון בע"מ
מרחוב ראול ולנברג  ,36קריית עתידים
תל אביב6136902 ,
מס' טל'03-6387722 :
מס' פקס'03-6387290 :
)להלן" :החברה"(
מצד אחד;
ל ב י ן:
גפני נאמנויות בע"מ
מרחוב יגאל אלון  ,65תל אביב
מס' טל'073-7372622 :
מס' פקס'073-7372623 :
)להלן" :הנאמן"(
מצד שני;
הואיל

וביום  28במאי  ,2014אישר דירקטוריון החברה פרסום תשקיף מדף )להלן" :התשקיף" או "תשקיף המדף"(
לפיו החברה עשויה להנפיק במסגרת דוחות הצעת מדף ,בין היתר ,עד  20סדרות של אגרות חוב )סדרות ז' עד
כ"ו( )להלן ביחד" :אגרות החוב" או "כתבי התחייבות נדחים"(;

והואיל

והנאמן הנו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל כדין אשר מטרתה הינה עיסוק בנאמנויות;

והואיל

והנאמן מצהיר כי אין מניעה על פי החוק )כהגדרתו להלן( או כל דין אחר ,להתקשרותו עם החברה על פי שטר
נאמנות זה וכי הוא עונה על הדרישות ותנאי הכשירות הקבועים בחוק )כהגדרתו להלן( ,לשמש כנאמן על פי
שטר נאמנות זה;

והואיל

ולנאמן אין כל עניין מהותי בחברה ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן;

והואיל

והחברה מצהירה כי אין מניעה על פי כל דין ,להתקשרות עם הנאמן על פי שטר נאמנות זה;

והואיל

והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן ,כי בכפוף להנפקת סדרה מסדרות אגרות החוב ,הוא ישמש כנאמן למחזיקי
אגרות החוב ,שתונפקנה במסגרת זו ,והנאמן הסכים לכך ,הכל בכפוף ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה ,בכפוף
לכך כי במועד הצעת אגרות החוב על ידי החברה יבחנו החברה והנאמן את אפשרות כהונת הנאמן כנאמן
לסדרות אגרות החוב המוצעות ,תוך בחינת קיומו או היעדרו של ניגוד עניינים בין מחזיקי הסדרות הרלוונטיות
וזאת בהתאם בין השאר לתנאי שטר נאמנות זה ,הנחיות רשות ניירות ערך ו/או הדין החל באותו מועד;

והואיל

והתמורה בעבור כל אחת מאגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( יכולה שתוכר על ידי הממונה על אגף שוק ההון,
ביטוח וחסכון במשרד האוצר ,כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח בע"מ;

והואיל

והנאמן הסכים לחתום על שטר נאמנות זה ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1

 .1מבוא ,פרשנות והגדרות

.1.1

המבוא לשטר נאמנות זה והנספחים הרצופים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים ,נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד ,ואין להשתמש
בהם לשם פרשנות.

.1.3

כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך ,כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להפך ,וכל
האמור באדם אף תאגיד במשמע ,והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת ו/או משתמעת ו/או אם תוכן הדברים
או הקשרם אינו מחייב אחרת.

.1.4

בשטר נאמנות זה תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצדם ,אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוכן הדברים או
הקשרם:
"החברה" -

כללביט מימון בע"מ;

"כלל חברה לביטוח"-

כלל חברה לביטוח בע"מ;

"שטר זה" או "שטר
הנאמנות" -

שטר נאמנות זה והתיקונים לו ,ככל שיהיו ,לרבות התוספות והנספחים המצורפים
אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;

"הנאמן" -

הנאמן הנזכר בראש שטר זה ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי
אגרות החוב לפי שטר זה;

"התשקיף" או "תשקיף
המדף" -

תשקיף מדף של החברה אשר צפוי להתפרסם בחודש מאי ;2014

"דוח הצעה" או "דוח
הצעת המדף" -

הצעתן של אגרות החוב מכל אחת מהסדרות על פי תשקיף המדף ,הנעשית באמצעות
דוח הצעה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק )כהגדרתו להלן( ,בהם יושלמו כל
הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות הרכב היחידות המוצעות ,בהתאם
להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה ,כפי שיהיו באותה עת.

"החוק" או "חוק ניירות
ערך" -

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-והתקנות שהותקנו מכוחו כפי שיהיו מעת לעת;

"מרשם" -

מרשם מחזיקי אגרות החוב כקבוע בסעיף 35ח 2לחוק וכאמור בסעיף  27לשטר זה;

"בורסה" -

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;

"קרן" -

סך הערך הנקוב של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית.

"החלטה מיוחדת" -

בכפוף להוראות חוק ניירות ערך ,החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי
אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ,בה נכחו ,בעצמם או על-ידי באי-כוחם ,מחזיקים
שמחזיקים לפחות חמישים אחוזים ) (50%מיתרת הערך הנקוב של היתרה הבלתי
מסולקת של אגרות החוב מאותה סדרה ,או באסיפה נדחית של אסיפה זו שנכחו בה,
בעצמם או על-ידי באי-כוחם ,מחזיקים בכל מספר משתתפים שהוא ,ואשר נתקבלה
)בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית( ברוב של לפחות שבעים וחמישה )(75%
אחוזים מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה ,ללא קולות הנמנעים.

"החברה לרישומים" -

החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ או כל חברה לרישומים אחרת עמה
תתקשר החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלבד שכל ניירות הערך של החברה יהיו
רשומים על שם אותה החברה לרישומים.

"סדרות אגרות החוב" או
"הסדרות הרלוונטיות" -

סדרות אגרות חוב ,שתכוננה סדרות ז' עד כ"ו ,כאשר כל אחת מסדרות אגרות החוב
האלה תהיה בערך נקוב כולל של עד  1,000,000,000ש"ח ,רשומות על שם ,שתנאי כל
אחת מהן בהתאם לתעודת אגרות החוב של אותה סדרה ולדוח ההצעה הראשונה של
אגרות החוב מאותה סדרה ,אשר תונפקנה מעת לעת על-ידי החברה לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
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"מחזיקי אגרות החוב" ו/או כהגדרת המונחים "מחזיק" "מחזיק בתעודות התחייבות" בחוק ניירות ערך.
"בעלי אגרות החוב" ו/או
"המחזיקים" -
"יום מסחר" -

כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

"מסלקת הבורסה" -

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

"המפקח על הביטוח"-

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

יובהר ,כי על אף האמור בשטר זה להלן ,הימים המפורטים בשטר זה על נספחיו להלן ,יתכן שישונו בהתאם לחוקי העזר של
מסלקת הבורסה ולהנחיות הבורסה ,כפי שיהיו במועד פרסום דוח ההצעה ,ויפורטו במסגרת דוח ההצעה.
 .2כללי

.2.1

למעט אם צוין במפורש אחרת ,האמור בשטר זה יחול בנפרד על כל אחת מסדרות אגרות החוב מהסדרות ז' עד כ"ו
אשר יכול שתוצענה על-פי תשקיף המדף ,ויראו שטר נאמנות זה כאילו נחתם בנפרד עבור כל סדרה מסדרות אגרות
החוב האמורות.

.2.2

למעט אם נאמר אחרת בשטר נאמנות זה ,הנפקת איזה מסדרות אגרות החוב האמורות בשטר נאמנות זה אינה תלויה
בשנייה .כל סדרה מסדרות אגרות החוב הינה עצמאית ובלתי תלויה בסדרות האחרות של אגרות החוב העשויות להיות
מונפקות על פי תשקיף המדף ,וההתייחסות בשטר נאמנות זה לסדרות אגרות החוב תהא ביחס לכל סדרה בנפרד וללא
קשר לסדרות אגרות החוב האחרות.

.2.3

הנאמנות למחזיקי אגרות החוב ותפקידי הנאמן לפי תנאי שטר נאמנות זה יכנסו לתוקפם במועד הקצאת אגרות החוב
על ידי החברה.

.2.4

מינוי הנאמן וסמכויותיו:
 .2.4.1החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב מכח הוראות פרק ה' 1לחוק ניירות ערך
לרבות זכאים לתשלומים מכח אגרות החוב אשר לא שולמו לאחר שהגיע מועד תשלומם.
 .2.4.2ממועד כניסתו לתוקף של שטר נאמנות זה ,כאמור בסעיף  2.3לעיל ,תפקידי הנאמן יהיו על פי כל דין ושטר
זה.
 .2.4.3תקופת מינויו של הנאמן תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות סעיף 35ב)א (1לחוק
ניירות ערך.
 .2.4.4אין בחתימת הנאמן על שטר נאמנות זה הבעת דעת מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או כדאיות
ההשקעה בהם.
 .2.4.5בכפוף להוראות כל דין ,הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כל שהוא על חתימת שטר זה.
 .2.4.6בכפוף להוראות כל דין ,הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש בשטר נאמנות זה ,כדי שמידע
כלשהו ,לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב יגיע
לידיעתו ואין זה מתפקידו.
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 .2.4.7בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה ,הנאמן מתחייב ,בחתימתו על שטר זה ,לשמור בסודיות כל
מידע שניתן לו מהחברה ו/או מכלל חברה לביטוח ו/או חברה קשורה לחברה ו/או לכלל חברה לביטוח ו/או
ממי מטעמן )להלן" :המידע"( ,לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש ,אלא אם כן גילויו או השימוש בו
נדרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק ניירות ערך ,לפי שטר הנאמנות ,או לפי צו של בית משפט ובלבד שגילוי
מידע כאמור יצומצם למידה וההיקף המינימאליים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות הדין וכי הנאמן יתאם עם
החברה מראש ,ככל שניתן ומותר ,את תוכן ועיתוי הגילוי ,על מנת להותיר בידי החברה שהות סבירה לפנות
לערכאות ולמנוע את העברת המידע כאמור .הנאמן ישמור את המידע בסודיות מוחלטת ,לפחות באותה רמת
זהירות בה הוא שומר מידע סודי שלו ,וינקוט לשם כך לא פחות מרמת זהירות סבירה .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,הנאמן ימסור מידע כאמור לעובדיו ו/או נציגיו המורשים ו/או יועציו המקצועיים לפי הצורך
בלבד )" .("on a need to know basisהעברת מידע כאמור לנציגיו המורשים ו/או ליועציו המקצועיים של
הנאמן )להלן ביחד" :היועצים"( תיעשה בכפוף לחתימתם של היועצים על כתב סודיות והיעדר ניגוד עניינים
שבנספח א' לשטר זה )בכפוף לשיקול דעת החברה לעדכן את נוסחו( ומסירתו לחברה בטרם העברת המידע
ליועצים.
 .2.4.8הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות ,כתב הוראות ,הודעה ,בקשה ,הסכמה או
אישור ,הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו ,אשר הנאמן מאמין בתום לב כי נחתם או
הוצא על ידו.
 .3הנפקת אגרות חוב

.3.1

החברה עשויה להנפיק לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכפוף לפרסום דוח הצעת מדף ,עד  20סדרות של אגרות חוב )סדרות
ז'  -כ"ו( רשומות על שם ובנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת )להלן" :אגרות החוב )סדרות ז' -כ"ו(" או "אגרות החוב" ,שכל
אחת מהן תהא בערך נקוב כולל של עד  1,000,000,000ש"ח .כל אחת מסדרות אגרות החוב )סדרות ז' -כ"ו( תעמודנה
לפירעון בתשלומים ,כאשר התשלומים יכול שיהיו רצופים ושווים ויכול שיהיו לא רצופים ובשיעורים שאינם שווים,
אשר ישולמו בכל אחת מהשנים ,הכל כפי שייקבע בדו"ח הצעת המדף על-פיו תוצענה לראשונה כל אחת מאגרות החוב
)סדרות ז'  -כ"ו( )להלן" :דוח הצעת המדף הראשון של אגרות החוב" או "דוח ההצעה הראשון" ו"-ההצעה הראשונה
של אגרות החוב" ,לפי העניין( .אגרות החוב תישאנה ריבית שנתית קבועה או משתנה כפי שייקבע על-פי דוח הצעת
המדף הראשון וזאת בהתאם להוראות תשקיף המדף .סוג הריבית )או העדר הריבית( אותה תשאנה אגרות החוב יפורט
בדוח הצעת המדף הראשון וייקבע על-ידי החברה ערב הצעתן לראשונה של אגרות החוב .לפירוט סוגי הריבית
האפשריים על פי תשקיף המדף ,ראו סעיף  5לתנאים הרשומים מעבר לדף .שיעור הריבית אותה תשאנה אגרות החוב,
או המרווח מעל או מתחת לריבית הבסיס אותה תשאנה אגרות החוב ,לפי הענין ,יפורטו בדוח הצעת המדף הראשון של
אגרות החוב וייקבעו על-ידי החברה ערב הצעתן לראשונה של אגרות החוב או ייקבעו במכרז אשר על-פיו תיערך הצעתן
לראשונה של אגרות החוב .הריבית תשולם בתשלום אחד או יותר כפי שייקבע בדוח ההצעה הראשון .אגרות החוב )קרן
וריבית( עשויות להיות צמודות לבסיס הצמדה או ללא הצמדה כמפורט בסעיף  4לתנאים הרשומים מעבר לדף ,הכל
כפי שייקבע על ידי החברה ערב הצעתן לראשונה של כל אחת מסדרות אגרות החוב.לפרטים נוספים ראו גם סעיפים ,2
 4 ,3ו 5-לתנאים הרשומים מעבר לדף.
אם לאחר מועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב מסדרה כלשהי ,תורחב אותה סדרת אגרות חוב על-ידי החברה,
מחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה כאמור אשר יונפקו במסגרת הרחבת אותה סדרה ,לא יהיו זכאים לקבל תשלום על
חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב האמורות ,שהמועד הקובע לתשלומים אלו יחול קודם למועד הנפקתן כאמור.
לזכות החברה לפדיון מוקדם של אגרות החוב ראו סעיף  11לתנאים הרשומים מעבר לדף.
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.3.2

הנפקת ניירות ערך נוספים והגדלת הסדרה
החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכפוף להוראות הדין והמפקח על הביטוח ,בכל עת )בין בהצעה פרטית ובין
בהצעה לציבור( ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי להידרש להסכמת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב ,אגרות חוב
מסוג שונה או סדרות נוספות של אגרות חוב )להלן" :הסדרות הנוספות"( או ניירות ערך אחרים ,באותם תנאי פדיון,
ריבית ,הצמדה ,דרגת פרעון במקרה של פירוק ותנאים אחרים ,כפי שהחברה תמצא לנכון ,ובין שהם עדיפים על פני
תנאי אגרות החוב ,שווים להם או נחותים מהם ,וזאת מבלי לפגוע בחובת הפרעון המוטלת עליה.
למען הסר ספק יובהר ,כי הנפקת אגרות חוב נוספות מהסדרות האמורות בשטר הנאמנות תיעשה במסגרת שטר
הנאמנות והוראות שטר הנאמנות יחולו עליהן ,וכי אגרות החוב הקיימות מאותה סדרה ואגרות חוב הנוספות מאותה
סדרה )ממועד הוצאתן( יהוו סדרה אחת לכל דבר וענין .החברה תפנה לבורסה בבקשה לרשום למסחר את אגרות החוב
הנוספות כאמור ,לכשיוצעו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות אגרות חוב נוספות מסדרה קיימת בדרך של הגדלת סדרה של איזו
מהסדרות האמורות בשטר הנאמנות בשיעור נכיון שונה משיעור הנכיון של אגרות החוב מאותה סדרה שתהיינה
במחזור באותו מועד .היה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות חוב מסדרה כלשהי בשל הגדלת הסדרה יהיה שונה
משיעור הניכיון של אגרות החוב מאותה סדרה הקיימות במחזור באותה עת ,תפנה החברה ,לפני הגדלת הסדרה
הרלוונטית ,לרשות המסים על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין אגרות החוב
האמורות ,ייקבע לאגרות החוב האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה
סדרה ,ככל שיהיו .במקרה של קבלת אישור כאמור ,החברה תחשב לפני מועד הגדלת הסדרה את שיעור הניכיון
המשוקלל בגין כל אגרות החוב מהסדרה האמורה ,ותפרסם בדיווח מיידי לפני הגדלת הסדרה כאמור את שיעור
הניכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה וינוכה מס במועדי הפירעון של אגרות החוב מאותה סדרה לפי שיעור הניכיון
המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין .במידה ולא יתקבל אישור כאמור ,החברה תודיע בדיווח מיידי ,לפני הנפקת
אגרות חוב כתוצאה מהגדלת הסדרה ,על אי קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהא שיעור הניכיון
הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה הרלבנטית .חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פרעון אגרות החוב מאותה סדרה,
בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור .לפיכך ,ייתכנו מקרים בהם תנכה החברה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור
הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק אגרות חוב מאותה סדרה טרם הגדלת הסדרה .במקרה זה ,נישום שהחזיק
את אגרות החוב לפני הגדלת הסדרה ועד לפרעון אגרות החוב ,יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר
של המס שנוכה מדמי הניכיון ,ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין.

 .4רכישת אגרות חוב על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק קשור

.4.1

החברה שומרת לעצמה ,בכפיפות לכל הוראה שבדין ,את הזכות לרכוש בכל עת ובכל מחיר שיראה לה ,אגרות חוב
מהסדרה הרלוונטית ,שיהיו במחזור מעת לעת ,מבלי לפגוע בחובת הפרעון המוטלת עליה .החברה תודיע בדוח מיידי על
כל מקרה של רכישה כאמור על ידי החברה .אגרות חוב שנרכשו על ידי החברה תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה
והחברה לא תהא רשאית להנפיקן מחדש .במקרה בו אגרות החוב תירכשנה במסגרת המסחר בבורסה ,החברה תפנה
למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת תעודות אגרות החוב .במקרה של רכישה על ידי החברה של אגרות החוב ,כאמור
לעיל ,תפקענה אגרות החוב כאמור באופן אוטומטי והן תתבטלנה ותימחקנה מהמסחר והחברה לא תהיה רשאית
להנפיקן מחדש .אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות החברה לפדות בפדיון מוקדם את אגרות החוב )כאמור בסעיף 11
לתנאים הרשומים מעבר לדף(.

.4.2

כל חברה בת של החברה ו/או חברה בשליטתה ו/או בעל השליטה בחברה )במישרין או בעקיפין( בן משפחתו של בעל
השליטה ו/או תאגיד בשליטת אחד מהם )למעט החברה לגביה יחול האמור בסעיף  4.1לעיל( )להלן" :מחזיק קשור"(
יהיו רשאים לרכוש ו/או למכור בכל עת ומעת לעת ,לרבות בדרך של הנפקה על ידי החברה ,אגרות חוב מסדרת אגרות
החוב .אגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על ידי מחזיק קשור תיחשבנה כנכס של התאגיד הקשור ,הן לא תמחקנה
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מהמסחר בבורסה ותהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב של החברה )בכפוף להוראות שטר הנאמנות ואיגרת
החוב(.

.4.3

רכישה של אגרות חוב על ידי החברה או על ידי כלל חברה לביטוח תחשב כפדיון מוקדם ועל כן יהא עליה לעמוד בתנאי
הפדיון המוקדם האמורים בסעיף  11.2לתנאים הרשומים מעבר לדף.

.4.4

אין באמור בסעיף זה ,כשלעצמו ,כדי לחייב את החברה או את מחזיקי אגרות החוב לרכוש אגרות חוב או למכור את
אגרות החוב שבידיהם.

 .5הכרה בתמורת אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( כהון משני או שלישוני מורכב ודחיית תשלומי קרן ו/או ריבית ,לפי העניין
תמורת אגרות החוב עשויה להיות מוכרת כהון משני מורכב ו/או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח ,כמשמעותם
בהוראות הדין ו/או הנחיות המפקח על הביטוח.
במקרה של הכרה באגרות החוב ,על ידי המפקח על הביטוח ,כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח
כאמור ,תעמוד הסדרה הרלוונטית )קרן( לפירעון בתשלום אחד ,והכל כפי שיפורט בדוח הצעת המדף הראשון של הסדרה
הרלוונטית.
לפרטים נוספים בגין הכרה בתמורת אגרות החוב כהון משני או שלישוני מורכב ודחיית תשלומי קרן ו/או ריבית ,לפי העניין,
ראו סעיפים  2ו 14-22-לתנאים הרשומים מעבר לדף.
 .6התחייבויות החברה

.6.1

החברה מתחייבת בזה לשלם את כל סכומי הקרן ,הריבית )לרבות ריבית פיגורים בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 6.4
לתנאים הרשומים מעבר לדף ,אם וככל שתקבע ריבית כאמור( והפרשי ההצמדה המשתלמים על פי תנאי אגרות החוב,
ככל שמשתלמים ,ולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על פי תנאי אגרות החוב ועל פי שטר זה.
בכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון סכום קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים ,יידחה מועד התשלום ליום
העסקים הראשון הבא אחריו ,ללא כל תוספת תשלום ,ריבית או הצמדה.

.6.2

על פי הסכם בין החברה לכלל חברה לביטוח מחודש מאי  ,2006כפי שתוקן בחודש יולי  2010ובחודש מרס ) 2014להלן:
"הסכם כלל חברה לביטוח"( ,תמורת ההנפקות של אגרות החוב הכלולות בשטר נאמנות זה תופקד במלואה בכלל
חברה לביטוח בפיקדון ו/או פיקדונות נדחים ,בתנאי פירעון וריבית זהים לתנאי אגרות החוב ,ותשמש את כלל חברה
לביטוח על פי שיקול דעתה ובאחריותה .לפרטים בדבר התחייבותה של כלל חברה לביטוח לשאת בתשלום מלוא
הסכומים שיהיו דרושים לפירעון אגרות החוב למחזיקים בהן ,ראו סעיף  7.2להלן.

 .7בטחונות

.7.1

אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

.7.2

על פי הסכם כלל חברה לביטוח ,התחייבה כלל חברה לביטוח לשאת בתשלום מלוא הסכומים שיהיו דרושים לפירעון
אגרות החוב למחזיקים בהן ,בהתאם לתנאי אגרות החוב .התחייבותה זו של כלל חברה לביטוח אינה ניתנת לשינוי
מאחר שתלויות בה זכויות צד שלישי :דהיינו מחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית והיא חלה על כל תנאי שטר
הנאמנות .לפרטים בדבר מעמדן של אגרות החוב ראו סעיף  8להלן .התחייבותה של כלל חברה לביטוח הינה כלפי כל
מחזיקי אגרות החוב ,באופן שבכפוף לאמור בסעיף  8להלן ,כל המחזיקים באגרות החוב כאמור ,עומדים בינם ולבין
עצמם ,בדרגת ביטחון שווה )פרי-פסו( ,ללא זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.
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.7.3

הנאמן אינו מחווה דעתו ,באופן מפורש או משתמע ,באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי
אגרות החוב .אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על פי כל דין ו/או שטר נאמנות זה.

.7.4

החברה וכלל חברה לביטוח תהיינה רשאיות לשעבד את רכושן ,כולו או מקצתו ,ככל ששעבוד כאמור אינו אסור על פי
הוראות הדין ,בכל שיעבוד )לרבות שיעבוד שוטף( ובכל דרך שהיא ,לטובת צד שלישי כלשהו ,ללא כל צורך בהסכמה
כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב.

.7.5

החברה וכלל חברה לביטוח תהיינה רשאיות למכור ,להחכיר ,להמחות ,למסור או להעביר בכל דרך אחרת את רכושן,
כולו או חלקו ,בכל דרך שהיא ,לטובת צד שלישי כלשהו ,ללא צורך בהסכמה כלשהי של הנאמן ו/או ממחזיקי אגרות
החוב.

 .8דרגת עדיפות

.8.1

אגרות חוב שתמורתן תוכר על ידי המפקח על הביטוח כהון שלישוני מורכב תהיינה )לרבות יתרת קרן וריבית שלא
שולמו ,ריבית צבורה והפרשי שער והצמדה( בעלות מעמד כדלקמן:
 .8.1.1בעלות מעמד שווה לכתבי התחייבות נדחים שהונפקו על ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה עד ליום 17
במרס ) 2014בסעיף  8זה" :המועד הקובע"(;
 .8.1.2בעלות מעמד שווה לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון השלישוני של כלל חברה לביטוח אשר יונפקו על ידי כלל
חברה לביטוח ו/או החברה;
 .8.1.3בעלות מעמד שווה או קודם לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון המשני של כלל חברה לביטוח אשר יונפקו על
ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה החל מהמועד הקובע ,הכל כפי שיקבע בדו"ח הצעת המדף בו יוצעו
לראשונה אגרות החוב שתמורתן תוכר על ידי המפקח על הביטוח כהון שלישוני מורכב;
 .8.1.4בעלות מעמד קודם לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון הראשוני של כלל חברה לביטוח אשר יונפקו על ידי כלל
חברה לביטוח ו/או החברה;

.8.1.5
.8.2

בעלות מעמד נדחה ליתר התחייבויותיה של כלל חברה לביטוח כלפי נושיה.

אגרות החוב שתמורתן תוכר על ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב תהיינה )לרבות יתרת קרן וריבית שלא
שולמו ,ריבית צבורה והפרשי שער והצמדה( בעלות מעמד כדלקמן:
 .8.2.1בעלות מעמד שווה לכתבי התחייבות נדחים שהונפקו על ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה עד למועד
הקובע;
 .8.2.2בעלות מעמד שווה לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון המשני של כלל חברה לביטוח אשר יונפקו על ידי כלל
חברה לביטוח ו/או החברה;
 .8.2.3בעלות מעמד שווה או נחות לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון השלישוני של כלל חברה לביטוח אשר יונפקו על
ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה החל מהמועד הקובע ,הכל כפי שיקבע בדו"ח הצעת המדף בו יוצעו
לראשונה אגרות החוב שתמורתן תוכר על ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב;
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 .8.2.4בעלות מעמד קודם לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון הראשוני של כלל חברה לביטוח אשר יונפקו על ידי כלל
חברה לביטוח ו/או החברה;
 .8.2.5בעלות מעמד נדחה ליתר התחייבויותיה של כלל חברה לביטוח כלפי נושיה.

.8.3

בכפוף לאמור בסעיפים  8.1ו 8.2-לעיל ,כל אגרות החוב מסדרה מסוימת ,אשר יכול שתוצענה ,תעמודנה בדרגה שווה
ביחס לסכומים המגיעים בגינן ,פרי פסו ,בינן לבין עצמן ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.

 .9זכות להעמדה לפירעון מיידי

.9.1

בכפוף לאמור בסעיפים  14-17לתנאים הרשומים מעבר לדף )קיומן של נסיבות משהות להון משני מורכב ולהון שלישוני
מורכב( ,בקרות עילה להעמדה לפירעון מיידי אחת או יותר המפורטות להלן ,כפי שתיקבע לסדרת אגרות החוב
הרלוונטית ,יהיו הנאמן וכן מחזיקים באגרות החוב רשאים להעמיד לפירעון מיידי את הסכום המגיע למחזיקים על-פי
אגרות החוב ויחולו הוראות סעיף  9.3לפי העניין:
 .9.1.1אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרות החוב או לא תקיים התחייבות מהותית אחרת
שניתנה לטובת המחזיקים במסגרת שטר הנאמנות.
 .9.1.2אם יינתן צו פירוק קבוע וסופי ביחס לחברה על ידי בית המשפט )למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת
ובלבד שהחברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב(.
 .9.1.3אם ימונה כונס נכסים קבוע לחברה ו/או לנכסיה ,כולם או רובם.
 .9.1.4אם ניתן צו הקפאת הליכים או אם הוגשה על ידי החברה בקשה לעשות הסדר עם נושי החברה לפי סעיף 350
לחוק החברות ,התשנ"ט) 1999-להלן" :חוק החברות"( )למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי
במבנה החברה(.
 .9.1.5אם יינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה )למעט פירוק
למטרות מיזוג עם חברה אחרת ובלבד שהחברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי
מחזיקי אגרות החוב( וצו או החלטה כאמור לא בוטלו בתוך  60יום ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה ,לפי
העניין ,ובלבד שיהיה בכך סכנה ממשית לאפשרות פירעון סכום כלשהו שיגיע מהחברה על פי אגרות החוב.
 .9.1.6אם יוטל עיקול על נכסי החברה ,כולם או רובם ,והעיקול לא יוסר תוך  60ימים מיום הטלתו ,ובלבד שיהיה
בכך סכנה ממשית לאפשרות פירעון סכום כלשהו שיגיע מהחברה על פי אגרות החוב.
 .9.1.7אם תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד נכסי החברה ,כולם או רובם ,והפעולה לא תבוטל תוך  60ימים מיום
ביצועה ,ובלבד שיהיה בכך סכנה ממשית לאפשרות פירעון סכום כלשהו שיגיע מהחברה על פי אגרות החוב.
 .9.1.8אם ימונה כונס נכסים זמני לחברה ו/או לנכסיה ,כולם או רובם ,והמינוי לא יבוטל תוך  60יום ובלבד שיהיה
בכך סכנה ממשית לאפשרות פירעון סכום כלשהו שיגיע מהחברה על פי אגרות החוב.
 .9.1.9אם החברה תפסיק או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומיה או אם קיים חשש ממשי שהחברה תחדל
מלשלם את תשלומיה.
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 .9.1.10חלה הרעה מהותית במצבה של החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה ,וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל
לפרוע את אגרות החוב במועדן.
 .9.1.11החברה לא פרסמה דו"ח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין ,בתוך  30ימים מהמועד האחרון שבו היא
חייבת בפרסומו.
 .9.1.12אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.
 .9.1.13יובהר ,כי אם יחולו מי מהאירועים המנויים לעיל בתקופת התקיימותן של "נסיבות משהות" ,כמפורט
בסעיפים  14-17לתנאים הרשומים מעבר לדף ,לא תקום עילה לפירעון מיידי.

.9.2

כמו כן ,החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לקבוע עילה אחת או יותר מהעילות להעמדה לפירעון מיידי
המפורטות להלן בעת הנפקתה של סדרת אגרות חוב כלשהי הכלולה בתשקיף המדף .בקרות עילה להעמדה לפירעון
מיידי אחת או יותר המפורטות להלן ,כפי שתיקבע לסדרת אגרות החוב הרלוונטיות ,יחולו הוראות סעיף  9.3לפי
העניין:
 .9.2.1אם החברה איחרה בפרסום דוחותיה הכספיים לתקופה העולה על התקופה שתיקבע בדוח הצעת המדף לפיו
הונפקה סדרת אגרות החוב לראשונה לציבור מהמועד הקבוע בחוק לפרסומם ,למעט אם קיבלה אישור לכך
מאת רשות ניירות ערך.
 .9.2.2אם איגרות החוב מהסדרה הרלוונטית תפסקנה להיות מדורגות על-ידי חברה מדרגת כלשהי .למען הסר ספק
מובהר ,כי אם איגרות החוב מהסדרה הרלוונטית תדורגנה על-ידי מספר חברות דירוג ,לצרכי סעיף זה
הפסקת דירוג משמעו הפסקת דירוג על-ידי כל החברות המדרגות.
 .9.2.3אם איגרות החוב מהסדרה הרלוונטית תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על התקופה שתיקבע בדוח
הצעת המדף לפיו הונפקה סדרת אגרות החוב לראשונה לציבור והפסקת הדירוג הינה מסיבה התלויה בחברה
בלבד .למען הסר ספק ,מובהר ,כי אם איגרות החוב מהסדרה הרלוונטית תדורגנה על-ידי מספר חברות,
לצרכי סעיף זה הפסקת דירוג משמעו הפסקת דירוג על-ידי כל החברות המדרגות .החברה תעביר לידי הנאמן
תוך  2ימי עסקים ממועד הפסקת הדירוג כאמור אישור בכתב המפרט את הסיבות להפסקת הדירוג.
 .9.2.4יובהר ,כי אם יחולו מי מהאירועים המנויים לעיל בתקופת התקיימותן של "נסיבות משהות" ,כמפורט
בסעיפים  14-17לתנאים הרשומים מעבר לדף ,לא תקום עילה לפירעון מיידי.

.9.3

בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים  9.1ו 9.2-לעיל ובהתאם להוראות הכלולות בו על סעיפי המשנה שבו:
 .9.3.1בקרות איזה מהאירועים שבסעיפים  9.1.1עד  9.1.12לעיל או מהאירועים המנויים בסעיפים  9.2.1עד 9.2.3
לעיל )ככל שהחברה תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי לכלול עילות אלה במסגרת שטר הנאמנות שייחתם בגין
הנפקת סדרת אגרות החוב הרלוונטית( הנאמן יהיה רשאי )אך לא חייב( לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב
אשר על סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב
מהסדרה הרלוונטית.
 .9.3.2במקרה שתזומן אסיפת מחזיקי אגרות החוב של הסדרה הרלוונטית ,בהתאם לאמור בסעיף  9.3.1לעיל ,יהיה
מועד כינוסה לא מוקדם משבעה ימים ולא יאוחר מחלוף  21ימים ממועד זימונה )ואולם הנאמן רשאי
להקדים את כינוס האסיפה ,ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון ,אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על
זכויות המחזיקים; עשה כן ,ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס( ,ועל
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סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב של
הסדרה הרלוונטית בשל קרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים  9.1ו 9.2-לעיל )ככל שהחברה תחליט
לפי שיקול דעתה הבלעדי לכלול עילות אלה במסגרת שטר הנאמנות שייחתם בגין הנפקת סדרת אגרות החוב
הרלוונטית(.
 .9.3.3החלטת מחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור לעיל ,תתקבל באסיפת מחזיקים שזומנה
כאמור בסעיף  9.3.2לעיל ונכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב
מאותה סדרה ,ברוב של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה או ברוב כאמור
באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים לפחות מהיתרה כאמור.
 .9.3.4על אף כל האמור בסעיף  9.3זה לעיל ,הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לא יהיו רשאים להעמיד את תעודות
ההתחייבות לפירעון מיידי ,אלא לאחר שחלפה התקופה שנקבעה בסעיפים  9.1ו 9.2 -לעיל )ככל שהחברה
תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי לכלול עילות אלה במסגרת שטר הנאמנות שייחתם בגין הנפקת סדרת
אגרות החוב הרלוונטית( אשר במהלכה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה
נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי )להלן" :תקופת הריפוי"( ,והעילה לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי
לקצר את תקופת הריפוי שנקבעה בסעיפים  9.1ו 9.2-לעיל אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות
המחזיקים.
 .9.3.5על אף כל האמור בסעיף  9.3זה לעיל ,הנאמן או המחזיקים לא יעמידו את אגרות החוב לפירעון מיידי ,אלא
לאחר שמסרו לחברה הודעה בכתב ,שבעה ימים מראש ,על כוונתם לעשות כן; ואולם נאמן או מחזיקים אינם
חייבים למסור לחברה הודעה כאמור ,אם קיים חשש סביר ,כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את
תעודות ההתחייבות לפירעון מיידי.
 .9.3.6העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור שישלח על ידי הנאמן לחברה מיד עם פרסום ההודעה או פרסום זימון
האסיפה במערכת המגנ"א יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוונתו של הנאמן לפעול כאמור.
 .9.3.7הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על קרות אירוע המהווה עילה לפירעון מיידי מייד לאחר שנודע לו בפועל
הדבר .הודעה כאמור תפורסם בהתאם להוראות סעיף  25להלן.

.9.4

מובהר ,כי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב לא יהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי אגרות חוב אשר תמורתן הוכרה על
ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב ,ללא קבלת אישור מראש ובכתב של המפקח על
הביטוח .יצוין ,כי המפקח על הביטוח עשוי לתת את אישורו או להימנע מלתיתו לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בשים לב ,בין
היתר ,למעמדן הנחות של אגרות החוב ביחס להתחייבויותיה של כלל חברה לביטוח לרבות כלפי מבוטחיה ,והכל
כמפורט בסעיף  5.3לתשקיף.

 .10תביעות והליכים בידי הנאמן

.10.1

בנוסף על כל הוראה כאמור כזכות וסמכות עצמאית ,הנאמן ינקוט ללא מתן הודעה נוספת ,בכל אותם הליכים ,לרבות
הליכים משפטיים ובקשות לקבלת הוראות ,כפי שימצא לנכון ,בכפוף להוראות כל דין ,תנאי אגרות החוב ושטר
הנאמנות ,לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.
אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים גם אם אגרות החוב
לא הועמדו לפירעון מיידי והכל להגנת מחזיקי אגרות החוב ו/או לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות ובכפוף
להוראות כל דין ,תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות .על אף האמור בסעיף  10זה ,מובהר כי זכות העמדה לפירעון מיידי
תקום רק בהתאם להוראות סעיף  9לעיל ולא מכח סעיף  10זה.
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.10.2

הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף  10.1לעיל אם יידרש לעשות כן על ידי החלטה מיוחדת שנתקבלה באסיפה
הכללית של מחזיקי אגרות החוב ,אלא אם כן ראה כי בנסיבות העניין אין הדבר צודק ו/או סביר לעשות כן ופנה לבית
המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בנדון במועד הסביר הראשון.

.10.3

הנאמן רשאי בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל ,לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב בכדי שיוחלט על ידי המחזיקים
בהחלטה מיוחדת אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר זה .כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות
מחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור .פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור
ללא שיהוי ובמועד האפשרי הראשון הסביר .למען הסר ספק יובהר ,כי הנאמן אינו רשאי לעכב ביצוע העמדה לפירעון
מיידי עליו החליטה אסיפת מחזיקי אגרות החוב על פי סעיף  9לעיל ובכפוף להוראותיו ,למעט אם האירוע שבגינו
התקבלה ההחלטה להעמדה לפירעון מיידי בוטל או הוסר .מובהר ,כי על אף האמור בסעיף  10.1לעיל ,הנאמן יגיש
בקשה לפירוק החברה רק לאחר שהתקבלה בעניין זה החלטה מיוחדת באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב והכל
בכפוף להוראות כל דין ,תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות.

.10.4

בכפוף להוראות שטר נאמנות זה ,רשאי הנאמן אך לא חייב ,לכנס בכל עת ,אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב על
מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה.

.10.5

כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר זה לעשות פעולה כלשהי ,לרבות פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי
דרישת מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף זה ,יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור עד שיקבל הוראות
מאסיפת המחזיקים ו/או הוראות מבית משפט אליו פנה הנאמן ,לפי שקול דעתו ,בבקשת הוראות במקרה בו סבר הוא
שיש צורך בהוראות כאמור.

 .11נאמנות על התקבולים
כל התקבולים שיתקבלו על ידי הנאמן למעט שכר טרחתו ופירעון כל חוב כלפיו ,בכל דרך שהיא ,לרבות אך לא רק כתוצאה
מהעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט ,אם ינקוט ,בין היתר ,כנגד החברה ,יוחזקו על ידיו
בנאמנות וישמשו בידיו ,מבלי לגרוע מהוראות סעיף  8לעיל וסעיפים  14-17לתנאים הרשומים מעבר לדף ,למטרות ולפי סדר
העדיפות הבא:
תחילה לסילוק ההוצאות ,התשלומים ההיטלים וההתחייבויות הסבירים שהוצאו על ידי הנאמן ,הוטלו עליו ,או נגרמו אגב או
כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר זה ,לרבות שכרו.
שנית -לתשלום כל סכום אחר על פי ההתחייבות לשיפוי )כהגדרת מונח זה בסעיף  24להלן(.
שלישית -לתשלום למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף  24.4להלן.
רביעית  -כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את ריבית הפיגורים )ככל שתקבע ריבית כאמור ,בכפוף לתנאים האמורים בסעיף
 6.4לתנאים הרשומים מעבר לדף( על הקרן ו/או הריבית המגיעה להם לפי תנאי אגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום
הריבית ו/או הקרן שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם.
חמישית  -כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הקרן ו/או הריבית המגיעים להם על פי אגרות החוב המוחזקות על ידם
פרי-פסו ,וזאת ,ביחס לקרן  -בין אם הגיע זמן סילוק סכומי הקרן ובין אם לאו וביחס לריבית ,סכומי הריבית שהיה על
החברה לשלם )וטרם שולמו( בגין התקופה שטרם שולמה עד למועד העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ,בלי כל העדפה בקשר
לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר ,ואת העודף ,במידה שיהיה כזה ,ישלם הנאמן לחברה או
לחליפיה ,לפי העניין.
מהתשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מס במקור ,ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.
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תשלום הסכומים על ידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב כאמור לעיל ,מתוך התקבולים שהתקבלו בידיו ,כפוף להוראות סעיף 8
לעיל ולזכויות של נושים אחרים של החברה ו/או של כלל חברה לביטוח ,אם תהיינה כאלה בהתאם להוראות הדין ולהוראות
המפקח על הביטוח ,כפי שיהיו מעת לעת.
 .12סמכות לדרוש מימון
בכפוף לתנאי אגרות החוב והוראות שטר הנאמנות ,הנאמן רשאי להורות לחברה בכתב להעביר לנאמן ,כל תשלום אותו חייבת
החברה למחזיקים .החברה תפעל על פי הודעת הנאמן ויראו את החברה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים אם
העבירה את מלוא סכום החוב לזכות החשבון שפרטיו פורטו בהודעת הנאמן .הנאמן רשאי לקזז בכפוף להוראות כל דין כל
סכום אותו חייבת החברה ו/או חייבים המחזיקים לנאמן מכח שטר נאמנות זה .אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה
לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר כאמור מקום בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין.
יובהר ,כי למרות האמור בסעיף  11לעיל ובסעיף  12זה ,הנאמן יפעל באופן סביר לגביית החזר הוצאות אשר על החברה לשאת
בהן על פי הוראות שטר הנאמנות ,וכל סכום אשר יתקבל מהחברה בהקשר זה ישמש בידו לפי סדר העדיפות המנוי בסעיף 11
לעיל.
 .13סמכות לעכב חלוקת כספים

.13.1

למרות האמור בסעיף  11לעיל ,היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים האמורים לעיל ואשר
יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה ,כאמור באותו סעיף ,יהיה פחות מ 1-מיליון ש"ח מהיקף הסדרה באותו מועד ,לא יהיה
הנאמן חייב לחלקו ויהיה הוא רשאי ,להשקיע את הסכום האמור ,כולו או מקצתו ,בהשקעות המותרות לפי שטר זה.

.13.2

לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך תשלומם למחזיקי
אגרות החוב ,אם יגיעו ,לסכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות  1מליון ש"ח ,ישלמם הנאמן למחזיקי האגרות כאמור
בסעיף  11לעיל .במקרה בו תוך פרק זמן סביר לא יהיה בידי הנאמן סכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות  1מליון ש"ח,
יחלק הנאמן למחזיקי אגרות החוב את הכספים שבידו )בכפוף לאמור בסעיף  11לעיל( ובכל מקרה לא יאוחר מאחת
לשלושה חודשים .על אף האמור ,מחזיקי אגרות החוב יוכלו ,בהחלטה רגילה )כמפורט בתוספת השנייה לשטר
הנאמנות( ,לחייב את הנאמן לשלם להם את הסכומים שנצברו בידו אף אם לא הגיעו כדי  1מליון ש"ח ,והכל בכפוף
לאמור בסעיף  11לעיל .על אף האמור ,תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם
הגיע מועדם ,אף אם הסכומים שהגיעו לידי הנאמן הינם נמוכים מהסך האמור.

 .14הודעה על חלוקה ,הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה והפקדה אצל הנאמן

.14.1

הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים הנזכרים בסעיפים
 11ו 12-לעיל ,וזאת בהודעה מוקדמת של  14יום שתימסר באופן הקבוע בסעיף  25להלן לא פחות מעשרה ימים ולא
יותר מעשרים ימים מראש.
בכפוף לתנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות ,לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגינן
לפי השיעור הקבוע באגרות החוב ,אך ורק על יתרת סכום הקרן )אם תהיה כזו( לאחר ניכוי הסכום ששולם או שהוצע
להם לתשלום כאמור.

.14.2

הכספים שיחולקו כאמור בסעיף  14.1לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון.

.14.3

סכום כלשהו המגיע למחזיק אגרות החוב שלא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו ,מסיבה שאינה תלויה בחברה,
בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו ,יחדל לשאת ריבית והפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לתשלומו ,והמחזיק באגרות
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החוב יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים ,שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן,
הריבית והפרשי ההצמדה.

.14.4

החברה תפקיד בידי הנאמן תוך  15ימי עסקים מהמועד שנקבע לאותו תשלום את סכום התשלום שלא שולם במועדו,
כאמור בסעיף  14.3לעיל ,ותודיע למחזיקי אגרות החוב על הפקדה כאמור ,וההפקדה הנ"ל תחשב כסילוק אותו תשלום
ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין איגרת החוב ,גם כפדיון איגרת החוב.

.14.5

הנאמן ישקיע ,במסגרת חשבונות נאמנות בשמו ולפקודתו ,את הכספים שיועברו אליו כאמור בסעיף  14.4לעיל
בהשקעות המותרות לנאמן על פי שטר זה )כאמור בסעיף  17להלן( .עשה כן הנאמן ,לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם
סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו ,ההוצאות הסבירות הקשורות
בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות ,העמלות הסבירות ותשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות .מתוך
הכספים כאמור יעביר הנאמן סכומים למחזיקי אגרות החוב הזכאים להם ,וזאת בסמוך ככל הניתן לאחר שיומצאו
לנאמן הוכחות ואישורים סבירים על זכותם לסכומים אלו ,ובניכוי הוצאותיו הסבירות ,העמלות ,תשלומי החובה
ושכר טרחתו.

.14.6

הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה ,עד לתום שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב .לאחר
מועד זה ,יעביר הנאמן לחברה את הסכומים כאמור בסעיף  14.5לעיל ,כולל רווחים הנובעים מהשקעתם בניכוי
הוצאותיו ,הוצאות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר זה )כגון :שכר נותני שירותים וכיו"ב( ,ככל שיוותרו
בידיו באותו מועד .החברה תחזיק בסכומים אלו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב הזכאים לאותם סכומים ,ובכל
הנוגע לסכומים שיועברו אליה על ידי הנאמן כאמור לעיל יחולו עליה הוראות סעיף קטן  14.5לעיל בשינויים
המחויבים .עם העברת הכספים מהנאמן לחברה ,יהיה הנאמן פטור מתשלום הסכומים כאמור למחזיקי אגרות החוב
הזכאים.

.14.7

החברה תאשר לנאמן בכתב את אחזקת הסכומים ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב האמורים
ותשפה את הנאמן בגין נזק כספי שייגרם לו עקב ובגין העברת הכספים כאמור ,אלא אם כן פעל הנאמן ברשלנות
)למעט רשלנות הפטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת( ,בחוסר תום לב או במרמה.

.14.8

החברה תחזיק בכספים אלו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב הזכאים לאותם סכומים במשך שנה נוספת מיום
העברתם אליה מאת הנאמן ולא תעשה בהם כל שימוש ותשקיעם בהתאם להוראות שטר זה .כספים שלא יידרשו מאת
החברה על ידי מחזיק אגרות חוב עד תום שנתיים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ,יעברו לידי החברה ,והיא
תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא.

 .15קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב ומאת הנאמן

.15.1

קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן ,הריבית והפרשי ההצמדה אצלו לזכות מחזיקי אגרות החוב תשחרר את
החברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

.15.2

קבלה מאת מחזיק אגרת החוב בגין סכומי הקרן ,הריבית והפרשי ההצמדה ששולמו לו על ידי הנאמן בגין איגרת החוב
תשחרר את הנאמן ואת החברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

.15.3

כספים שחולקו כאמור בסעיף  14לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של אגרות החוב.
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 .16הצגת אגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי

.16.1

הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק אגרת חוב להציג בפני הנאמן ,בזמן תשלום ריבית כלשהי או תשלום חלקי של סכום
הקרן ,ריבית והפרשי הצמדה בהתאם להוראות סעיפים  13ו 14-לעיל ,את תעודת אגרות החוב שבגינן משולמים
התשלומים ומחזיק אגרת החוב יהיה חייב להציג את תעודת אגרת החוב כאמור ובלבד שלא יהיה בכך כדי לחייב את
מחזיקי אגרות החוב בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או להטיל על מחזיקי אגרות החוב אחריות ו/או חבות כלשהי.

.16.2

הנאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת אגרות החוב הערה בנוגע לסכומים ששולמו כאמור לעיל ותאריך תשלומם.

.16.3

הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד ,לפי שיקול דעתו ,לוותר על הצגת תעודת אגרות החוב לאחר שניתן לו על ידי
מחזיק אגרת החוב כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה
כאמור ,הכל כפי שימצא לנכון.

.16.4

למרות האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי לפי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר לגבי תשלומים חלקיים כאמור.

 .17השקעת כספים
כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר זה ,יושקעו על ידיו ,בבנק/ים המדורג/ים בדירוג ) (AA-ומעלה ,בשמו או
בפקודתו ,בהשקעות בניירות ערך של מדינת ישראל או ניירות ערך אחרים שדיני מדינת ישראל מתירים להשקיע בהם כספי
נאמנות וזאת כפי שימצא למתאים ,והכל כפוף לתנאי שטר נאמנות זה ולהוראות כל דין ובלבד שכל השקעה בניירות ערך
תהיה בניירות ערך שדורגו על ידי חברה מדרגת בדירוג שאינו פחות מדירוג ) (AA-או דירוג מקביל לכך .עשה כן הנאמן ,לא
יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו,
העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות ,העמלות ובניכוי תשלומי החובה החלים על
חשבון הנאמנות ,וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות שטר זה ,לפי הענין.
 .18התחייבויות החברה כלפי הנאמן
החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן ,כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן ,כדלקמן:

.18.1

להתמיד ולנהל את עסקיה בצורה סדירה ונאותה.

.18.2

לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים ,לשמור את הפנקסים והמסמכים המשמשים
להם כאסמכתאות ,ולאפשר לנאמן או לכל נציג מורשה של הנאמן בכפוף להוראות כל דין ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי
לפגוע באינטרס לגיטימי של החברה ,לעיין ,בכל זמן סביר שיתואם מראש עם החברה ,בכל פנקס ו/או מסמך כאמור
שהנאמן יבקש לעיין בו .לענין זה ,נציג מורשה של הנאמן פירושו מי שהנאמן ימנה למטרת עיון כאמור ,וזאת בהודעה
בכתב של הנאמן שתימסר לחברה לפני העיון כאמור.

.18.3

לגרום לכך כי נושא משרה הבכיר בכספים או מי שממלא תפקיד כאמור בחברה ,יתן תוך זמן סביר ,לנאמן ו/או לנציג
מורשה כאמור בסעיף  18.2לעיל ,כל הסבר ,מסמך ,חישוב או מידע ,המצוי בידיו או אשר ניתן להכינו באופן סביר,
בנוגע לחברה ,עסקיה ו/או נכסיה שיהיו דרושים באופן סביר ,על-פי שיקול דעתו הסביר של הנאמן ,לשם בדיקות
שנעשות על ידי הנאמן לצורך הגנה על מחזיקי אגרות החוב.

.18.4

להודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי הסביר ,ולא יאוחר מ 4-ימי עסקים לאחר שנודע לה ,על כל מקרה בו הוטל עיקול
על נכסים מהותיים של החברה ,כולם או מקצתם ,וכן בכל מקרה בו מונה לנכסים מהותיים של החברה ,כולם או
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מקצתם ,כונס נכסים ,מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או קבוע ,וכן לנקוט על חשבונה בהקדם האפשרי בכל האמצעים
הסבירים לשם הסרת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים ,הפירוק או הניהול לפי העניין.

.18.5

להודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ 3-ימי עסקים על קרות כל אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף 9.1
לעיל )על סעיפי המשנה שלו( ובסעיף ) 9.2ככל שרלוונטי( או על ידיעה ממשית של החברה כי אירוע כאמור עומד
להתרחש.

.18.6

לתת לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקים באגרות החוב ,ככל שתעביר .כן תעביר החברה
לנאמן או לנציג מורשה שלו שיהיה עו"ד או רו"ח במקצועו )ואשר הודעה על מינויו תימסר על ידי הנאמן לחברה עם
מינויו( מידע נוסף בנוגע לחברה )לרבות הסברים ,מסמכים וחישובים בנוגע לחברה ,עסקיה או נכסיה( המצוי בידה או
אשר ניתן להכינם באופן סביר ואף תורה לרואה החשבון שלה וליועציה המשפטיים לעשות כן ,לפי דרישה סבירה
בכתב של הנאמן ,וזאת ככל שמידע זה נדרש לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

.18.7

להודיע לנאמן בהודעה בכתב חתומה על ידי נושא משרה בחברה ,תוך  7ימי עסקים ,על ביצוע כל תשלום לבעלי אגרות
החוב ועל יתרת הסכומים )לרבות יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור( אותם חייבת החברה באותו מועד
לבעלי אגרות החוב לאחר ביצוע התשלום הנ"ל.

.18.8

למסור לנאמן לא יאוחר מתום  30ימים ממועד הנפקתה לראשונה של סדרת אגרות חוב כלשהי על פי תשקיף המדף או
ממועד ביצוע הרחבת סדרה )בכל דרך שהיא ,לרבות אך לא רק בהנפקה פרטית או באמצעות תשקיף( לוח סילוקין
לתשלום אגרות החוב )קרן וריבית( בקובץ .Excel

.18.9

ככל שאגרות החוב תדורגנה בהנפקתן לראשונה ,לפעול ככל שהדבר בשליטתה להמשך דירוג אגרות החוב על ידי חברה
מדרגת אחת לפחות המאושרת על ידי הממונה על שוק ההון במשך כל תקופת אגרות החוב .יובהר ,כי ככל שאגרות
החוב תדורגנה על ידי מספר חברות דירוג ,תהא החברה רשאית להפסיק את דירוגן על ידי מי מחברות הדירוג ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שלנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב תהא טענה בקשר לכך ,ובלבד שבאותו מועד אגרות
החוב מדורגות על ידי חברת דירוג אחת לפחות .במקרה של החלפת חברת הדירוג תפרסם החברה בתוך שלושה ימי
עסקים ממועד השינוי )ובכפוף למועדים הקבועים בכל דין( דיווח מיידי ביחס להחלפת חברת הדירוג כאמור והסיבות
לשינוי חברת הדירוג .היה ויופסק הדירוג כלל תעביר החברה לנאמן אישור בכתב חתום כדין המפרט את הסיבות
להפסקה כאמור.

.18.10

לזמן את הנאמן לאסיפותיה הכלליות )בין אם לאסיפות כלליות רגילות ובין אם לאסיפות כלליות שלא מן המניין של
בעלי המניות בחברה ,ובלבד שמתקיימות על ידי התכנסות בפועל( מבלי להעניק לנאמן זכות הצבעה באסיפות אלו.

.18.11

למסור לנאמן ,על פי דרישתו ,מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע ,כפי שידרשו באופן סביר על ידי הנאמן ,בהתאם לשיקול
דעתו הסביר ,לשם ישום והפעלת הסמכויות ,הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו על פי שטר הנאמנות ,וזאת
בכפוף להוראות סעיף  18.2לעיל.

.18.12

מדי  31בדצמבר של כל שנה ,וכל עוד שטר זה הינו בתוקף ,תמציא החברה לנאמן אישור על כך שלפי מיטב ידיעת
החברה בתקופה שמתאריך השטר ו/או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן ,המאוחר מביניהם ,ועד למועד מתן
האישור ,לא קיימת מצד החברה הפרה מהותית של שטר זה ,לרבות הפרה מהותית של תנאי אגרות החוב ,אלא אם כן
צוין בו במפורש אחרת.

.18.13

מידי רבעון תבחן הנהלת החברה את שאלת התקיימות נסיבות משהות ,כמפורט בסעיף  14לתנאים הרשומים מעבר
לדף ,וזאת במועד אישור הדוחות הכספיים של כלל חברה לביטוח שחל בסמוך לפני מועד תשלום קרן ו/או ריבית .ככל
שיתקיימו נסיבות משהות תפרסם זאת החברה בדיווח מיידי ויצוינו הנסיבות המשהות אשר התקיימו.
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.18.14

למסור לנאמן את הדוחות והדיווחים המפורטים בסעיף  30להלן.

.18.15

לבצע את כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות באופן סביר ובהתאם להוראות כל דין לשם מתן תוקף להפעלת
הסמכויות ,הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

יובהר ,כי גם על מידע שימסר לנאמן ו/או לנציגו המורשה ,על פי הוראות סעיף  18זה לעיל יחול האמור בסעיף  2.4.7לעיל,
לרבות חובת הנציג המורשה לחתום על כתב הסודיות שבנספח א' לשטר זה )בכפוף לשיקול דעת החברה לעדכן את נוסחו(.
 .19התחייבויות נוספות

.19.1

במקרה בו תתקבל החלטה לפירעון מיידי על פי הוראות סעיף  9לעיל ,מתחייבת החברה (1) :לפרוע למחזיקי אגרות
החוב ולשלם לנאמן את כל הסכומים המגיעים להם ו/או שיגיעו להם מכח שטר הנאמנות ,בין אם מועד החיוב בגינן חל
או לא )'האצה' ' ,('Accelerationוזאת תוך  7ימים ממועד מסירת דרישתו הראשונה של הנאמן בכתב; ו (2) -למסור
לנאמן ,לבקשתו ,כל תצהיר או הצהרות ו/או לחתום על כל מסמך ו/או לבצע ו/או לגרום לביצוע כל הפעולות הסבירות
הנחוצות ו/או הדרושות באופן סביר ובהתאם לדין לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות ,והכוחות וההרשאות של
הנאמן ו/או באי כוחו הדרושים כדי לאכוף על החברה את התחייבותה כאמור בסעיף  (1)19.1לעיל.

.19.2

במקרה בו תתקבל החלטה לפירעון מיידי על פי הוראות סעיף  9לעיל ,יהיו הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב ,בהתאם
לשיקול הדעת הבלעדי של הנאמן או המחזיקים ,זכאים לדרוש את תשלומם המיידי של כל הסכומים אותם התחייבה
החברה לשלם באופן מואץ כאמור בסעיף  (1)19.1לעיל.

 .20דיווח על ידי הנאמן

.20.1

נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה יודיע למחזיקי אגרות החוב תוך זמן סביר וללא שיהוי
על ההפרה ,ובכפוף להוראות הדין ,תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות ,על הצעדים שנקט למניעתה או לקיום
התחייבויות החברה ,לפי העניין.

.20.2

הנאמן יערוך עד סוף הרבעון השני בכל שנה קלנדרית ממועד פרסום דוח הצעת מדף דו"ח שנתי על ענייני הנאמנות
)להלן" :הדו"ח השנתי"(.
הדו"ח השנתי יכלול פרוט הנושאים הבאים:
 .20.2.1פרוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה.
 .20.2.2דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה.
 .20.2.3הנאמן יפרסם )בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן( את הדו"ח השנתי במערכת המגנ"א.

 .21שכר נאמן
החברה תשלם שכר לנאמן בהתייחס לסדרה או סדרות של אגרות חוב שתונפקנה על ידי החברה ,בהתאם לשטר הנאמנות,
כמפורט להלן:

.21.1

בגין שנת הכהונה הראשונה ,שכר בסך של  30,000ש"ח ביחס לסדרה הראשונה שתונפק על פי שטר זה ובעבור שנות
הכהונה החל מהשנה השנייה ואילך ביחס לאותה סדרה  -שכר בסך של  20,000ש"ח )לכהונה חלקית ישולם שכר יחסי(.
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.21.2

בגין שנות הכהונה ביחס לסדרות נוספות שתונפקנה ,בכללן שנת הכהונה הראשונה ,יתבקש שכר בסך של  20,000ש"ח
לכל שנה.
הסכומים הנקובים לעיל יוצמדו למדד יום הנפקת כל סדרה וסדרה.

.21.3

יצוין ,כי במקרה של הרחבת סדרה שכר הנאמן ,המפורט לעיל ,יגדל באופן יחסי.

.21.4

בעבור השתתפות באסיפות כלליות יתבקש תשלום בסך של  500ש"ח לאסיפה.

.21.5

בגין "עבודות מיוחדות" )כהגדרתן להלן( יתבקש שכר בסך השווה ל 500-ש"ח לשעה.
"עבודות מיוחדות" – )א( פעולות הנובעות מהפרה של שטר הנאמנות על ידי החברה; )ב( פעולות בקשר להעמדת אגרות
החוב שהונפקו לפירעון מיידי ובכלל זה פעולות אשר תבוצענה על פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב להעמדה
לפירעון מיידי; )ג( עבודות מיוחדות )לרבות ,אך לא רק ,עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה החברה( או בגין הצורך
בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקיד הנאמן כנאמן סביר עקב שינוי עתידי בחוקים ו/או תקנות ו/או הוראות
מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן ואחריותו לפי שטר הנאמנות; )ד( פעולות בקשר לבדיקה ,אכיפה,
רישום ,ביטול וכיו"ב של התחייבויות שתיטול החברה או שיינטלו על ידי מי מטעמה או עבורה בעתיד.

.21.6

לכל הסכומים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ כחוק.

 .22סמכויות מיוחדות

.22.1

הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר זה להזמין את חוות דעתו או את עצתו בכתב של כל עורך דין,
רואה חשבון ,שמאי ,מעריך ,מודד ,מתווך או מומחה אחר ,בין אם חוות דעת או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או על
ידי החברה ,ולפעול על פי מסקנותיה והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה או
מחדל שנעשו על ידו בהסתמכו על עצה או חוות דעת כאמור ,אלא אם כן הנאמן פעל ברשלנות )למעט רשלנות הפטורה
על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת( ו/או בחוסר תום-לב ו/או בזדון .הנאמן יעמיד העתק מחוות הדעת או מהעצה כאמור
לעיון מחזיקי אגרות החוב והחברה ,לפי דרישתם .החברה תישא במלוא שכ"ט וההוצאות הסבירות של העסקת
היועצים שימונו כאמור .הנאמן והחברה יגיעו להסכמה על רשימה של לא יותר משלושה משרדי יועצים בעלי מוניטין
ומומחיות רלוונטיים ,אשר אליהם יפנה הנאמן לקבלת הצעות שכר טרחה כאמור .החברה תבחר הצעה אחת מתוך
ההצעות שיוגשו ,ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם המשרדים על הצעתם.

.22.2

כל עצה או חוות דעת כזו יכולה להינתן ,להישלח או להתקבל על ידי מכתב ,מברק ,פקסימיליה או כל אמצעי
אלקטרוני אחר להעברת מידע ,והנאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה בהסתמכו על עצה או חוות דעת או ידיעה
שהועברו באחד האופנים המוזכרים לעיל למרות שנפלו בהן שגיאות או שלא היו אוטנטיות ,אלא אם ניתן היה לגלות
את השגיאות או את חוסר האוטנטיות בבדיקה סבירה ובלבד שלא פעל ברשלנות )למעט רשלנות הפטורה על פי חוק
כפי שיהיה מעת לעת( ו/או בחוסר תום-לב ו/או בזדון .מובהר ,כי המסמכים יהיו ניתנים להעברה ,מחד ,והנאמן רשאי
להסתמך עליהם ,מאידך ,רק במקום בו הינם מתקבלים באופן ברור ,וכאשר לא מתעורר כל קושי בקריאתם .בכל
מקרה אחר ,הנאמן יהיה אחראי לדרוש את קבלתם באופן המאפשר כאמור את קריאתם והבנתם ,כראוי.

.22.3

הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ולא יהיה רשאי להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי
החברה או ענייניה .אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר נאמנות זה.
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.22.4

הנאמן ,ישתמש בנאמנות ,בכוחות ,בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה לפי שיקול דעתו המוחלט ולא יהיה
אחראי לכל נזק שנגרם עקב טעות בשיקול הדעת כנ"ל ,אלא אם כן הנאמן פעל ברשלנות )למעט רשלנות הפטורה על פי
חוק כפי שיהיה מעת לעת( ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון.

 .23סמכות הנאמן להעסיק שלוחים
הנאמן יהיה רשאי למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו ,בין עורך דין ובין אחר ,כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות
שיש לעשותן בקשר לנאמנות ולשלם שכר סביר לכל שלוח כאמור ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים
משפטיים או ייצוג בהליכי מיזוג או פיצול של החברה .החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי כאמור במקרה בו השלוח הינו
מתחרה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בעסקי החברה ו/או בעסקי כלל חברה לביטוח )לרבות חברות מאוחדות בדוחותיהן
הכספיים( ו/או במקרה בו קיים חשש שהשלוח עשוי להימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים בין מינויו
ותפקידיו כשלוח לבין ענייניו האישיים ,תפקידיו האחרים או זיקותיו לחברה ו/או לכלל חברה לביטוח ולתאגידים בשליטתן.
מובהר ,כי לא יהיה במינוי שלוח כאמור כדי לגרוע מאחריותו של הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו .כן יהיה הנאמן רשאי
לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה ,והחברה תשיב לנאמן עם דרישתו כל הוצאה כאמור ,ובלבד
שקודם למינוי שלוח כאמור יודיע הנאמן לחברה בכתב אודות המינוי בצירוף פירוט שכר טרחתו של השלוח ומטרת מינויו,
ובנסיבות בהן עלות שכרם של השלוחים אינה חורגת מגבולות הסביר והמקובל .מובהר ,כי פרסום תוצאות החלטה של
מחזיקי אגרות החוב לעניין מינוי שלוחים יהווה מתן הודעה כאמור ובלבד שקודם למינוי כאמור ,הנאמן מסר לחברה את כל
המידע והפירוט כאמור לעיל .למען הסר ספק ,החברה לא תשיב לנאמן את שכרו או הוצאותיו של שלוח אשר נכח מטעם
הנאמן באסיפות של מחזיקי אגרות החוב או של שלוח אשר מילא אחר הפעולות הרגילות שעל הנאמן לבצע מכוח שטר
נאמנות זה באשר ביצוע פעולות אלו כלול בשכר שהנאמן מקבל מהחברה לפי הוראות סעיף  21לעיל .למען הסר ספק ,במקרה
בו הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ,לא יחשבו הפעולות שיידרש הנאמן לנקוט בקשר לכך כפעולות רגילות שעל הנאמן
לבצע מכוח שטר נאמנות זה לצורכי סעיף זה.
 .24שיפוי לנאמן

.24.1

החברה ומחזיקי אגרות החוב )במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  24.5להלן ,כל אחד בגין התחייבותו כאמור
בסעיף  24.3להלן( ,מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו ,עובדיו שלוח או מומחה שימונה ע"י הנאמן
עפ"י הוראות שטר נאמנות זה ו/או עפ"י החלטה כדין שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב מהסדרה
הרלוונטית עפ"י הוראות שטר נאמנות זה וכן גורמים אחרים מטעם הנאמן )להלן" :הזכאים לשיפוי"(:
 .24.1.1בגין חיוב כספי על פי פסק דין )שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע( או על פי פשרה שנסתיימה )וככל שהפשרה נוגעת
לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה( אשר עילתו קשורה לפעולות או מחדל שביצעו הזכאים לשיפוי או
שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה ,ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי
דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה והכל בקשר לשטר נאמנות זה; וכן
 .24.1.2בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע הנאמנות או בקשר
לפעולות כאלה ,שלפי דעתם הסבירה היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות
הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים ,חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים ,משא
ומתן ,דין ודברים ,הוצאות ,תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו
ביחס לנדון.
והכל בתנאי שלא יתקיים אחד מהמצבים המפורטים בסעיפים א'-ד' להלן:
)א(

העניין בגינו ניתן השיפוי אינו סובל דיחוי;
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)ב(

הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב;

)ג(

הזכאים לשיפוי התרשלו )למעט רשלנות הפטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת(;

)ד(

הזכאים לשיפוי פעלו בזדון;

התחייבויות השיפוי על פי סעיף  24.1זה תקרא "התחייבות השיפוי".

.24.2

מבלי לגרוע מתוקף התחייבות השיפוי שבסעיף  24.1לעיל ,כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או
על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה
ו/או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית לעשות פעולה כלשהי ,לרבות אך לא רק פתיחת
הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי אגרות החוב ,כאמור בשטר זה ,יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל
פעולה כאמור ,עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי התחייבות השיפוי )להלן" :כרית המימון"( בסכום
הנדרש ,בעדיפות ראשונה מהחברה ,ובמקרה בו החברה לא תפקיד את כרית המימון במועד בו נדרשה לעשות זאת על
ידי הנאמן ,יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  24.5להלן( ,בבקשה כי יפקידו
בידיו את סכום כרית המימון ,כל אחד על פי חלקו היחסי )כהגדרת מונח זה להלן( .במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא
יפקידו בפועל את מלוא סכום כרית המימון לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים .אין
באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות
החוב.
הנאמן מוסמך לקבוע את סכום כרית המימון ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור ,מעת לעת ,בסכום
שיקבע על-ידו.
לאחר תיקון תקנות לעניין הפקדת פיקדון על ידי החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם לסעיף 35ה 1לחוק
ניירות ערך ,ישמש הפיקדון חלף כרית המימון ,ויחולו כל יתר הוראות התקנות כאמור ,לרבות לעניין חידוש פיקדון.

.24.3

התחייבות השיפוי:
 .24.3.1תחול על החברה בגין המקרים הבאים (1) :פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי שטר הנאמנות או
לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב; וכן ) (2פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.
 .24.3.2תחול על המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  24.5להלן( בגין המקרים הבאים (1) :פעולות
שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב )ולמעט פעולות שכאמור שננקטו לפי דרישת
מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב(; וכן ) (2אי תשלום על ידי החברה של סכום התחייבות
השיפוי החלה עליה על פי סעיף  24.3.1לעיל )בכפוף להוראות סעיף  24.6להלן(.

.24.4

בכל מקרה בו )א( החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות השיפוי ו/או לא תפקיד את סכום כרית
המימון ,לפי העניין; ו/או )ב( חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות סעיף  24.3.2לעיל ו/או המחזיקים
התבקשו להפקיד את סכום כרית המימון לפי סעיף  24.2לעיל ולא הפקידו כרית כאמור ,יחולו ההוראות הבאות:
 .24.4.1הכספים יגבו באופן הבא:

.24.4.1.1

ראשית  -הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב
לאחר תאריך הפעולה הנדרשת ,ויחולו הוראות סעיף  11לעיל;
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.24.4.1.2

שנית  -ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את
התחייבות השיפוי ,יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  24.5להלן( כל
אחד לפי חלקו היחסי )כהגדרת מונח זה( בידי הנאמן את הסכום החסר .הסכום שיפקיד כל
מחזיק אגרות חוב ישא ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על אגרות החוב וישולם
בקדימות כאמור בסעיף  11לעיל.
"חלקו היחסי" משמעו :החלק היחסי של אגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד הקובע
הרלוונטי כאמור בסעיף  24.5להלן מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מועד .מובהר כי חישוב
החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב
שבידי המחזיק.

.24.5

המועד הקובע לקביעת חבות בהתחייבות השיפוי ו/או המועד הקובע לתשלום כרית המימון הינו כדלקמן:
 .24.5.1בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית המימון נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות
לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת
מחזיקי אגרות החוב  -יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה
ואם אותו יום אינו יום מסחר ,יום המסחר הקודם לו.
 .24.5.2בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית המימון נדרשים על פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב
 יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה )כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון( ותחולגם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה.

.24.6

אין בתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על פי סעיף  24זה ,כדי לשחרר את
החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור.

 .25הודעות

.25.1

כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב )לרבות מחזיקי אגרות חוב הרשומים במרשם שמנהלת
החברה( תינתן על ידי פרסום דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך .כל הודעה שתפורסם או שתישלח
כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה במגנ"א כאמור.

.25.2

הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח למחזיקי
אגרות החוב בנוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי הנאמן לחברה .החברה תהא רשאית להוסיף ,בדיווח נפרד ,את
התייחסותה ו/או תגובתה לדיווח האמור .כל הודעה שתפורסם כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב
ביום פרסומה כאמור במערכת המגנ"א.

.25.3

במקרה בו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוק ,כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי
אגרות החוב תינתן על ידי משלוחה בדואר רשום לפי כתובתם האחרונה של המחזיקים הרשומים של אגרות החוב
כמפורט במרשם .כל הודעה שתשלח כאמור תחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב כעבור שלושה ) (3ימי
עסקים ממועד מסירתה בדואר רשום.

.25.4

העתקים מהודעות ומהזמנות שינתנו ע"י החברה למחזיקי אגרות החוב ישלחו על ידיה גם לנאמן .יובהר ,כי הודעות
והזמנות כאמור אינם כוללים דיווחים שוטפים של החברה לציבור .ההעתקים מהודעות והזמנות שינתנו על ידי הנאמן
למחזיקי אגרות החוב ישלחו על ידיו גם לחברה .פרסום הודעות כאמור במגנ"א יבוא חלף מסירתן לנאמן או לחברה,
כאמור לעיל בסעיף זה ,לפי העניין.
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.25.5

כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעמה לנאמן תוכל להינתן על ידי מכתב שיישלח בדואר רשום לפי
הכתובת המפורטת בשטרי הנאמנות ,או לפי כתובת אחרת עליה יודיע צד אחד למשנהו בכתב ,או באמצעות שליח ,או
באמצעות שיגורה בפקסימיליה )בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה אצל הנמען( ו/או בדואר אלקטרוני שקבלתו
אושרה בדואר אלקטרוני חוזר )לא אוטומטי( על ידי הצד המקבל ,וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו נתקבלה על
ידי הצד לו נשלחה ההודעה כעבור שלושה ימי עסקים מיום מסירתה בדואר רשום ,או ביום בו אושרה קבלת הדואר
האלקטרוני או ביום בו וודאה טלפונית קבלת הפקס ,או ביום העסקים הראשון שלאחר מועד מסירתה באמצעות שליח
או בהצעתה לנמען לקבלה מהשליח ,לפי העניין.

 .26ויתור ,פשרה ו/או שינויים בתנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות

.26.1

בכפוף להוראות החוק ,יהיה הנאמן רשאי מעת לעת ובכל עת ,אם שוכנע כי אין בדבר ,לדעתו ,משום פגיעה בזכויות
מחזיקי אגרות החוב ,לוותר על כל הפרה או אי מילוי של כל תנאי מתנאי אגרות החוב או שטר זה על ידי החברה.

.26.2

בכפוף להוראות חוק ניירות ערך וחוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחם ובכלל זה סעיף  350לחוק החברות ,ובאישור
מוקדם בהחלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה שנכחו בה מחזיקים ,בעצמם או ע"י באי
כוחם ,בחמישים אחוזים ) (50%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה ,או באסיפה
נדחית של אסיפה זו ,שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים ) (20%לפחות מן היתרה האמורה ,ברוב של המחזיקים בשני
שלישים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה ,יהיה הנאמן רשאי ,בין לפני ובין אחרי שקרן
אגרות החוב תעמוד לפירעון ,להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות החוב או מי מהם
ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכויותיהם ,כולל לוותר על כל זכות או תביעה שלו ו/או של מחזיקי אגרות החוב או
מי מהם כלפי החברה.
התפשר הנאמן עם החברה לאחר שקיבל אישור מוקדם של האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב כאמור לעיל,
יהיה הנאמן פטור מאחריות בגין פעולה זו ,כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית ,ובלבד שהנאמן לא הפר חובת אמון
ולא פעל בחוסר תום לב או בזדון ביישום החלטת האסיפה הכללית.

.26.3

בכפוף להוראות החוק ,החברה והנאמן רשאים ,בין לפני ובין לאחר שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון ,לשנות את שטר
הנאמנות ו/או את תנאי אגרות החוב אם נתקיים אחד מאלה:
 .26.3.1אם שוכנע הנאמן כי השינוי אינו פוגע בזכויות מחזיקי אגרות החוב ,ובלבד שהודיע על כך בכתב למחזיקי
אגרות החוב והנאמן יהא זכאי בגין כך להחזר הוצאות מן החברה כאמור בסעיף  21לעיל.
 .26.3.2השינוי המוצע אושר בהחלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה שנכחו בה מחזיקים
בחמישים אחוזים ) (50%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה ,או באסיפה
נדחית של אסיפה זו ,שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים ) (20%לפחות מן היתרה האמורה ,ברוב של
המחזיקים בשני שלישים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה.

.26.4

החברה תמסור למחזיקי אגרות החוב הודעה בכתב על כל שינוי כאמור לפי סעיפים  26.1-26.3לעיל בהקדם האפשרי
ככל הניתן לאחר ביצועו.

.26.5

בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה ,יהיה הנאמן רשאי לדרוש ממחזיקי אגרות החוב למסור לו או
לחברה את תעודות אגרות החוב ,לשם רישום הערה בהן בדבר כל פשרה ,ויתור ,שינוי או תיקון כאמור ולפי דרישת
הנאמן תרשום החברה הערה כאמור בתעודות שימסרו לה .בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה ,יודיע
על כך ,בכתב ,למחזיקי אגרות החוב ללא שיהוי ובהקדם האפשרי הניתן.
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.26.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי אגרות החוב יהיו ניתנים לשינוי גם במסגרת הסדר או פשרה ,אשר אושר על-ידי בית
המשפט ,לפי סעיף  350לחוק החברות.

 .27מרשם מחזיקי אגרות החוב

.27.1

החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי אגרות החוב לגבי כל סדרה רלוונטית בנפרד בהתאם להוראות
חוק ניירות ערך ,אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם.

.27.2

החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב שום הודעה בדבר נאמנות מפורשת ,מכללא או משוערת,
או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר ,תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר לאגרות החוב.
החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשמו אגרות החוב .יורשיו החוקיים ,מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו
של המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאגרות חוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום )ואם הוא תאגיד  -עקב
פירוקו( יהיו רשאים להירשם כמחזיקים בהן לאחר מתן הוכחות שלדעת החברה תספקנה להוכיח את זכותם להירשם
כמחזיקים שלהם.

 .28תעודות ופיצול תעודות

.28.1

בגין אגרות החוב הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת ,או לפי בקשתו ,תוצאנה לו מספר תעודות
)התעודות הנזכרות בסעיף זה תקראנה להלן" :התעודות"( ,כל אחת בכמות מינימלית של ) 1,000אלף( ש"ח ע.נ) .להלן:
"הכמות המינימלית"(.

.28.2

כל תעודה ניתנת לפיצול לתעודות אשר סך כל הערך הנקוב של אגרות החוב הכלולות בהן שווה לסכום הערך הנקוב של
אגרות החוב שנכללו בתעודה שפיצולה נתבקש ובלבד שהערך הנקוב בגין כל תעודה לא יפחת מהכמות המינימלית.
הפיצול יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום של אגרות החוב נשוא התעודה שפיצולה מתבקש כנגד
מסירת התעודה שפיצולה מתבקש לחברה במשרדה הרשום .הפיצול יעשה תוך  30יום מתום החודש בו נמסרה התעודה
ביחד עם בקשת פיצולה במשרדה הרשום של החברה .תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה
בסכומי ערך נקוב בשקלים חדשים שלמים כל אחת .כל ההוצאות הכרוכות בפיצול ,לרבות כל היטלים שהם ,אם יהיו
כאלה ,יחולו על מבקש הפיצול.

 .29מינוי נאמן חדש ופקיעת כהונתו של הנאמן

.29.1

על כהונת הנאמן ופקיעתה ועל מינוי נאמן חדש יחולו הוראות החוק והתקנות מכוחו.

.29.2

החלטת מחזיקים על סיום כהונת הנאמן והחלפתו בנאמן אחר תיעשה באסיפה אשר נכחו בה לפחות מחזיקים ב50%-
מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ,או באסיפה נדחית אשר נכחו בה לפחות מחזיקים ב10%-
מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת מהסדרה הרלוונטית.

 .30דיווח לנאמן

.30.1

החברה תערוך ותמסור לנאמן ,כל עוד לא נפרעו כל אגרות החוב:
 .30.1.1דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנת הכספים שנסתיימה ב 31-בדצמבר של השנה שחלפה ,מיד לאחר
פרסומם על ידי החברה .פרסום דוחות אלו במגנ"א על ידי החברה יחשב כמסירת הדוחות לידי הנאמן.
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 .30.1.2כל פרסום של תוצאות כספיות של החברה מיד לאחר פרסומן על ידי החברה .פרסומים כאמור במגנ"א על ידי
החברה יחשב כמסירת הדוחות לידי הנאמן.

.30.2

העתק מכל מסמך שהחברה מעבירה למחזיקים באגרות החוב.

.30.3

דיווח על כל שינוי בדירוג אגרות החוב או על הפסקת הדירוג ,וזאת במידה ואגרות החוב ידורגו.

.30.4

כל מסמך דוח או הודעה אשר לפי הוראות כל דין על החברה להעביר לנאמן

 .31תחולת חוק ניירות ערך
בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק ותקנותיו )שאינן ניתנות להתניה( לבין שטר זה,
יפעלו הצדדים בהתאם להוראות החוק ותקנותיו.
 .32אסיפות של מחזיקי אגרות החוב
האסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב יכונסו ויתנהלו בהתאם לתנאים המפורטים בתוספת השנייה לשטר זה.
 .33כללי
מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב ,כל ויתור ,ארכה ,הנחה ,שתיקה ,הימנעות מפעולה )להלן:
ביחד "ויתור"( מצד הנאמן או החברה לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי ,על-פי שטר זה
ואגרת החוב ,לא יחשבו כויתור מצד הנאמן או החברה ,לפי העניין ,על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות
המיוחדת בה ניתנה .מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החוב ,כל שינוי בהתחייבויות הנאמן או החברה
כאמור ,מחייב קבלת הסכמת הנאמן או החברה מראש ובכתב )ובכלל זה "כתב" לרבות פקס או דואר אלקטרוני( .כל הסכמה
אחרת שאינה בכתב ,לא תיחשב כהסכמה .זכויות הנאמן והחברה לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו ,ובאות
בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן ו/או לחברה על פי דין.
 .34מענים
מעני הצדדים יהיו כמופיע במבוא לשטר זה או כל מען אחר אשר תינתן לגביו לצד שכנגד הודעה מתאימה בכתב.
 .35דין חל וסמכות שיפוט
הדין החל על שטר נאמנות זה ,על נספחיו ,הינו הדין הישראלי .סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לשטר זה
תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב  -יפו.
 .36הסמכה לדיווח במגנ"א
הנאמן מסמיך בחתימתו על שטר זה ,את מורשי החתימה האלקטרונית של החברה כפי שיהיו לדווח בשמו במגנ"א על
התקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו ,ככל שהדבר נדרש על פי דין.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
גפני נאמנויות בע"מ

כללביט מימון בע"מ
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אני הח"מ ,עדי ברקן שטרן עו"ד ,מאשרת כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי חברת כללביט מימון בע"מ כדין על פי תקנונה,
באמצעות ה"ה :משה ארנסט ורונית זלמן מלאך ,אשר חתימתם מחייבת את החברה בקשר עם שטר זה.

עדי ברקן שטרן ,עו"ד
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כללביט מימון בע"מ
תוספת ראשונה
תעודת אגרות חוב )סדרות ז' עד כ"ו(
מונפקת בזאת אגרת חוב העומדת לפרעון ב [_____] -תשלומים בשנים]_____[ עד ]_____[ כולל(] ,והנושאת /ושאינה
נושאת[ ]ריבית שנתית  /הפרשי הצמדה[ כאמור להלן.
אגרות חוב )סדרות ז' עד כ"ו( רשומות על שם
מספר תעודה[__] :
ערך נקוב כולל של אגרות החוב שבתעודה זו ]___[ ש"ח.
הבעלים הרשום של אגרות החוב שבתעודה זו ]_____[
 .1תעודה זו מעידה ,כי חברת כללביט מימון בע"מ )להלן" :החברה"( תשלם ביום ]__[ ב]_____[ ,של כל אחת מהשנים ]_____[
עד ]_____[ )כולל(  [__] %מערכן הנקוב של אגרות החוב שבתעודה זו ,למי שיהיה המחזיק )כהגדרתו בתנאים שמעבר לדף(
הרשום באגרת החוב במועד הקובע לאותו תשלום ,והכל בכפיפות למפורט בתנאים שמעבר לדף ולשטר הנאמנות מיום 28
במאי  2014בין החברה מצד אחד לבין גפני נאמנויות בע"מ ו/או כל מי שיכהן מדי פעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי
שטר הנאמנות )"הנאמן" ו"-שטר הנאמנות" בהתאמה(.
 .2יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרת חוב זו נושאת ריבית בשיעור הריבית השנתי הנקוב לעיל אשר תשולם במועדים ,והכל
כמפורט בתנאים שמעבר לדף.
 .3אגרת חוב זו תהיה ]צמודה /לא צמודה[ )קרן וריבית( ,והכל כמפורט בתנאים שמעבר לדף.
 .4איגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה ]סדרות ז' עד כ"ו[ של אגרות החוב שתנאיהן זהים לתנאי אגרת חוב זו )"הסדרה
הרלוונטית"( ,בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף ובהתאם לשטר נאמנות )להלן" :שטר נאמנות"( מיום 28במאי 2014
אשר נחתם בין החברה לבין גפני נאמנויות בע"מ )להלן" :הנאמן"( ,ואינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
 .5מובהר ,כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות אגרת חוב זו ויחייבו את החברה ואת המחזיקים באגרות
החוב הכלולות בסדרה הנ"ל.
 .6תשלום הקרן והתשלום האחרון של הריבית ייעשו כנגד מסירת איגרת החוב לידי החברה במשרדה הרשום ,כאמור בתנאים
שמעבר לדף או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה ,לא יאוחר מחמישה ימי עסקים לפני מועד התשלום.
 .7על פי הסכם בין החברה לכלל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :כלל חברה לביטוח"( מחודש מאי  ,2006כפי שתוקן בחודש יולי
 2010ובחודש מרס  ,2014התחייבה כלל חברה לביטוח לשאת בתשלום מלוא הסכומים שיהיו דרושים לפירעון אגרות החוב
למחזיקים בהן ,בהתאם לתנאי אגרות החוב ולהוראות שטר הנאמנות.
 .8כל אגרות החוב מסדרה זו תעמודנה בדרגה שווה בינן לבין עצמן )פרי-פסו( ,מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני
האחרת.
 .9החברה רשאית להנפיק בכל עת ומעת לעת )בין בהצעה פרטית ובין בהצעה לציבור( ,בכפוף לכל דין והוראות הממונה על שוק
ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר )להלן" :המפקח על הביטוח"( ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא צורך בהסכמת בעלי
אגרות החוב או הנאמן ,לרבות למחזיק קשור של החברה ,אגרות חוב מסוג שונה או סדרות אחרות של אגרות חוב או ניירות
ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא ,עם או בלי זכויות נלוות לרכישת מניות של החברה ,בתנאי ריבית ,הצמדה ,בטוחות ,פירעון,
ותנאים אחרים ככל שהחברה תמצא לנכון ,בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב ,שווים להם או נחותים מהם .כמו כן,
החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את הסדרה מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,בהתאם להוראות כל דין
ובכפוף להוראות סעיף  3.2לשטר הנאמנות.
 .10כל העברה של אגרות החוב כפופה למגבלות ההעברה המפורטות בסעיף  9לתנאים הרשומים מעבר לדף של תעודת איגרת
החוב.
נחתם על-ידי החברה ביום ]_____[.
כללביט מימון בע"מ
על-ידי:
מורשה חתימה[_____] :

מורשה חתימה[_____] :

אני הח"מ ,[_____] ,עו"ד ,מאשר כי תעודת אגרות חוב זו זה נחתמה על ידי חברת כללביט מימון בע"מ כדין ע"פ תקנונה,
באמצעות ה"ה [_____] :וחתימתם מחייבת את החברה לצורכי איגרת חוב זו.
]_____[ ,עו"ד
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התנאים הרשומים מעבר לדף
 .1כללי
באגרת חוב זו תהיינה לביטויים הבאים המשמעויות הבאות ,אלא אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים:
״דוח ההצעה הראשונה של

דוח הצעה על-פיו תוצענה לראשונה אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית.

הסדרה הרלוונטית״ -
"מדד המחירים לצרכן" או "המדד" -

מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות
והמפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי
בישראל ,וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על-ידי גוף או מוסד רשמי
אחר ,וכן כולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ,אם יהיה בנוי על
אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ואם לאו .אם יבוא במקומו
מדד אחר שיפורסם על-ידי גוף או מוסד כאמור ,ואותו גוף או מוסד לא
קבע את היחס שבינו לבין המדד המוחלף ,ייקבע היחס האמור על-ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ובמקרה שאותו יחס לא ייקבע כאמור,
אזי הוא ייקבע על-ידי הנאמן ,בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו
על-ידיו.

"המדד הידוע" בתאריך כלשהו -

המדד האחרון הידוע לפני אותו תאריך.

"המדד היסודי" לגבי כל סדרה רלוונטית -

המדד הידוע ביום מסוים ,אשר יפורט בדוח ההצעה הראשונה של אותה
סדרה רלוונטית.

"מדד התשלום" -

המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על-חשבון קרן ו/או ריבית.
החברה תקבע בדוח ההצעה הראשונה האם תחול הגנה על הקרן ו/או
הריבית של אגרות החוב ,כמפורט להלן:
אם בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית יפורט כי הקרן ו/או
הריבית צמודות למדד וכי על הקרן ו/או הריבית של אגרות החוב תחול
הגנה ,אזי במקרה שהמדד הידוע בתאריך הקבוע לתשלום הרלוונטי יהיה
נמוך מהמדד היסודי ,יהיה מדד התשלום המדד היסודי .אם בדוח
ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית יפורט כי הקרן ו/או הריבית
צמודות למדד וכי על הקרן ו/או הריבית של אגרות החוב לא תחול הגנה
כאמור ,אזי מדד התשלום יהיה המדד הידוע בתאריך הקבוע לתשלום
הרלוונטי אף אם מדד זה יהיה נמוך מהמדד היסודי .לא קבעה החברה
בדוח ההצעה הראשונה אם תחול הגנה אם לאו ,כאמור לעיל ,לא תחול
הגנה.

״מחזיקי אגרות החוב״ ו/או

האנשים ששמותיהם רשומים בזמן הנדון בפנקס מחזיקי אגרות החוב
מהסדרה הרלוונטית ,ובמקרה של מספר מחזיקים במשותף ,המחזיק
המשותף הרשום ראשון בפנקס ו/או מי שמחזיק באגרות החוב באמצעות
החברה לרישומים.

"יום עסקים" או "יום עסקים בנקאי" -

כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות.

"יום עסקים בחו"ל" -

כל יום שבו נקבע ציטוט של ריבית בסיס המתייחסת למטבע חוץ
המתפרסם בשירות הידיעות רויטר'ס או כל מקור מידע אחר שיפורט
בדוח ההצעה הראשונה של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית.

"קרן" -

סך הערך הנקוב של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית.

"החברה לרישומים" -

החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ ,או כל חברה לרישומים אחרת
עימה תתקשר החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלבד שכל ניירות הערך
של החברה יהיו רשומים על שם אותה החברה לרישומים.

"אגרות החוב" או " כתבי התחייבות נדחים"
או "סדרות אגרות החוב" או "הסדרות
הרלוונטיות" -

סדרות אגרות חוב ,שתכוננה סדרות ז' עד כ"ו של החברה ,כאשר כל אחת
מסדרות אגרות החוב האלה תהיה בערך נקוב כולל של עד 1,000,000,000
ש"ח ,רשומות על שם ,שתנאי כל אחת מהן בהתאם לתעודת אגרות החוב
של אותה סדרה ולדוח ההצעה הראשונה של אגרות החוב מאותה סדרה,
אשר תונפקנה מעת לעת על-ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

״בעלי אגרות החוב״ ו/או
״המחזיקים״ -
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"יום מסחר" -

כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

"מסלקת הבורסה" -

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

"מטבע חוץ" -

לא יותר ממטבע חוץ אחד בגין כל סדרה של אגרות חוב כפי שיפורט בדוח
ההצעה הראשונה של אגרות החוב מאותה סדרה.

"שער מטבע החוץ" -

השער היציג של מטבע החוץ המפורסם על-ידי בנק ישראל ,ובמקרה בו
יחדל בנק ישראל לפרסם את השער היציג כאמור כל שער חליפין רשמי
של מטבע החוץ למטבע הישראלי שיבוא במקום השער היציג האמור
ואשר יחול באותה עת לעניין אגרות חוב ממשלתיות הצמודות לשער
מטבע החוץ האמור ובהעדר שער כאמור ,כפי שייקבע בין החברה לנאמן.

"השער הידוע" בתאריך כלשהו -

שער מטבע החוץ האחרון שקבע בנק ישראל לפני אותו תאריך .אולם
בתקופה שבה אין בנק ישראל נוהג לקבוע שער יציג ,יהיה השער הידוע
בתאריך כלשהו ,השער שקבע לאחרונה לפני אותו תאריך שר האוצר
ביחד עם נגיד בנק ישראל עבור אגרות חוב ממשלתיות הצמודות לשער
מטבע החוץ ובהעדר שער כאמור כפי שייקבע בין החברה לנאמן.

"השער היסודי" לגבי כל סדרה רלוונטית -

השער הידוע ביום מסוים ,אשר יפורט בדוח ההצעה הראשונה של אותה
סדרה רלוונטית.

"שער התשלום" -

השער הידוע במועד התשלום בפועל.

"הבורסה" -

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

"ריבית בנק ישראל" -

שיעור הריבית לשקלים חדשים לא צמודים עליו מכריז מעת לעת נגיד
בנק ישראל כשיעור הריבית המוצהרת של בנק ישראל או כל שיעור ריבית
שייקבע על-ידי רשות מוסמכת כלשהי במקום השיעור האמור.

"פריים" או "ריבית פריים" -

ליום מסוים :ממוצע ריבית הפריים לאותו יום כפי שמתפרסמת על ידי
בנק הפועלים בע״מ ,בנק לאומי לישראל בע״מ ובנק דיסקונט לישראל
בע״מ.

"ריבית התלבור" -

 - Tel-Aviv Interbank Offered Rateשיעור ריבית להלוואות בין-
בנקאיות בשקלים חדשים ,המחושב על-פי הצעות ריבית הניתנות על-ידי
מספר בנקים בישראל ,לתקופה שתפורט בדוח ההצעה הראשונה של
הסדרה הרלוונטית שתקבע בהתאם לתקופת עדכון הריבית ,כפי שיופיע
ביום הדגימה )אם הוא בימים ב' עד ה'  -בשעה  13:00או בסמוך אליה,
ואם הוא ביום ו'  -בשעה  12:00או בסמוך אליה( במערכת מפיץ המידע
רויטר'ס או אם מסיבה כלשהי לא ניתן להשתמש במפיץ המידע רויטר'ס,
במקור מידע מקובל אחר ובלתי תלוי כפי שיוסכם בין החברה לנאמן
שיפורט בדוח ההצעה הראשונה של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית.

"ריבית הליבור" -

 - London Interbank Offered Rateשיעור הריבית המוצע בשוק הבין-
בנקאי בלונדון על פיקדונות בדולר ארה"ב לתקופה שתפורט בדוח
ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית )לשבוע ,לחודש ,לשלושה
חודשים ,לשישה חודשים וכד' ,שתקבע בהתאם לתקופת עדכון הריבית(,
כפי שיצוטט ביום הדגימה ,בשעה  11:00שעון לונדון או בסמוך לאחריה,
בדף  Libor01המפורסם על-ידי שירות הידיעות רויטר'ס )או אם יוחלף
דף זה בדף אחר אזי כפי המצוטט ביום הדגימה ,בשעה האמורה או
בסמוך לאחריה ,בדף האחר האמור( או אם מסיבה כלשהי לא ניתן
להשתמש במערכת מפיץ המידע רויטר'ס ,במקור מידע מקובל אחר
ובלתי תלוי ,כפי שיוסכם בין החברה לנאמן ואשר יפורט בדוח ההצעה
הראשונה של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית.

"ריבית היוריבור" -

 – Euro Interbank Offered Rateשיעור הריבית המוצע בשוק הבין-
בנקאי על פיקדונות באירו לתקופה שתפורט בדוח ההצעה הראשונה של
הסדרה הרלוונטית )לשבוע ,לחודש ,לשלושה חודשים ,לשישה חודשים
וכד' ,שתקבע בהתאם לתקופת עדכון הריבית( ,כפי שיצוטט ביום
הדגימה ,בשעה  11:00שעון מרכז אירופה ) (CETאו בסמוך לאחריה ,בדף
 Euribor01המפורסם על-ידי שירות הידיעות רויטר'ס )או ,אם יוחלף דף
זה בדף אחר ,אזי כפי המצוטט ביום הדגימה בשעה האמורה או בסמוך
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לאחריה בדף האחר האמור( או ,אם מסיבה כלשהי לא ניתן להשתמש
במערכת מפיץ המידע רויטר'ס ,במקור מידע אחר כפי שיוסכם בין
החברה לנאמן ואשר יפורט בדוח ההצעה הראשונה של אגרות החוב
מהסדרה הרלוונטית.
"מק"מ" -

אגרות חוב המונפקות בסדרות על ידי מדינת ישראל למטרת מלווה קצר
מועד אשר לווה מדינת ישראל בהתאם להוראות חוק מלווה קצר מועד,
התשמ"ד 1984-ו/או כל דין שיבוא במקומו ו/או בנוסף לו ,הרשומות
למסחר בבורסה ואשר נמכרות במכרז על ידי בנק ישראל ואינן נושאות
ריבית ו/או הפרשי הצמדה.

"מק"מ לשנה" -

סדרה של מק"מ המצויה במחזור אשר מועד פדיונה נקבע לתקופה
הקרובה ביותר לתקופה של  12חודשים מיום הדגימה )כהגדרתו להלן(
ובלבד שמועד פדיונה הינו לפחות  10חודשים מיום הדגימה .במקרה
וביום הדגימה לא קיים מק"מ כאמור יהיה המק"מ לשנה סדרה של
אגרות חוב ממשלתיות שקליות אחרות שאינן נושאות הפרשי הצמדה
ואינן נושאות ריבית משתנה ,הרשומות למסחר בבורסה ואשר מועד
פדיונן נקבע לתקופה הקרובה ביותר ל 12 -חודשים מיום הדגימה.

"אג"ח ממשלתי בריבית משתנה" -

סדרה של אג"ח ממשלתית בריבית משתנה שהונפקו על פי תקנות מלווה
המדינה )אגרות חוב מסוג אג"ח ממשלתית – ריבית משתנה( ,התשס"ו –
 ,2006כפי שיפורסם על ידי יחידת ניהול החוב הממשלתי בחשב הכללי.
סדרת האג"ח הממשלתי הרלבנטית ומועד פדיונה יפורטו בדוח הצעת
המדף הראשון של אגרות החוב שתוצענה מאותה הסדרה .מועד פדיונה
של סדרת האג"ח הממשלתי הרלבנטית לסדרת אגרות חוב יהיה ארוך או
שווה ממועד פדיון אגרות החוב מאותה סדרה.

"ריבית הבסיס" -

ריבית הליבור או ריבית התלבור או ריבית היוריבור או ריבית בנק ישראל
או ריבית פריים או תשואת מק"מ לשנה או ריבית שנושאת אג"ח
ממשלתית בריבית משתנה ,כפי שייקבע בדוח ההצעה הראשונה של
הסדרה הרלוונטית.

"יום דגימה" לגבי תקופת ריבית כלשהי -

לגבי ריבית הליבור או ריבית היוריבור – יום העסקים בחו"ל החל שני )(2
ימי עסקים בחו"ל לפני היום הראשון של אותה תקופת ריבית כלשהי;
היה וביום הדגימה לא תתפרסם ריבית הליבור או ריבית היורובור ,לפי
העניין ,יוקדם יום הדגימה ליום העסקים בחו"ל הקודם שבו התפרסמה
ריבית הליבור או היורובור ,לפי העניין;
לגבי ריבית התלבור – יום העסקים הבנקאי החל שני ) (2ימי עסקים לפני
היום הראשון של תקופת ריבית כלשהי; היה וביום הדגימה לא תתפרסם
ריבית התלבור ,יוקדם יום הדגימה ליום העסקים הקודם שבו התפרסמה
ריבית התלבור;
לגבי ריבית בנק ישראל או ריבית הפריים אשר נקבע לגביהן כי תחושבנה
לפי שיעורן ביום דגימה  -היום הראשון של תקופת ריבית כלשהי;
במקרה בו לא תפורסם ריבית בנק ישראל או ריבית הפריים כאמור,
שיעור הריבית ייקבע על ידי החברה ,לאחר שנועצה בנושא עם מומחה
כלכלי שזהותו אושרה על ידי הנאמן.
לגבי תשואת המק"מ לשנה וריבית אג"ח ממשלתי בריבית משתנה – יום
המסחר הראשון של תקופת ריבית כלשהי; ככל שביום הדגימה לא
תתפרסם תשואת המק"מ לשנה או ריבית אג"ח ממשלתית בריבית
משתנה ,לפי העניין ,יהיה יום הדגימה יום העסקים הקודם שבו
התפרסמה תשואה או ריבית כאמור;
והכול למעט יום הדגימה ביחס לתקופת הריבית הראשונה בה החברה
רשאית לקבוע יום דגימה אחר אשר יפורט בדוח הצעת המדף )על אף
האמור לעיל ,החברה רשאית לקבוע ביחס לתקופת הריבית הראשונה
שיעור ריבית לפי שיקול דעתה ,כמפורט בסעיפים )5.1.2.2א()5.1.2.3 ,א(,
 5.1.2.6 5.1.2.5 ,5.1.2.4ו 5.1.3.2 -להלן ,ובמקרה זה לא יקבע יום דגימה
ביחס לתקופת הריבית הראשונה(.

"כלל חברה לביטוח"-

כלל חברה לביטוח בע"מ.

"המפקח על הביטוח"-

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
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"נסיבות משהות"-

כהגדרתן בסעיף 14.2להלן.

"סכום ההון העצמי המוכר של כלל חברה ההון העצמי המוכר של כלל חברה לביטוח כפי שמוגדר בהוראות הדין
החלות על מבטח ו/או בהנחיות המפקח על הביטוח ,כפי שתהיינה מעת
לביטוח"-
לעת.
"התשקיף או תשקיף המדף"-

כהגדרתו בשטר הנאמנות.

"חוק החברות"-

חוק החברות ,תשנ"ט.1999-

"חוק ניירות ערך"-

חוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-

יובהר ,כי על אף האמור בכל מקום בנספח זה ,כי הימים המפורטים לעיל ולהלן ,יתכן שישונו בהתאם לחוקי העזר של מסלקת
הבורסה ולהנחיות הבורסה ,כפי שיהיו במועד פרסום דוח ההצעה ,ויפורטו במסגרת דוח ההצעה.
תנאי אגרות החוב )התנאים הרשומים מעבר לדף( הינם חלק בלתי נפרד מהוראות שטר הנאמנות ויראו את הוראות שטר
הנאמנות כאילו נכללו במפורש בתנאי אגרות חוב אלו.

 .2הכרה באגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח

.2.1

תמורת אגרות החוב עשויה להיות מוכרת כהון משני מורכב ו/או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח,
כמשמעותם בהוראות הדין ו/או הנחיות המפקח על הביטוח .טרם פרסום תשקיף מדף זה ,קבלה כלל חברה לביטוח
אישור מאת המפקח על הביטוח ,מיום  21במאי  ,2014כי אין לו התנגדות לפרסום תשקיף המדף .בסמוך לפני פרסום
דוח הצעת המדף לסדרה הרלוונטית ,תפנה כלל חברה לביטוח למפקח על הביטוח ותבקש ממנו להכיר ,בתנאים
שייקבע ,בהתחייבויות כלל חברה לביטוח על-פי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית כהון משני מורכב או כהון שלישוני
מורכב של כלל חברה לביטוח ,לפי העניין.

.2.2

בסמוך לפני פרסום דוח הצעת מדף לסדרה הרלוונטית תפנה כלל חברה לביטוח אל המפקח על הביטוח ותבקש ממנו,
כי יכיר בהתחייבויותיה של כלל חברה לביטוח על פי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ,כהון משני מורכב או כהון
שלישוני מורכב ,לפי העניין.

.2.3

מובהר בזאת ,כי לא תבוצע הנפקה של אגרות חוב שיוכרו כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה
לביטוח ,מבלי לפנות ולקבל את אישור המפקח על הביטוח.

.2.4

הכרה בהתחייבויות כלל חברה לביטוח על פי אגרות החוב בגדר הון משני מורכב או הון שלישוני מורכב כאמור לעיל,
אין בה כדי להשפיע בכל דרך שהיא על תנאיהן של אגרות החוב אשר תוצענה על פי תשקיף המדף ,או על הזכויות
הנלוות להן ,בכפוף למפורט בסעיפים  14-17 ,11.2.12ו 20-22-להלן.

.2.5

במקרה של הכרה באגרות החוב ,על ידי המפקח על הביטוח ,כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה
לביטוח כאמור ,תעמוד הסדרה הרלוונטית )קרן( לפירעון בתשלום אחד ,והכל כפי שיפורט בדוח הצעת המדף הראשון
של הסדרה הרלוונטית ובכפוף לתנאי ההצמדה כאמור בסעיף  4להלן.
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 .3אגרות החוב

.3.1

אגרות החוב שבתעודה זו הינן חלק מסדרה של עד  20סדרות של אגרות חוב )סדרות ז' עד –כ"ו( כאשר כל אחת
מסדרות אגרות החוב האלה תהיה בערך נקוב כולל של עד  1,000,000,000ש"ח ,רשומות על שם .אגרות החוב מכל אחת
מהסדרות האמורות ,תעמודנה לפירעון )קרן( ,תהיינה בעלות בסיס הצמדה )או העדר הצמדה( ,סוג ריבית )או העדר
ריבית( ושיעור ריבית או המרווח מעל או מתחת לריבית הבסיס אותו תישא קרן אגרות החוב מכל אחת מהסדרות
האמורות ,או העדר ריבית שתישא קרן אגרות החוב מכל אחת מהסדרות האמורות ,לפי העניין ,והכל כמפורט
בסעיפים  4-5להלן.

.3.2

הגדלת הסדרה
לעניין הגדלת סדרה ,ראו סעיף  3.2לשטר הנאמנות.

.3.3

הנפקת ניירות ערך נוספים
לעניין הנפקת ניירות ערך נוספים ,ראו סעיף  3.2לשטר הנאמנות.

.3.4

בטחונות
אגרות החוב אינן מבוטחות בשעבוד כלשהו .לפרטים נוספים בעניין זה ראו סעיף  7לשטר הנאמנות.

 .4קרן אגרות החוב מהסדרות ז' עד כ"ו הכלולות בתשקיף המדף ובסיסי הצמדת הקרן

.4.1

קרן אגרות החוב תיפרע בתשלום אחד או במספר תשלומים שווים או שאינם שווים ,כפי שיפורט בדוח ההצעה
הראשון ,במועדים שיפורטו בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית האמורה וכפוף לתנאי ההצמדה כאמור
בסעיף זה להלן.

.4.2

כאמור לעיל ,אגרות החוב יכול שתוכרנה על ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב של כלל
חברה לביטוח .במקרה כאמור תעמוד הסדרה הרלוונטית )קרן( לפירעון בתשלום אחד ,והכל כפי שיפורט בדוח הצעת
המדף הראשון של הסדרה הרלוונטית ובכפוף לתנאי ההצמדה כאמור בסעיף זה להלן.

.4.3

הקרן והריבית של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית עשויות להיות צמודות לאחד מבסיסי ההצמדה המפורטים להלן
או ללא הצמדה ,הכל כפי שיפורט בדוח ההצעה הראשונה של אותה סדרה ,תוך הפניה להוראות ההצמדה המפורטות
להלן:
 .4.3.1הצמדה למדד
אם ייקבע בתנאיה של הסדרה הרלוונטית כי הקרן והריבית של אגרות החוב מאותה סדרה הינן צמודות
למדד ,אזי הצמדתן למדד של הקרן והריבית תיעשה באופן שאם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן
ו/או ריבית בגין אגרות חוב אלה כי מדד התשלום גבוה מהמדד היסודי ,אזי תשלם החברה אותו תשלום של
קרן ו/או ריבית ,כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה במדד התשלום לעומת המדד היסודי .החברה
תקבע בדוח ההצעה אם במקרה בו מדד התשלום נמוך מהמדד היסודי ,תחול הגנה אם לאו ,כמפורט להלן:
אם בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית יפורט כי הקרן ו/או הריבית צמודות למדד וכי על הקרן
ו/או הריבית של אגרות החוב תחול הגנה ,אזי במקרה שהמדד הידוע בתאריך הקבוע לתשלום הרלוונטי יהיה
נמוך מהמדד היסודי ,יהיה מדד התשלום המדד היסודי .אם בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית
יפורט כי הקרן ו/או הריבית צמודות למדד וכי על הקרן ו/או הריבית של אגרות החוב לא תחול הגנה כאמור,
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אזי מדד התשלום יהיה המדד הידוע בתאריך הקבוע לתשלום הרלוונטי אף אם מדד זה יהיה נמוך מהמדד
היסודי .לא קבעה החברה בדוח ההצעה הראשונה אם תחול הגנה אם לאו ,כאמור לעיל ,לא תחול הגנה.
הריבית שתשולם בגין אגרות החוב מאותה סדרה תהיה ריבית קבועה כאמור בסעיף  5.1.1להלן.
 .4.3.2הצמדה למטבע חוץ
אם ייקבע בתנאיה של הסדרה הרלוונטית כי הקרן והריבית של אגרות החוב מאותה סדרה הינן צמודות
למטבע חוץ ,אזי תיעשה הצמדתן למטבע חוץ ,באופן שאם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או
ריבית בגין אגרות חוב אלה כי שער התשלום גבוה מהשער היסודי ,כי אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן
ו/או ריבית כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה בשער התשלום לעומת השער היסודי .במקרה בו שער
התשלום נמוך מהשער היסודי ,תקבע החברה בדוח ההצעה הראשונה של אותה סדרה האם על הקרן ו/או
הריבית של אגרות החוב תחול הגנה )היינו :אם שער התשלום יהיה נמוך מהשער היסודי ,יהיה שער התשלום
השער היסודי( ,או לא תחול הגנה כאמור )היינו :שער התשלום יהיה השער הידוע במועד התשלום אפילו שער
זה יהיה נמוך מהשער היסודי( .לא קבעה החברה בדוח ההצעה הראשונה אם תחול הגנה כאמור לעיל ,אם
לאו ,לא תחול הגנה.
הריבית שתשולם בגין אגרות החוב מאותה סדרה תהיה ריבית בשיעור קבוע כאמור בסעיף  5.1.3.1להלן או
ריבית בשיעור משתנה )ריבית הליבור או ריבית היוריבור ,כפי שייקבע בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה
הרלוונטית ,בתוספת או בניכוי מרווח שיפורט בדוח ההצעה האמור או ייקבע במכרז( כאמור בסעיף 5.1.3.2
להלן.
 .4.3.3אגרות חוב לא צמודות
במקרה וייקבע בתנאיה של הסדרה הרלוונטית כי הקרן והריבית של אגרות החוב מאותה סדרה ,לא תהיינה
צמודות ,תהיה הקרן נקובה בש"ח .במקרה כזה ,גם הריבית בגין אגרות החוב מאותה סדרה לא תהא צמודה
למדד כלשהו או למטבע כלשהו.
הריבית שתשולם בגין אגרות החוב מאותה סדרה תהיה ריבית בשיעור קבוע כאמור בסעיף  5.1.2.1להלן או
ריבית בשיעור משתנה )ריבית בנק ישראל או ריבית התלבור ,או ריבית הפריים ,או תשואת המק"מ לשנה ,או
הריבית שנושאת אג"ח ממשלתית בריבית משתנה ,הכל כפי שייקבע בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה
הרלוונטית ,בתוספת או בניכוי מרווח שיפורט בדוח ההצעה האמור או שייקבע במכרז( כאמור בסעיפים
 5.1.2.2-5.1.2.6להלן.
על פי האמור בתקנון ובהנחיות הבורסה ,שיטת ההצמדה של הקרן ו/או הריבית לא תשונה במהלך תקופת
אגרות החוב ,וההצמדה של כל סדרה תתייחס ללא יותר מבסיס הצמדה אחד ,ככל שאגרות החוב תהיינה
צמודות לבסיס הצמדה כלשהו.
 .5הריבית

.5.1

הקרן של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית תישא ריבית ,או לא תישא ריבית ,כפי שייקבע בדוח ההצעה הראשונה של
אותה סדרה ,ובמקרה בו הקרן תישא ריבית כאמור – יפורטו בדוח ההצעה מנגנוני חישוב הריבית תוך הפנייה למנגנוני
הריבית המפורטים להלן:
 .5.1.1ריבית על קרן אשר צמודה למדד
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הקרן של אגרות החוב ,אם תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן ,תישא ריבית צמודה למדד כאמור,
בשיעור קבוע שייקבע בדוח ההצעה הראשונה של אותה סדרה ו/או במכרז על-פי דוח ההצעה האמור.
 .5.1.2ריבית על קרן לא צמודה
הקרן של אגרות החוב ,אם לא תהיינה צמודות למדד כלשהו או למטבע כלשהו ,תישא ריבית לא צמודה
בשיעור קבוע או ריבית בשיעור משתנה ,כמפורט להלן:

.5.1.2.1

ריבית שקלית קבועה – ריבית בשיעור קבוע שייקבע בדוח ההצעה הראשונה של אותה סדרה
ו/או במכרז על-פי דוח ההצעה האמור.

.5.1.2.2

ריבית בשיעור משתנה כאשר אם המכרז ייערך על מחיר היחידה ,המרווח מעל או מתחת
לריבית הבסיס יפורט בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ,ואם מחיר היחידה ייקבע
)ללא מכרז( בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ,ייקבע המרווח מעל או מתחת
לריבית הבסיס על פי המכרז ,כאשר בשני המקרים ריבית הבסיס הינה ריבית הפריים כפי
שייקבע בדוח ההצעה האמור – שיעור הריבית בגין כל תקופת ריבית של אגרות החוב ייקבע על
פי אחת האפשרויות הבאות ,שתקבע בדוח ההצעה הראשונה של אגרות חוב מאותה סדרה:
)א(

שיעור הריבית בגין כל תקופת ריבית של אגרות חוב ייקבע בהתאם לשיעור ריבית
הפריים ,כפי שיצוטט ביום הדגימה )למעט בתקופת הריבית הראשונה בה ייקבע שיעור
הריבית בדוח הצעת המדף לפי שיקול דעתה של החברה ,או לחלופין החברה תהא
רשאית לקבוע יום דגימה אחר לצורך תקופת הריבית הראשונה( .החברה תפרסם דוח
מיידי תוך ארבעה ) (4ימי מסחר מיום הדגימה על שיעור הריבית שייקבע כאמור )קרי:
ריבית הבסיס בתוספת או בהפחתת המרווח ,בכפוף לאמור בסעיף  2.4.1לתשקיף(.
יודגש ,כי שיעור ריבית הפריים כאמור נקבע ביום דגימה מסוים בלבד ביחס לתקופת
ריבית כלשהי ואינו משתנה במהלך אותה תקופת ריבית .יודגש ,כי היות שריבית
הבסיס מחושבת לתקופת ריבית כלשהי ייתכן שציפיות ,כגון אינפלציה ,המגולמות
בריבית הבסיס הנדגמת ביום הדגימה בלבד לכל תקופת הריבית כאמור ,תהינה שונות
באופן מהותי מהציפיות כפי שהיו מגולמות בריבית הבסיס לו היתה נדגמת ברמה
יומית לאורך כל תקופת הריבית; או

)ב(

ארבעה ימי מסחר לפני היום הקובע את הזכאות לקבלת כל אחד מתשלומי הריבית
תפרסם החברה בדו"ח מיידי שהעתק ממנו יימסר לנאמן ,את שיעור הריבית שישולם
בגין תקופת הריבית בגינה אמור להשתלם תשלום הריבית אשר בקשר אליו נמסר
הדוח המיידי כאמור )להלן בסעיף קטן ) (2זה" :התקופה הנוכחית"( וכן את שיעור
הריבית בגין תקופת הריבית הנוכחית במונחים שנתיים כמפורט בדוגמה שלהלן.
חישוב שיעור הריבית ייעשה באמצעות חישוב ממוצע משוקלל )לפי מספר ימים( של
שיעורי ריבית הפריים ,אשר היו בתחולה בכל יום בו מתפרסם שיעור ריבית הפריים
בתקופת הריבית הנוכחית ,בתוספת או בהפחתה של שיעור מרווח קבוע שיקבע במכרז
שייערך על פי דו"ח ההצעה הראשונה )בכפוף לאמור בסעיף  2.4.1לתשקיף( או של
מרווח בשיעור קבוע כפי שייקבע בדו"ח ההצעה הראשונה.
יובהר ,כי במקרה בו יחול שינוי בריבית הפריים ,לאחר מועד פרסום הדיווח המיידי על
שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הנוכחית ,כאמור לעיל ,ועד לתום תקופת הריבית,
תחושב הריבית בגין הימים מיום פרסום הדיווח המיידי )כולל( עד לתום תקופת
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הריבית בהנחה כי הריבית הינה ריבית הפריים ,בשיעורה כפי שנקבע ביום העסקים
שקדם ליום פרסום הדוח המיידי בהפחתה או בתוספת המרווח )בכפוף לאמור בסעיף
 2.4.1לתשקיף(.
לדוגמא :אם בתקופת הריבית היו  181ימים ,כאשר ב 90-מתוכם עמד שיעור ריבית
הפריים על  5.5%וב 91-מתוכם על  ,5.7%אזי הממוצע המשקלל של ריבית הפריים
בתקופה ,מבוטא בדיוק של ארבע ספרות לאחר הנקודה העשרונית ,יהיה ,5.6006%
לפי החישוב שלהלן:
[(90 X 5.5%)+(91 X 5.7%)] / 181 = 5.6006%
אם המרווח שנקבע במכרז הינו  ,+1.20%אזי שיעור הריבית במונחים שנתיים
שישולם בגין תקופת הריבית בגינה נערך החישוב שלעיל יהיה  6.8006%ושיעור
הריבית בפועל בגין תקופת הריבית של  181ימים כאמור יהיה  ,3.3723%לפי החישוב
שלהלן:
6.8006% X 181 / 365 = 3.3723%
יודגש ,כי חישוב ממוצע משוקלל של הריבית כאמור מבוצע ברמה יומית )בכל יום בו
מתפרסם שיעור ריבית הפריים( ומשקלל את שיעור ריבית הפריים עבור כל יום
בתקופה הרלוונטית.

.5.1.2.3

ריבית בשיעור משתנה כאשר אם המכרז ייערך על מחיר היחידה ,המרווח מעל או מתחת
לריבית הבסיס יפורט בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ,ואם מחיר היחידה ייקבע
)ללא מכרז( בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ,ייקבע המרווח מעל או מתחת
לריבית הבסיס על פי המכרז ,כאשר בשני המקרים ריבית הבסיס הינה ריבית בנק ישראל כפי
שייקבע בדוח ההצעה האמור – שיעור הריבית בגין כל תקופת ריבית של אגרות החוב ייקבע על
פי אחת האפשרויות הבאות ,שתקבע בדוח ההצעה הראשונה של אגרות חוב מאותה סדרה:
)א(

שיעור הריבית בגין כל תקופת ריבית של אגרות חוב ייקבע בהתאם לשיעור ריבית בנק
ישראל ,כפי שיצוטט ביום הדגימה )למעט בתקופת הריבית הראשונה בה ייקבע שיעור
הריבית בדוח הצעת המדף לפי שיקול דעתה של החברה ,או לחלופין החברה תהא
רשאית לקבוע יום דגימה אחר לצורך תקופת הריבית הראשונה( .החברה תפרסם דוח
מיידי תוך ארבעה ) (4ימי מסחר מיום הדגימה על שיעור הריבית שייקבע כאמור )קרי:
ריבית הבסיס בתוספת או בהפחתת המרווח ,בכפוף לאמור בסעיף  2.4.1לתשקיף(.
יודגש ,כי שיעור ריבית בנק ישראל כאמור נקבע ביום דגימה מסוים בלבד ביחס
לתקופת ריבית כלשהי ואינו משתנה במהלך אותה תקופת ריבית .יודגש ,כי היות
שריבית הבסיס מחושבת לתקופת ריבית כלשהי ייתכן שהציפיות ,כגון אינפלציה,
המגולמות בריבית הבסיס הנדגמת ביום הדגימה בלבד לכל תקופת הריבית כאמור,
תהינה שונות באופן מהותי מהציפיות כפי שהיו מגולמות בריבית הבסיס לו היתה
נדגמת ברמה יומית לאורך כל תקופת הריבית; או

)ב(

ארבעה ימי מסחר לפני היום הקובע את הזכאות לקבלת כל אחד מתשלומי הריבית
תפרסם החברה בדוח מיידי שהעתק ממנו יימסר לנאמן ,את שיעור הריבית שישולם
בגין תקופת הריבית בגינה אמור להשתלם תשלום הריבית אשר בקשר אליו נמסר
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הדוח המיידי כאמור )להלן בסעיף קטן ) (2זה" :התקופה הנוכחית"( וכן את שיעור
הריבית בגין תקופת הריבית הנוכחית במונחים שנתיים כמפורט בדוגמה שלהלן.
חישוב שיעור הריבית ייעשה באמצעות חישוב ממוצע משוקלל )לפי מספר ימים( של
שיעורי ריבית בנק ישראל אשר היו בתחולה בכל יום בתקופת הריבית הנוכחית,
בתוספת או בהפחתה של שיעור מרווח קבוע שיקבע במכרז שייערך על פי דוח ההצעה
הראשונה )בכפוף לאמור בסעיף  2.4.1לתשקיף( או של מרווח בשיעור קבוע כפי
שייקבע בדו"ח ההצעה הראשונה.
יובהר ,כי במקרה בו יחול שינוי בריבית בנק ישראל לאחר מועד פרסום הדיווח המיידי
על שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הנוכחית ,כאמור לעיל ,ועד לתום תקופת
הריבית ,תחושב הריבית בגין הימים מיום פרסום הדיווח המיידי )כולל( עד לתום
תקופת הריבית בהנחה כי הריבית הינה ריבית בנק ישראל בשיעורה כפי שנקבע ביום
העסקים שקדם ליום פרסום הדו"ח המיידי בניכוי או בתוספת המרווח )בכפוף לאמור
בסעיף  2.4.1לתשקיף(.
לדוגמא :אם בתקופת הריבית היו  181ימים ,כאשר ב 90 -מתוכם עמד שיעור ריבית
בנק ישראל על  3.8%וב 91 -מתוכם על  ,4.0%אזי הממוצע המשוקלל של ריבית בנק
ישראל בתקופה ,מבוטא בדיוק של ארבע ספרות לאחר הנקודה העשרונית ,יהיה
 ,3.9006%לפי החישוב שלהלן:
[(90 X 3.8%)+(91 X 4.0%)] / 181 = 3.9006%
אם המרווח שנקבע במכרז הינו  ,+1.20%אזי שיעור הריבית במונחים שנתיים
שישולם בגין תקופת הריבית בגינה נערך החישוב שלעיל יהיה  5.1006%ושיעור
הריבית בפועל בגין תקופת הריבית של  181ימים כאמור יהיה  ,2.5293%לפי החישוב
שלהלן:
5.1006% X 181 / 365 = 2.5293%

.5.1.2.4

ריבית בשיעור משתנה כאשר אם המכרז ייערך על מחיר היחידה ,המרווח מעל או מתחת
לריבית הבסיס יפורט בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ,ואם מחיר היחידה ייקבע
)ללא מכרז( בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ,ייקבע המרווח מעל או מתחת
לריבית הבסיס על פי המכרז ,כאשר בשני המקרים ריבית הבסיס הינה ריבית התלבור – שיעור
הריבית בגין כל תקופת ריבית של אגרות חוב ייקבע בהתאם לשיעור ריבית התלבור ,כפי
שיצוטט ביום הדגימה )למעט בתקופת הריבית הראשונה בה ייקבע שיעור הריבית בדוח הצעת
המדף לפי שיקול דעתה של החברה ,או לחלופין החברה תהא רשאית לקבוע יום דגימה אחר
לצורך תקופת הריבית הראשונה( .החברה תפרסם דוח מיידי תוך ארבעה ) (4ימי מסחר מיום
הדגימה על שיעור הריבית שייקבע כאמור )קרי :ריבית הבסיס בתוספת או בהפחתת המרווח,
בכפוף לאמור בסעיף  2.4.1לתשקיף( .יודגש ,כי שיעור ריבית התלבור כאמור נקבע ביום דגימה
מסוים בלבד ביחס לתקופת ריבית כלשהי ואינו משתנה במהלך אותה תקופת ריבית .יודגש ,כי
היות שריבית הבסיס מחושבת לתקופת ריבית כלשהי ייתכן שציפיות ,כגון אינפלציה,
המגולמות בריבית הבסיס הנדגמת ביום הדגימה בלבד לכל תקופת הריבית כאמור ,תהינה
שונות באופן מהותי מהציפיות כפי שהיו מגולמות בריבית הבסיס לו היתה נדגמת ברמה יומית
לאורך כל תקופת הריבית.
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.5.1.2.5

ריבית בשיעור משתנה כאשר אם המכרז ייערך על מחיר היחידה ,המרווח מעל או מתחת
לריבית הבסיס יפורט בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ,ואם מחיר היחידה ייקבע
)ללא מכרז( בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלבנטית ,ייקבע המרווח מעל או מתחת
לריבית הבסיס על פי המכרז ,כאשר ריבית הבסיס הינה תשואת המק"מ לשנה ,כפי שתיקבע
בדוח ההצעה האמור  -שיעור הריבית בגין כל תקופת ריבית ייקבע בהתאם למרווח בשיעור
קבוע מעל או מתחת לתשואת מק"מ לשנה שיקבע במכרז ההצעה לראשונה בדרך של מכרז על
המרווח כמפורט בסעיף  2.6לתשקיף או מרווח בשיעור קבוע כפי שיקבע בדו"ח הצעת המדף
הראשונה בהצעה בדרך של מכרז על המחיר כמפורט בסעיף  2.7לתשקיף ,כאשר תשואת מק"מ
לשנה תחושב ביום הדגימה ,כממוצע של תשואת מק"מ לשנה במספר ימי מסחר שלפני יום
הדגימה ,כפי שייקבע בדו"ח הצעת המדף )למעט בתקופת הריבית הראשונה בה ייקבע שיעור
הריבית בדוח הצעת המדף לפי שיקול דעתה של החברה ,או לחלופין החברה תהא רשאית לקבוע
יום דגימה אחר לצורך תקופת הריבית הראשונה( .החברה תפרסם בדו"ח מיידי ,תוך ארבעה )(4
ימי מסחר מיום הדגימה ,את שיעור הריבית שייקבע כאמור )קרי :ריבית הבסיס בתוספת או
בהפחתת המרווח ,בכפוף לאמור בסעיף  2.4.1לתשקיף( .יודגש ,כי שיעור תשואת מק"מ לשנה
כאמור נקבע ביום דגימה מסוים בלבד ביחס לתקופת ריבית כלשהי ואינו משתנה במהלך אותה
תקופת ריבית .יודגש ,כי היות שריבית הבסיס מחושבת לתקופת ריבית כלשהי )אשר עולה על
יום אחד( ,ייתכן שציפיות ,כגון אינפלציה ,המגולמות בריבית הבסיס הנדגמת ביום הדגימה
בלבד לכל תקופת הריבית כאמור ,תהינה שונות באופן מהותי מהציפיות כפי שהיו מגולמות
בריבית הבסיס לו היתה נדגמת ברמה יומית לאורך כל תקופת הריבית.

.5.1.2.6

ריבית בשיעור משתנה כאשר אם המכרז ייערך על מחיר היחידה המרווח מעל או מתחת לריבית
הבסיס יפורט בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ,ואם מחיר היחידה ייקבע )ללא
מכרז( בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלבנטית ,ייקבע המרווח מעל או מתחת לריבית
הבסיס על פי המכרז ,כאשר ריבית הבסיס הינה הריבית שנושאת אג"ח ממשלתית בריבית
משתנה  -שיעור הריבית בגין כל תקופת ריבית ייקבע בהתאם למרווח בשיעור קבוע מעל או
מתחת לשיעור הריבית שנושאת אג"ח ממשלתית בריבית משתנה ,כפי שיקבע בדוח ההצעה
הראשונה בדרך של מכרז על שיעור המרווח ,כמפורט בסעיף  2.4לתשקיף ,או מרווח בשיעור
קבוע כפי שיקבע בדוח הצעת המדף הראשון בהצעה בדרך של מכרז על המחיר ,כמפורט בסעיף
 2.5לתשקיף .הריבית השנתית בעד כל אחת מתקופות הריבית תיקבע בהתאם לשיעור הריבית
שנושאת ,ביום הדגימה לגבי אג"ח ממשלתית – ריבית משתנה הרלבנטית )למעט בתקופת
הריבית הראשונה בה ייקבע שיעור הריבית בדוח הצעת המדף לפי שיקול דעתה של החברה ,או
לחלופין החברה תהא רשאית לקבוע יום דגימה אחר לצורך תקופת הריבית הראשונה( .החברה
תמסור בדוח מיידי ,לאחר מועד פרסום הריבית המשתנה על ידי יחידת ניהול החוב הממשלתי
בחשב הכללי ,ולכל המאוחר תוך ארבעה ימי מסחר מיום תחילת כל תקופת ריבית ,את שיעור
הריבית שייקבע כאמור )קרי :ריבית הבסיס בתוספת או בהפחתת המרווח ,בכפוף לאמור בסעיף
 2.4.1לתשקיף( .מובהר ,כי מועדי תשלום הריבית שיקבעו על ידי החברה בדוח הצעת המדף,
יקבעו למועד שיהיה לא יאוחר מ 14-ימים לאחר מועדי תשלום הריבית של "אג"ח ממשלתית –
ריבית משתנה" הרלבנטית ואורך תקופות הריבית ,למעט תקופת הריבית הראשונה )שעשויה
להיות קצרה יותר( ,יהיה זהה לאורך תקופות הריבית בגין "אג"ח ממשלתית – ריבית משתנה"
הרלבנטית.
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 .5.1.3ריבית על קרן אשר צמודה למטבע חוץ
הקרן של אגרות החוב ,אם תהיינה צמודות למטבע חוץ ,תישא ריבית צמודה למטבע חוץ כאמור ,כאשר
הריבית הינה בשיעור קבוע או בשיעור משתנה ,כמפורט להלן:

.5.1.3.1

ריבית קבועה צמודה למטבע חוץ – ריבית הצמודה למטבע חוץ כאשר הריבית הינה בשיעור
קבוע שייקבע בדוח ההצעה הראשונה של אותה סדרה ו/או במכרז על-פי דוח ההצעה האמור.

.5.1.3.2

ריבית בשיעור משתנה כאשר אם המכרז ייערך על מחיר היחידה המרווח מעל או מתחת לריבית
הבסיס יפורט בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ואם מחיר היחידה ייקבע )ללא
מכרז( בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלבנטית ,ייקבע המרווח מעל או מתחת לריבית
הבסיס על פי המכרז ,כאשר ריבית הבסיס הינה ריבית הליבור או ריבית היוריבור ,כפי שייקבע
בדוח ההצעה האמור – שיעור הריבית בגין כל תקופת ריבית של אגרות החוב ייקבע בהתאם
לשיעור ריבית הבסיס כאמור )ריבית הליבור או ריבית היוריבור שתפורט בדוח ההצעה האמור(,
לתקופה שתפורט בדוח ההצעה האמור ,כפי שיצוטט ביום הדגימה )למעט בתקופת הריבית
הראשונה בה ייקבע שיעור הריבית בדוח הצעת המדף לפי שיקול דעתה של החברה ,או לחלופין
החברה תהא רשאית לקבוע יום דגימה אחר לצורך תקופת הריבית הראשונה( .החברה תפרסם
דוח מיידי תוך ארבעה ) (4ימי מסחר מיום הדגימה על שיעור הריבית שייקבע כאמור )קרי:
ריבית הבסיס בתוספת או בהפחתת המרווח ,בכפוף לאמור בסעיף  2.4.1לתשקיף( .ריבית בסיס
כאמור תהיה ריבית הנהוגה ביחס למטבע אליו תוצמד קרן אגרות החוב .יודגש ,כי שיעור ריבית
הליבור או ריבית היוריבור כאמור נקבעים ביום דגימה מסוים בלבד ביחס לתקופת ריבית
כלשהי ואינו משתנה במהלך אותה תקופת ריבית .יודגש ,כי היות שריבית הבסיס מחושבת
לתקופת ריבית כלשהי ייתכן שציפיות ,כגון אינפלציה ,המגולמות בריבית הבסיס הנדגמת ביום
הדגימה בלבד לכל תקופת הריבית כאמור ,תהינה שונות באופן מהותי מהציפיות כפי שהיו
מגולמות בריבית הבסיס לו הייתה נדגמת ברמה יומית לאורך כל תקופת הריבית.

 .5.1.4על אף האמור בסעיפים  5.1.3-5.1.1לעיל ,ניתן יהיה להציע את אגרות החוב מכל סדרה כאמור ,במסגרת של
הצעה לא אחידה ,כאמור בסעיף  2.4.3לתשקיף ,ובמקרה כאמור שיעור הריבית או המרווח מעל או מתחת
לריבית הבסיס ומחיר היחידה לא ייקבעו במכרז ,אלא יפורטו בדוח הצעת המדף.

.5.2

שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית ושיעור הריבית השנתית על בסיסו
הוא נקבע יפורטו בדוח ההצעה הראשונה של אותה סדרה ו/או בדוח שתפרסם החברה בדבר תוצאות המכרז בקשר
לשיעור הריבית ו/או ביחס לאגרות החוב הנושאות ריבית משתנה בהתאם למועדים הקבועים ביום הדגימה כהגדרתו
לעיל ,לפי העניין )למעט ביחס לריבית המחושבת על בסיס ממוצע משוקלל של שיעורי ריבית הפריים או ריבית בנק
ישראל כאמור לעיל שאז שיעור הריבית לתקופה הריבית הראשונה יפורסם ארבעה ימי מסחר לפני היום הקובע את
הזכאות לקבלת כל אחד מתשלומי הריבית בדו"ח מיידי שהעתק ממנו יימסר לנאמן כמפורט בסעיפים )5.1.2.2ב( ו-
)5.1.2.3ב(( לעיל.

.5.3

מובהר ,כי ביחס לאגרות חוב הנושאות ריבית בשיעור משתנה ,צפוי ,כי שיעור הריבית אשר ישולם בגין כל תקופת
ריבית יהיה שיעור ריבית שונה כמפורט לעיל.

.5.4

שיעור הריבית שייקבע בגין כל סדרה רלוונטית יהיה שיעור שנתי .ככל שתנאי אגרות החוב ,מהסדרה הרלוונטית,
יקבעו כי הריבית בגינן תשולם ביותר ממועד אחד בשנה ,תשלום הריבית שישולם בכל מועד תשלום ריבית יחושב על פי
שיעור הריבית השנתית כשהוא מחולק למספר התשלומים בשנה הקבוע על פי תנאי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית
)למעט ביחס לריבית המחושבת על בסיס ממוצע משוקלל של שיעורי ריבית הפריים או ריבית בנק ישראל כאמור לעיל
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שאז שיעור הריבית שישולם בכל מועד תשלום ריבית יחושב כמפורט לעיל( .החברה תקבע בדוח ההצעה הראשון או
בדוח תוצאות ההנפקה ,לפי העניין ,את שיעור הריבית השנתית וכן את שיעורה כשהיא מחולקת למספר התשלומים
בשנה ,במקרה שהריבית תשולם ביותר ממועד אחד.

.5.5

הריבית בגין אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית תשולם בתשלום אחד או יותר בשנה כפי שיפורט בדוח ההצעה
הראשונה של אותה סדרה בעד תקופת הריבית שהסתיימה במועד התשלום )"תקופת הריבית"( .תקופת הריבית
הראשונה של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית תתחיל יום מסחר אחד לאחר יום המכרז אשר יפורט בדוח ההצעה
האמור ותסתיים במועד התשלום הראשון של הריבית .כל תקופת ריבית נוספת של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית,
תתחיל ביום הראשון שלאחר תום תקופת הריבית הסמוכה לפניה ,ותסתיים בתום תקופת הריבית )קרי :במועד
התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה( .הריבית עבור תקופת הריבית הראשונה תחושב לפי מספר הימים בתקופה זו על
בסיס של  365ימים בשנה.

.5.6

התשלום האחרון של הריבית על הקרן של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ישולם ביחד עם התשלום האחרון על
חשבון הקרן של אגרות החוב מאותה סדרה וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב מאותה סדרה לידי החברה.

 .6תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב

.6.1

התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שתוצענה על-פי תשקיף המדף ישולמו
לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים בפנקס לאותה סדרה במועדים כפי שיפורטו בדוח ההצעה הראשונה של אותה
סדרה בהתאם להוראות תקנון הבורסה כפי שיהיו באותה עת )להלן" :היום הקובע בסדרה הרלוונטית"( ,פרט
לתשלום האחרון של הקרן והריבית שישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים בפנקס ביום התשלום ושיעשה כנגד
מסירת תעודות אגרות החוב מאותה סדרה לידי החברה ביום התשלום ,במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום
אחר עליו תודיע החברה .הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה ) (5ימי עסקים לפני מועד התשלום
האחרון.

.6.2

מובהר ,כי מי שאינו רשום בפנקס לסדרה הרלוונטית ביום הקובע בסדרה הרלוונטית ,לא יהיה זכאי לתשלום הריבית
לה זכאים המחזיקים הרשומים בפנקס ביום הקובע.

.6.3

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים ,יידחה מועד התשלום
ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום ,והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא
ישתנה בשל כך.

.6.4

החברה תהא רשאית לקבוע בדוח הצעת מדף הראשון בגין כל סדרת אגרות החוב האם תשולם ריבית פיגורים בגין
איחור בתשלום על חשבון קרן ו/או ריבית )למעט במקרה של קיומן של נסיבות משהות להון משני מורכב או נסיבות
משהות להון שלישוני מורכב ,כמפורט בסעיף  17להלן( ,ובמקרה שתשולם ריבית כאמור תקבע החברה ,בדוח הצעת
המדף ,את שיעורה ואת המועד בו תפרסם החברה דיווח מיידי בו תודיע על שיעורה ומועד תשלומה של הריבית
הכוללת לאותה תקופה לרבות ריבית פיגורים כאמור .לא קבעה החברה כאמור,לא תשולם ריבית פיגורים בגין איחור
בתשלום כאמור.

.6.5

תשלום הקרן והריבית ייעשה כפוף לתנאי ההצמדה כאמור בסעיפים  4ו 5-לעיל ,ככל שיהיו.

.6.6

התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים
בפנקס לסדרה הרלוונטית ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מועד ,בהתאם לאמור בסעיף  6.7להלן .אם
החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך ,מסיבה שאינה תלויה בה ,יחולו הוראות סעיף  14לשטר הנאמנות.
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.6.7

מחזיק אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על-פי
אגרות החוב מאותה סדרה כאמור לעיל ,או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו ,לפי העניין ,בהודעה בכתב
שישלח בדואר רשום לחברה .החברה תהא חייבת לפעול על-פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי כאמור לאחר חלוף
חמישה-עשר ) (15ימי עסקים מיום שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה.

.6.8

לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק שלו ,ייעשה כל
תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה בפנקס לסדרה הרלוונטית.
משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר ,ובלבד
שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.

.6.9
.7

מכל תשלום בגין אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על-פי דין.

מועדים
מועדים שונים כגון מועדים קובעים לתשלומים )להלן" :המועדים"( ,נקבעו בין היתר בהתאם לתקנון הבורסה ,ההנחיות על
פיו וחוקי העזר של מסלקת הבורסה )להלן" :הוראות הבורסה"( ,התקפים במועד הפרסום של תשקיף המדף .הוראות
הבורסה עשויות להשתנות מעת לעת ובין השאר יכול שייקבעו בהן הגבלות שונות לעניין המועדים הקבועים בתשקיף המדף.
שונו הוראות הבורסה לעניין המועדים כאמור ,יחול השינוי גם על ניירות ערך שהונפקו על פי תשקיף המדף ,אלא אם נקבע
אחרת על ידי הבורסה או על ידי מסלקת הבורסה.

 .8הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
לעניין הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה ראו סעיף  14לשטר הנאמנות.
 .9העברה ופיצול של אגרות החוב

.9.1

אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים .כל העברה של אגרות
החוב )למעט העברה המתבצעת באמצעות המסחר בבורסה( תיעשה על פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל להעברת
מניות ,חתום כיאות על ידי הבעלים הרשום או נציגיו החוקיים ,וכן על ידי מקבל ההעברה או נציגיו החוקיים ,שיימסר
לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על פיו ,וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי
החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.

.9.2

בכפוף לאמור לעיל ,הוראות פרוצדוראליות הנכללות בתקנון החברה ביחס לאופן העברת מניות יחול ,בשינויים
המתחייבים לפי העניין ,ביחס לאופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן.

.9.3

אם יחול כל תשלום חובה שהוא ,לרבות תשלומי מיסים והיטלים אחרים ,על כתב ההעברה של אגרות החוב ,יימסרו
לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על ידי מבקש ההעברה.

.9.4

במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של אגרות החוב שבתעודה זו ,תפוצל תחילה אגרת החוב על פי
הוראות שטר הנאמנות למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך )עד לכמות סבירה כפי שייקבע על ידי החברה( ,באופן
שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת אגרות החוב האמורה.

.9.5

לאחר קיום כל התנאים האלה תרשם ההעברה בפנקס ,והחברה תהא רשאית לדרוש כי הערה בדבר ההעברה כאמור
תירשם על תעודת אגרת החוב המועברת שתימסר למקבל ההעברה ,וכן כי תוצא לו במקומה תעודת אגרת חוב חדשה,
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ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר הנאמנות ובתעודת איגרת החוב המועברת ,כך שבכל מקום בו נאמר
"מחזיק" יראו כאילו נאמר הנעבר ,והוא ייחשב כמחזיק לצורכי שטר הנאמנות לסדרה הרלוונטית.

.9.6

כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה.

 .10פיצול תעודת אגרות החוב
לעניין פיצול תעודת אגרות חוב ,ראו סעיף  28לשטר הנאמנות.
 .11פדיון מוקדם של אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו(

.11.1

פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה
במקרה בו תירשמנה אגרות החוב למסחר ויוחלט על-ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר בה של אגרות החוב
שטרם נפרעו מפני ששווי סדרת אגרות חוב פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של אגרות
חוב תודיע החברה בדוח ההצעה הראשון האם תבצע פדיון מוקדם או לא תבצע פדיון מוקדם .לא קבעה החברה בדוח
ההצעה הראשון האם תבצע פדיון מוקדם או לא ,לא יבוצע פדיון מוקדם .הודיעה החברה בדוח ההצעה הראשון כי
תבצע פדיון מוקדם ,תפעל החברה כדלקמן:
 .11.1.1תוך  45יום מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמור ,תודיע החברה על
מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב לפדותן .ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם
בדו"ח מיידי שישלח לרשות ולבורסה ובשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית ותימסר בכתב
לכל המחזיקים הרשומים באגרות החוב.
 .11.1.2מועד הפדיון המוקדם ביחס לאגרות החוב ,יחול לא לפני  17יום מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מ45-
יום מהתאריך הנ"ל ,אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל.
 .11.1.3במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב שהמחזיקים בהן ביקשו לפדותן .תמורת הפדיון לא
תפחת מסכום הערך הנקוב של אגרות החוב בתוספת הפרשי הצמדה וריבית שנצברו עד ליום התשלום בפועל,
כקבוע בתנאי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית )"הערך המתואם של אגרות החוב"(.
 .11.1.4קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות באגרות החוב של מי
ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל ,אך אגרות החוב כאמור תמחקנה
מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן ,בין היתר ,השלכות המס הנובעות מכך.
 .11.1.5פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב שייפדו כאמור את הזכות
לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

.11.2

פדיון מוקדם ביוזמת החברה
 .11.2.1החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לקבוע בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית ,כי
החברה תוכל להעמיד את אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית לפדיון מוקדם ובמקרה כאמור יחולו ההוראות
הבאות ,והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו ,כפי שיהיו במועד
הרלוונטי.
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 .11.2.2החברה תקבע בדוח ההצעה הראשונה של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ,את המועד הראשון האפשרי
לפדיון מוקדם.
 .11.2.3תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.
 .11.2.4נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית ,או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום
פדיון סופי ,יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.
לענין זה "רבעון" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות :התקופה המתחילה ביום  1בינואר והמסתיימת ביום
 31במרס )כולל( ,התקופה המתחילה ביום  1באפריל והמסתיימת ביום  30ביוני )כולל( ,התקופה המתחילה
ביום  1ביולי והמסתיימת ביום  30בספטמבר )כולל( ,התקופה המתחילה ביום  1באוקטובר והמסתיימת ביום
 31בדצמבר )כולל(.
 .11.2.5הסכום המינימאלי של כל פדיון מוקדם ייקבע במסגרת דוח ההצעה של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית.
ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם ,לא יפחת מ 1-מיליון ש"ח .למרות האמור לעיל ,חברה רשאית לבצע
פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ 1-מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות כאמור לא תעלה על פדיון אחד לשנה.
 .11.2.6כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם ע"י החברה ,ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב ,פרו-רטה לפי ע.נ .של
אגרות החוב המוחזקות.
 .11.2.7עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל ,תפרסם החברה דוח מיידי
על כך וכן תשלח העתק של הדוח המיידי לנאמן ,לא פחות משבעה עשר ) (17ימים ולא יותר מארבעים
וחמישה ) (45ימים לפני מועד הפדיון המוקדם.
 .11.2.8מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב מהסדרה
הרלוונטית לבין מועד תשלום הריבית בפועל .בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע
בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם ,בהתאם לאמור
להלן.
 .11.2.9לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב הרלוונטית אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ 3.2-מיליון
ש"ח.
 .11.2.10במועד פדיון מוקדם חלקי ,ככל שיהיה ,החברה תודיע בדוח מיידי על (1) :שיעור הפדיון החלקי במונחי
היתרה הבלתי מסולקת; ) (2שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; ) (3שיעור הריבית בפדיון החלקי
על החלק הנפדה; ) (4שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי ,מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; ) (5עדכון
שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו ,במונחי הסדרה המקורית; ) (6המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון
המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה שנים-עשר ) (12ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.
 .11.2.11הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית במקרה של פדיון מוקדם ,יהיה הסכום הגבוה
מבין הבאים (1) :שווי שוק של יתרת אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שבמחזור ,אשר ייקבע על פי מחיר
הנעילה הממוצע של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית בשלושים ) (30ימי המסחר שקדמו למועד קבלת
החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; ) (2הערך ההתחייבותי של אגרות החוב מהסדרה
הרלוונטית העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור ,דהיינו :קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה )ככל שישנם( ,עד
למועד הפדיון המוקדם בפועל; ) (3יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית העומדות
לפדיון מוקדם )קרן בתוספת ריבית( כשהיא מהוונת לפי תשואת האג״ח הממשלתי )כהגדרתה להלן( בתוספת
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ריבית אשר תקבע בדוח ההצעה הראשונה .היוון אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית העומדות לפדיון מוקדם
יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב מהסדרה
הרלוונטית העומדות לפדיון מוקדם ,כפי שיקבע בדוח ההצעה הראשונה.
לעניין זה" :תשואת האג״ח הממשלתי" משמעה ,ממוצע התשואה )ברוטו( לפדיון ,בתקופה של שבעה ימי
עסקים ,המסתיימת שני ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם ,של שלוש סדרות אגרות חוב
ממשלתי ,ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב מהסדרה
הרלוונטית במועד הרלוונטי.
 .11.2.12על אף כל האמור בסעיף  11.2.11לעיל ,לגבי כתבי התחייבות נדחים אשר תמורתם תוכר על ידי המפקח על
הביטוח כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח תחולנה ההוראות הבאות לגבי
פדיון מוקדם )חלף ההוראות הקבועות בסעיף  11.2.11לעיל(:

.11.2.12.1

החברה תהיה רשאית ,ללא מתן זכות בחירה למחזיקים בכתבי ההתחייבות הנדחים ו/או
לנאמן ,לקבוע בדוח הצעת המדף כי היא תהא רשאית לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים
בפדיון מוקדם ,מלא או חלקי ,וזאת בהתקיים התנאים הבאים:
)א(

המועד הראשון לפדיון מוקדם ביחס לכתבי התחייבות נדחים שתמורתם תוכר כהון
משני מורכב יחול לאחר תקופה שלא תפחת מ 5-שנים מהמועד בו הונפקו לראשונה
כתבי ההתחייבות הנדחים מאותה סדרה;

)ב(

המועד הראשון לפדיון מוקדם ביחס לכתבי התחייבות נדחים שתמורתם תוכר כהון
שלישוני מורכב יחול לאחר תקופה שלא תפחת מ 3-שנים מהמועד בו הונפקו לראשונה
כתבי ההתחייבות הנדחים מאותה סדרה;

)ג(

ככל שיקבע בדוח הצעת המדף כי החברה תהא רשאית לפדות את כתבי ההתחייבות
הנדחים בפדיון מוקדם ,במועדים אשר ייקבעו בדוח הצעת המדף ,וככל שהחברה לא
תנצל את זכותה זו תשולם תוספת ריבית למחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים על
הריבית אותה נושאים כתבי ההתחייבות הנדחים באותה עת ,בגין יתרת התקופה
)ממועד הפדיון המוקדם שלא נוצל כאמור ועד למועד הפירעון בפועל( ,שתהא בשיעור
של עד  50%מהמרווח בין הריבית שיישאו כתבי ההתחייבות הנדחים במועד הנפקתם
לבין ריבית עוגן רלוונטית ,כפי שתפורסם בדו"ח הצעת המדף הראשון )להלן" :מרווח
האשראי"( בגין אותה סדרה שתמורתה תוכר כהון משני מורכב ,או בשיעור של עד
 30%ממרווח האשראי בגין אותה סדרה שתמורתה תוכר כהון שלישוני מורכב ,לפי
העניין .תוספת הריבית האמורה תצוין בדוח הצעת המדף לסדרה הרלוונטית;

)ד(

ביחס לכתבי ההתחייבות הנדחים שתמורתם תוכר כהון משני מורכב  -פדיון מוקדם
יתאפשר באחד מאלה (1) :בתנאי שבמקביל לפדיון המוקדם באמצעות תשלום
כמפורט בסעיף  ,11.2.12.4תנפיק החברה מכשיר הון בעל איכות זהה או עדיפה; )(2
באישורו מראש של המפקח על הביטוח ובתנאים שיקבע .ככלל ,נכון למועד תשקיף
המדף ,על פי הוראות המפקח על הביטוח ,פדיון מוקדם יתאפשר במידה שההון העצמי
של כלל חברה לביטוח לאחר הפדיון המוקדם יעלה על  120%מההון העצמי
המינימאלי הנדרש ממנה על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון
עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( ,התשנ"ח) 1998-להלן" :תקנות ההון"( .יודגש ,כי
הוראות המפקח על הביטוח כאמור עשויות להשתנות מעת לעת.
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)ה(

ביחס לכתבי ההתחייבות הנדחים שתמורתם תוכר כהון שלישוני מורכב  -פדיון
מוקדם יתאפשר באחד מאלה (1) :בתנאי שבמקביל לפדיון המוקדם באמצעות תשלום
כמפורט בסעיף  ,11.2.12.4תנפיק החברה מכשיר הון בעל איכות זהה או עדיפה; )(2
במידה שההון העצמי של כלל חברה לביטוח לאחר הפדיון המוקדם יעלה על 120%
מההון העצמי המינימאלי הנדרש ממנה על פי תקנות ההון; ) (3באישורו מראש של
המפקח על הביטוח ובתנאים שיורה.

.11.2.12.2

המועד הראשון בו החברה תהיה רשאית לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם,
ככל שתהא רשאית ובכפוף להתקיימות התנאים האמורים לעיל ,ייקבע בדוח הצעת המדף
לסדרה הרלוונטית .כמו כן ,מועדי הפדיון המוקדם הנוספים האפשריים לאחר מועד זה ,ככל
שיהיו ,ייקבעו בדוח הצעת המדף של הסדרה הרלוונטית ,ובלבד שכל מועד כאמור יהיה במועד
תשלום ריבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים.

.11.2.12.3

המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן כתבי ההתחייבות הנדחים או חלק
ממנו ,לפי העניין ,יחול במועד הקובע לזכאות לתשלום ריבית .היות שפדיון מוקדם יכול לחול
רק במועדי תשלום ריבית ,אזי היום הקובע לקבלת הקרן שנפדית בפדיון מוקדם והיום הקובע
לתשלום ריבית ,הינם זהים.

.11.2.12.4

במועד שנקבע לביצוע הפדיון המוקדם ,תשלם החברה למחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים
מאותה סדרה ,סכום השווה לערך הנקוב של כתבי ההתחייבות הנדחים מאותה סדרה הרשום
בתעודה או אותו שיעור מן הערך הנקוב האמור אותו החליטה החברה לפדות בפדיון מוקדם,
בצירוף ריבית והפרשי הצמדה )ככל שישנם( כפי שהצטברו עד ליום התשלום .ככל שהפדיון
המוקדם הינו מלא ,יבוצע התשלום כאמור כנגד מסירת כתבי ההתחייבות הנדחים מאותה
סדרה לחברה.

.11.2.12.5

פדיון מוקדם לחלק מיתרת קרן כתבי ההתחייבות הנדחים מסדרה כלשהי ,יבוצע בשיעור זהה
לכל אחד ממחזיקי כתבי ההתחייבות הנדחים מאותה סדרה .מובהר ,כי ביצוע פדיון מוקדם
חלקי של כתבי התחייבות נדחים מסדרה כלשהי לא יגרום לשינוי במועדי לוח הסילוקין של
יתרת כתבי ההתחייבות הנדחים מאותה סדרה.

.11.2.12.6

במועד הפדיון המוקדם ,במקרה של פדיון מוקדם חלקי ,יופחת בהתאמה התשלום העתידי
הנותר באופן יחסי ובמקרה של פדיון מוקדם מלא יפקעו כתבי ההתחייבות הנדחים מאותה
סדרה ויהיו חסרי כל תוקף ונפקות .דהיינו :בפדיון מוקדם חלקי ,היתרה הבלתי מסולקת
תיפדה במועד תשלום הקרן שנקבע בתנאי כתבי ההתחייבות הנדחים מהסדרה הרלוונטית.
החברה תודיע בדיווח מיידי לפחות  17יום טרם מועד הפדיון המוקדם ולא יאוחר מ 45-יום
טרם מועד הפדיון המוקדם ,על שיעור הפדיון החלקי במונחי הקרן המקורית ובמונחי היתרה
הבלתי מסולקת ,וכן את שיעור הפדיון החלקי שנותר במונחי הסדרה המקורית .אם היה ניכיון
בסדרת כתבי התחייבות נדחים תתייחס החברה להשלכות המס בדיווח המיידי .בנוסף ,תודיע
החברה על סכום הפדיון המוקדם ,כולל הצמדה )ככל שכתבי ההתחייבות הנדחים יהיו צמודים(
וכן על סכום הפדיון המוקדם לפני ההצמדה כשהוא מחולק לסכום בגין ריבית ולסכום בגין קרן
ועל המועד הקובע לזכאות )במקרה של פדיון חלקי( אשר יהיה  12יום לפני המועד שנקבע לפדיון
מוקדם .במקרה של פדיון מלא ,המועד הקובע הינו יום התשלום.
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.11.2.12.7

מודגש ומובהר ,כי הזכות להחליט על פדיון מוקדם ,מלא או חלקי של כתבי ההתחייבות
הנדחים כמפורט לעיל ,תהיה שמורה לחברה בלבד ,בכפוף להוראות הדין והמפקח על הביטוח,
וכי ההחלטה על פדיון מוקדם כאמור לא תהא בכל נסיבות שהן ,בשיקול דעתם של המחזיקים
בכתבי ההתחייבות הנדחים ו/או הנאמן.

.11.2.12.8

נכון למועד תשקיף המדף ,החברה לא קבעה סכום מינימאלי לביצוע פדיון מוקדם .החברה
תפרט בדוח הצעת המדף לסדרה הרלוונטית את הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם.

.11.2.12.9

בכל מקרה לא ייעשה פדיון מוקדם של חלק מקרן כתבי ההתחייבות הנדחים ,אלא אם יתרת
הקרן הבלתי מסולקת שתיוותר לאחר הפדיון המוקדם תעלה על  3.2מיליון ש״ח או סכום אחר
כפי שייקבע בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו מעת לעת.

.11.2.12.10

מובהר ,כי ייתכן שבמועדים האפשריים לביצוע פדיון מוקדם ,מצב השווקים ו/או מצבה של
החברה יאפשר גיוס הון באמצעות אגרות חוב דומות לאלו שהונפקו על פי תשקיף המדף,
בריבית נמוכה מהריבית המשולמת בגין כתבי ההתחייבות הנדחים שהונפקו ,ולפיכך לחברה
תהיה כדאיות כלכלית לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם .במצב זה ,עלולים
המחזיקים בכתבי ההתחייבות הנדחים שהונפקו על פי תשקיף המדף )להלן :״כתבי ההתחייבות
הנדחים המונפקים״( להימצא במצב בו ההשקעה האלטרנטיבית בנכסים בעלי מאפיינים זהים
יהיו בתנאים פחותים מאלו ששררו בעת הנפקת כתבי ההתחייבות הנדחים המונפקים .כמו כן,
יתכן שבמועדים האפשריים לפדיון מוקדם ,מצב השווקים יאפשר לחברה גיוס הון באמצעות
אגרות חוב בריבית גבוהה מהריבית המשולמת בגין כתבי ההתחייבות הנדחים המונפקים על פי
תשקיף המדף ,ולחברה לא תהיה כדאיות כלכלית לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון
מוקדם .במצב זה עלולים המחזיקים בכתבי ההתחייבות הנדחים המונפקים להימצא במצב בו
תנאי ההשקעה בנכסים דומים לכתבי ההתחייבות הנדחים יהיו עדיפים על אלו המוקנים להם
באותה עת על פי כתבי ההתחייבות הנדחים המונפקים.
כך לדוגמה ,היות שפרמיית הסיכון הגלומה בכתבי ההתחייבות הנדחים נקבעת במועד
ההנפקה ,והינה קבועה לאורך חיי כתבי ההתחייבות הנדחים ,ירידה בפרמיית הסיכון של
החברה עשויה להוות תמריץ כלכלי לחברה לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון
מוקדם ,ואילו עלייה בפרמיית הסיכון של החברה עלולה להוות תמריץ לחברה שלא לפדות את
כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם.

 .12רכישת אגרות חוב על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק קשור
לעניין זה ראו סעיף  4לשטר הנאמנות.
 .13מגבלות על חלוקת דיבידנד ו/או רכישה עצמית של מניות
מובהר ,כי לא חלה על החברה כל מגבלה ,מכוח שטר הנאמנות או אגרות החוב מסדרה כלשהי הנכללת בתשקיף המדף ,ביחס
לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניותיה .לפרטים בדבר מגבלות על חלוקת דיבידנד על ידי כלל חברה לביטוח במקרה
של התקיימות נסיבות משהות ראו סעיף  19להלן .לפרטים בדבר מגבלות באשר לרכישה עצמית של אגרות החוב על ידי
החברה ו/או על ידי כלל חברה לביטוח ראו סעיף  4לשטר הנאמנות.
יובהר ,כי אין באמור לעיל כדי למנוע מהחברה לקבוע ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך באישור הנאמן או כל גורם
נוסף ,מגבלות ביחס לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניותיה ,אשר יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף בו תוצענה
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לראשונה סדרת אגרות חוב ובשטר הנאמנות אשר יצורף לו .הוספת מגבלות כאמור ,תיעשה בכפוף לתיקון שטר הנאמנות
ביחס לסדרה הרלוונטית ולפרסום תיקון לתשקיף המדף.
 .14דחיית מועדי פירעון הקרן ו/או הריבית בגין אגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( ,אשר תוכרנה כהון משני מורכב או כהון
שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח
בסעיף זה:

.14.1

״נסיבות משהות להון משני מורכב״  -בהתאם להוראות המפקח על הביטוח משמען התקיימות אחת או יותר
מהנסיבות הבאות:
 .14.1.1ביחס לדחיית תשלום ריבית:
על פי הדוח הכספי האחרון של כלל חברה לביטוח שפורסם קודם למועד פירעון ריבית ,לכלל חברה לביטוח אין רווחים
ראויים לחלוקה כמשמעותם בחוק החברות;
 .14.1.2ביחס לדחיית תשלום קרן ו/או ריבית:
) (1על פי הדוח הכספי האחרון של כלל חברה לביטוח שפורסם טרם מועד פירעון ריבית ו/או קרן רלוונטי ,סכום ההון
העצמי המוכר של כלל חברה לביטוח נמוך מההון העצמי המינימאלי הנדרש ממנה על פי תקנות ההון ,וכלל חברה
לביטוח לא ביצעה השלמת הון נכון למועד פרסום הדוח )כהגדרת מונח זה בהנחיית המפקח על הביטוח בדבר "הרכב
הון עצמי מוכר של מבטח מחודש אוגוסט ) "2011להלן" :הנחיית המפקח על הביטוח"((; ו/או ) (2דירקטוריון כלל
חברה לביטוח הורה על דחיית תשלום ריבית או על דחיית תשלום קרן ,אם ראה כי יש חשש ממשי קרוב ליכולתה של
כלל חברה לביטוח לעמוד בהון העצמי המינימאלי הנדרש ממנה )לפי תקנות ההון( ,או לפרוע במועדן התחייבויות
שדרגת הקדימות שלהן גבוהה מזו של אגרות החוב ובלבד שהתקבל לכך אישור המפקח על הביטוח מראש; ו/או )(3
המפקח על הביטוח הורה על דחיית ריבית או על דחיית תשלום קרן אם ראה כי יש פגיעה משמעותית בהון העצמי
המוכר של כלל חברה לביטוח או כי קיים חשש ממשי קרוב ליכולתה של כלל חברה לביטוח לעמוד בהון העצמי
המינימלי הנדרש ממנה )לפי תקנות ההון(.

.14.2

״נסיבות משהות להון שלישוני מורכב״  -בהתאם להוראות המפקח על הביטוח משמען התקיימות אחת או יותר
מהנסיבות הבאות ביחס לדחיית תשלום קרן (1) :על פי הדוח הכספי האחרון של כלל חברה לביטוח שפורסם טרם
מועד פירעון קרן רלוונטי ,ההון העצמי המוכר של כלל חברה לביטוח נמוך מההון העצמי המינימאלי הנדרש ממנה )על
פי תקנות ההון( ,וכלל חברה לביטוח לא ביצעה השלמת הון נכון למועד פרסום הדוח )כהגדרת מונח זה בהנחיית
המפקח על הביטוח(; ו/או ) (2המפקח על הביטוח הורה על דחיית תשלום קרן אם ראה כי קיים חשש ממשי קרוב
ליכולתה של כלל חברה לביטוח לעמוד בהון העצמי המינימלי הנדרש ממנה )לפי תקנות ההון(.
נסיבות משהות להון משני מורכב ונסיבות משהות להון שלישוני מורכב ייקראו להלן ביחד :״נסיבות משהות״.

.14.3

בגין אגרות החוב אשר תמורתן תוכר כהון משני מורכב של כלל חברה לביטוח ,לא ישולמו תשלומי קרן ו/או ריבית ,לפי
העניין ,אשר במועד הקובע לתשלומם יתקיימו נסיבות משהות להון משני מורכב ותשלומם יידחה עד למועד בו
יתקיימו התנאים המפורטים בסעיף  15.1להלן .תשלומי קרן וריבית אשר נדחו כאמור ,ימשיכו לצבור הפרשי הצמדה
)ככל שישנם( וריבית בשיעור הריבית אותה נושאות אגרות החוב באותה עת )אשר תהא הריבית הנקובה בגין אגרות
החוב או הריבית המעודכנת בעקבות אי פדיון מוקדם ,ככל שתהא( כמפורט בסעיף  17להלן.

.14.4

בגין אגרות חוב אשר תמורתן תוכר כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח ,לא ישולם תשלום קרן ,אשר במועד
הקובע לתשלומו יתקיימו נסיבות משהות להון שלישוני מורכב .מובהר בזאת ,כי גם בהתקיים נסיבות משהות להון
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שלישוני מורכב ,ישולמו תשלומי ריבית באופן שוטף עד למועד פירעון הקרן המקורי .החל ממועד דחיית הקרן כאמור,
לא ישולמו תשלומי ריבית בגין הקרן שנדחתה ,ותשלום הקרן שנדחה והריבית שתיצבר בגין הקרן ממועד הדחייה
כאמור יידחו עד למועד בו יתקיימו התנאים המפורטים בסעיף  16.1להלן .תשלום קרן שנדחה ,וכן תשלומי ריבית בגין
הקרן שנדחתה כאמור אשר המועד הקובע לתשלומם חל לאחר מועד תשלום הקרן המקורי ,ימשיכו לצבור הפרשי
הצמדה )ככל שישנם( וריבית בשיעור הריבית אותה נושאות אגרות החוב באותה עת )אשר תהא הריבית הנקובה בגין
אגרות החוב או הריבית המעודכנת בעקבות אי פדיון מוקדם ,ככל שתהא( כמפורט בסעיף  17להלן.

.14.5

מובהר בזאת ,כי דחיית תשלומי קרן ו/או ריבית ,כמפורט בסעיף  14זה ובהתאמה לתנאים המפורטים להלן ,מהווה
חלק בלתי נפרד מתנאי אגרות החוב ,ובהתאם לא יהווה הדבר הפרה של תנאי כלשהו מתנאי אגרות החוב ו/או שטר
הנאמנות ,וממילא גם לא יקים כל עילת תביעה או דרישה כלפי החברה מצד הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב מהסדרה
הרלוונטית בגין אי תשלום קרן ו/או ריבית במועדם כקבוע בפרק זה ,וכן לא תידרש כל הסכמה מוקדמת מצד הנאמן
ו/או המחזיקים לדחיית תשלומם של תשלומי הקרן ו/או הריבית כמפורט בסעיף  14זה ,בכפוף להוראות כל דין שלא
ניתן להתנות עליהן ,לרבות הוראות חוק ניירות ערך .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי בגין דחייה של תשלום קרן ו/או
תשלומי ריבית בגין אגרות החוב ,לפי העניין ,לא תשולם ריבית פיגורים כלשהי ,אך תשלומים שנדחו יצברו הפרשי
הצמדה )ככל שישנם( וריבית כמפורט בסעיף  17להלן .מובהר בזאת ,כי אין באמור בסעיף  14זה לעיל כדי למנוע
מהנאמן ו/או מהמחזיקים לנקוט כל הליך כנגד החברה במקרה של אי תשלום המהווה הפרה של תנאי אגרות החוב.

.14.6

הנהלת החברה תבחן את שאלת התקיימות נסיבות משהות לפחות אחת לרבעון ,במועד אישור הדוחות הכספיים של
כלל חברה לביטוח שחל בסמוך לפני מועד תשלום קרן ו/או ריבית ,לפי העניין .אם יימצא שהתקיימו נסיבות משהות,
תודיע על כך החברה לנאמן ,ותפרסם זאת בדיווח מיידי אשר בו יצוינו הנסיבות המשהות אשר התקיימו .החל מהמועד
בו נוצרו הנסיבות המשהות כמפורט לעיל ,יידחה תשלומם של תשלומי הקרן ו/או הריבית ,לפי העניין בגין אגרות
החוב ,שהמועד הקבוע לתשלומם הינו לאחר המועד בו נוצרו הנסיבות המשהות נשוא ההודעה )להלן :״הודעת
הדחייה״( )מובהר ,כי לאור העובדה שבדיקת התקיימות הנסיבות המשהות נעשית מידי רבעון ,במועד אישור הדוחות
הכספיים ,ולאור העובדה כי הריבית יכולה להיות משולמת בתשלומים רבעוניים ,ייתכן מצב שבו הודעת הדחייה,
תביא ,בנוסף לדחיית תשלומי ריבית עתידיים ,גם לאי תשלום של ריבית בגין התקופה של עד רבעון אחד שקדמה
להודעת הדחייה( .אם עילת ההשהייה היא בהחלטה שנתקבלה בדירקטוריון כלל חברה לביטוח ,יצורף להודעה אשר
תמסור החברה לנאמן ,אישור חתום על ידי מזכיר/ת כלל חברה לביטוח בדבר עובדת קבלת ההחלטה ,ואישור חתום
כאמור יהווה ראיה מספקת עבור הנאמן כי עילת ההשהייה נתקבלה כדין .מובהר ,כי אין במסירת האישור לנאמן כדי
לגרוע מזכות הנאמן לבחון האם אכן מתקיימות הנסיבות המשהות .אם עילת ההשהייה היא הוראה שנתקבלה מאת
המפקח על הביטוח ,יצורף להודעה אשר תמסור החברה לנאמן ,העתק הוראת המפקח על הביטוח ,והעברת ההוראה
כאמור תהווה ראיה מספקת עבור הנאמן כי קיימת עילת השהיה כדין .מובהר ,כי אין במסירת העתק ההוראה לנאמן
כדי לגרוע מזכות הנאמן לבחון האם אכן מתקיימות הנסיבות המשהות.

.14.7

במקרה בו ניתנה הודעת דחייה כאמור בסעיף  14.6לעיל ,אזי שני ימי מסחר מלאים לפחות לפני מועד הפירעון של קרן
ו/או ריבית ,לפי העניין ,בגין אגרות החוב ,תודיע החברה בדיווח מיידי אם מתקיימות הנסיבות המשהות נשוא הודעת
הדחייה ,ותשלום הקרן ו/או הריבית נדחה כפועל יוצא מכך ,או אם לא מתקיימות הנסיבות המשהות האמורות.

.14.8

מובהר ומודגש ,כי אם הנסיבות המשהות ייווצרו לראשונה בין המועד הקובע לתשלום ריבית שוטפת לבין מועד
תשלום הריבית ,אזי ישולם תשלום הריבית במועד הקבוע לתשלומו על אף התקיימות הנסיבות המשהות .ככל
שהנסיבות המשהות יווצרו לפני המועד הקובע לפירעון ריבית ו/או קרן  -יידחה המועד הקובע לתשלומים אלו ,והוא
ייקבע מחדש כאמור בסעיפים  15.4ו 16.4-להלן ,לפי העניין .ביחס לתשלום קרן וריבית במועד הפירעון בגין אגרות
החוב  -אם הנסיבות המשהות ייווצרו לראשונה שני ימי מסחר מלאים או פחות לפני מועד הפירעון של הקרן והריבית
האחרונה בגין אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ,יבוצע תשלום הקרן והריבית במועד הקבוע לתשלומם ,על אף
התקיימות הנסיבות המשהות .ככל שההודעה בדבר דחיית מועדי הפירעון כאמור תפורסם לאחר המועד הקובע לביצוע
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התשלומים הרלוונטיים ,יידחה המועד הקובע לתשלומים אלו ,והוא ייקבע מחדש כאמור בסעיף  15.4או  16.4להלן,
לפי העניין.

.14.9

הנהלת החברה תבחן את המשך התקיימותן של הנסיבות המשהות עליהן הודיעה בהודעה הדחייה כאמור ,לפחות אחת
לרבעון ,במועד אישור הדוחות הכספיים .החברה תדווח בדיווח מיידי מידי רבעון על התקיימות הנסיבות המשהות ,כל
עוד הן מתקיימות .מיד לאחר שייוודע לחברה על הפסקת התקיימותן של הנסיבות המשהות ,תודיע על כך החברה
לנאמן ותמסור על כך דיווח מיידי.

.14.10

כאמור לעיל ,בגין אגרות החוב אשר תמורתן תוכר על ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב עשויים להידחות
תשלום קרן ו/או תשלומי ריבית .בגין אגרות החוב אשר תמורתן תוכר על ידי המפקח על הביטוח כהון שלישוני מורכב
עשוי להידחות תשלום קרן בלבד.

 .15דין תשלומי ריבית אשר מועד תשלומם נדחה  -לעניין אגרות חוב )סדרות ז' עד כ"ו( אשר תוכרנה על ידי המפקח על הביטוח
כהון משני מורכב:

.15.1

ככל שבמועד בו חל תשלום ריבית בסדרה הרלוונטית ,תתקיימנה נסיבות משהות להון משני מורכב ,כהגדרתן בסעיף
 14.1לעיל ,תשלום הריבית יידחה עד למועד בו יחדלו להתקיים הנסיבות המשהות להון משני מורכב ,באישור
דירקטוריון כלל חברה לביטוח ובהתאם ולאחר פרסום הדוח הכספי )השנתי או הרבעוני ,לפי העניין( של כלל חברה
לביטוח )ובלבד שנמסרה על כך הודעה למפקח על הביטוח לפחות שבעה ימי עסקים לפני פירעון תשלום שנדחה
והמפקח על הביטוח לא הודיע ,בתוך התקופה האמורה ,על התנגדותו בשל כך שלא חדלו להתקיים הנסיבות המשהות(,
או עד לתקופה שלא תפחת משלוש שנים ממועד פירעון הריבית הקבוע במקור ,כפי שתקבע בדוח ההצעה הראשונה,
לפי המוקדם מביניהם )להלן :״המועד החדש לתשלום הריבית״( ,וזאת אלא אם אישר המפקח על הביטוח את תשלום
הריבית במועד מוקדם יותר .מובהר ,כי גם במקרה בו יתקיימו במועד החדש לתשלום הריבית נסיבות משהות להון
משני מורכב ,ישולם למחזיקים במועד החדש לתשלום הריבית תשלום הריבית שנדחה כאמור ולא סולק במועדו .למען
הסר ספק ,דירקטוריון החברה ודירקטוריון כלל חברה לביטוח יאשרו תשלום ריבית שנדחה אם חדלו להתקיים
הנסיבות המשהות ובכפוף לאי התנגדות המפקח על הביטוח כאמור לעיל.

.15.2

אם הנסיבות המשהות להון משני מורכב יחדלו להתקיים לפני המועד החדש לתשלום הריבית  -החברה תודיע לנאמן
על כך שהנסיבות המשהות להון משני מורכב חדלו להתקיים מיד לאחר שייוודע לחברה על כך ,וכן תמסור הודעה
למפקח על הביטוח כי חדלו להתקיים הנסיבות המשהות להון משני מורכב .בנוסף ,תמסור החברה על כך דוח מיידי.
החל מהיום בו נודע לחברה על הפסקת התקיימות הנסיבות המשהות להון משני מורכב ,ובכפוף לאמור בסעיף 15.1
לעיל ,יחודש תשלומם השוטף של תשלומי הריבית שהמועד הקובע לתשלומם חל לאחר המועד בו ניתנה ההודעה על
הפסקת התקיימותן של הנסיבות המשהות להון משני מורכב )להלן :״הריבית השוטפת״( .כמו-כן ,בסמוך לאחר
הפסקת התקיימות הנסיבות המשהות ,ישולמו למחזיקים תשלומי ריבית אשר מועד תשלומם נדחה בצירוף הפרשי
הצמדה )ככל שקרן אגרות החוב והריבית בגינה הינן צמודות( וריבית בגינם )כמפורט בסעיף  17להלן( )להלן ביחד:
״הריבית הצבורה״( ובלבד שבין היתר ,נמסרה על כך הודעה למפקח על הביטוח לפחות שבעה ימי עסקים לפני פירעון
תשלום שנדחה והמפקח על הביטוח לא הודיע ,בתוך התקופה האמורה ,על התנגדותו בשל כך שלא חדלו להתקיים
הנסיבות המשהות.

.15.3

אם הנסיבות המשהות להון משני מורכב לא יחדלו להתקיים עד המועד החדש לתשלום ריבית  -אזי תשולם הריבית
אשר נדחתה כאמור ,בתוספת הפרשי הצמדה )ככל שקרן אגרות החוב והריבית בגינה הינן צמודות( וריבית בשיעור
הריבית אותה נושאות אגרות החוב באותה עת )אשר תהא הריבית הנקובה בגין אגרות החוב או הריבית המעודכנת
בעקבות אי פדיון מוקדם ,ככל שתהא כמפורט בסעיף  17להלן( ,במועד החדש לתשלום הריבית .החברה תמסור דוח
לנאמן וכן דיווח מיידי על מועד תשלום הריבית ,כמפורט בסעיף  15.4להלן.
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.15.4

בדיווח המיידי שתמסור החברה כאמור בסעיפים  15.2ו 15.3-לעיל ,יפורט שיעור הריבית הצבורה אשר ישולם
למחזיקים בגין אגרות החוב וייקבע יום קובע חדש ביחס לזכאות לקבלת תשלום הריבית הצבורה ומועד לתשלום
הריבית הצבורה בפועל )להלן :״המועד הקובע החדש לריבית צבורה״( ,כאשר המועד הקובע החדש לריבית צבורה
יחול לא מוקדם מאשר ארבעה ) (4ימי מסחר מיום פרסום ההודעה על חידוש תשלומי הריבית ולא יאוחר משבעה )(7
ימי מסחר מיום פרסום ההודעה על חידוש תשלומי הריבית ,ומועד התשלום בפועל יהיה שנים עשר ) (12יום לאחר
המועד הקובע החדש לריבית צבורה שיוגדר כאמור ,ובלבד שהמועד הקובע החדש לריבית צבורה לא יהיה בין היום
הקובע לתשלום הריבית השוטפת לבין מועד תשלום הריבית השוטפת ,וככל שאגרות החוב הינן צמודות אזי מועד
תשלום הריבית לא יהא בין ה 12-ל 16 -בכל חודש קלנדרי .למען הסר ספק מובהר ,כי תשלום ריבית צבורה )למעט
תשלום במועד החדש לתשלום ריבית( כפוף לאי התנגדותו של המפקח על הביטוח לביצוע התשלום כמפורט בסעיפים
 15.1ו 15.2-לעיל.

 .16דין תשלום קרן אשר מועד תשלומו נדחה  -לעניין אגרות חוב )סדרות ז' עד כ"ו( אשר תמורתן תוכר על ידי המפקח על
הביטוח כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב ,לפי העניין:

.16.1

במקרה בו במועד פירעון הקרן 1בסדרה הרלוונטית תתקיימנה נסיבות משהות להון משני מורכב או נסיבות משהות
להון שלישוני מורכב ,לפי העניין ,וכהגדרת המונחים האמורים בסעיפים  14.1-14.2לעיל ,פירעון הקרן יידחה עד למועד
בו יחדלו להתקיים הנסיבות המשהות ,באישור דירקטוריון כלל חברה לביטוח ובהתאם ולאחר פרסום הדוח הכספי
)השנתי או הרבעוני ,לפי העניין( של כלל חברה לביטוח )ובלבד שנמסרה על כך הודעה למפקח על הביטוח לפחות שבעה
ימי עסקים לפני פירעון תשלום שנדחה והמפקח על הביטוח לא הודיע ,בתוך התקופה האמורה ,על התנגדותו( ,או עד
לתקופה שלא תפחת משלוש שנים ממועד פירעון הקרן הקבוע במקור ,כפי שתקבע בדוח ההצעה הראשונה )להלן:
"תקופת דחיית הקרן המרבית"( ,לפי המוקדם מביניהם )להלן :״המועד החדש לפירעון הקרן״( ,וזאת אלא אם אישר
המפקח על הביטוח את תשלום פירעון הקרן במועד מוקדם יותר .למען הסר ספק מובהר ,כי תשלום קרן ישולם לכל
המאוחר במועד החדש לפירעון קרן וזאת גם אם באותו מועד יתקיימו נסיבות משהות.

.16.2

אם הנסיבות המשהות יפסיקו להתקיים לפני תום תקופת דחיית הקרן המרבית  -החברה תודיע לנאמן על כך
שהנסיבות המשהות חדלו להתקיים ,מיד לאחר שייוודע לחברה על כך ,תמסור על כך דוח מיידי וכן תמסור הודעה
למפקח על הביטוח כי חדלו להתקיים הנסיבות המשהות .בסמוך לאחר המועד בו ניתנה ההודעה על הפסקת
התקיימותן של הנסיבות המשהות יבוצע פירעון הקרן אשר נדחה כאמור לעיל ,ובלבד שבין היתר ,נמסרה על כך הודעה
למפקח על הביטוח לפחות שבעה ימי עסקים לפני פירעון תשלום שנדחה והמפקח על הביטוח לא הודיע ,בתוך התקופה
האמורה ,על התנגדותו )להלן :״פירעון הקרן שהושהה״(.

.16.3

אם הנסיבות המשהות לא יפסיקו להתקיים לפני תום תקופת דחיית הקרן המרבית  -אזי ישולם תשלום הקרן אשר
נדחה כאמור ,בתוספת הריבית אשר נצברה בגינו כמפורט בסעיף  17להלן ,במועד החדש לפירעון הקרן .החברה תמסור
דוח מיידי על מועד תשלום הקרן ,כמפורט בסעיף  16.4להלן.

.16.4

בדיווח המיידי אותו תמסור החברה כאמור בסעיפים  16.2ו 16.3-לעיל ,יפורט המועד הקובע לזכאות לפירעון הקרן
שהושהה )להלן :״המועד הקובע החדש לקרן״( ,וכן מועד ביצוע פירעון הקרן שהושהה ,כאשר המועד הקובע החדש
לקרן לא יחול מוקדם מאשר ארבעה ) (4ימי מסחר מיום פרסום ההודעה על הפסקת הנסיבות המשהות ,ולא יאוחר
משבעה ) (7ימי מסחר מיום פרסום ההודעה על הפסקת הנסיבות המשהות ,ומועד פירעון הקרן שהושהה בפועל יהיה
שנים עשר ) (12יום לאחר המועד הקובע החדש לקרן וככל שאגרות החוב הינן צמודות אזי מועד תשלום הקרן לא יהא
בין ה 12-ל 16 -בכל חודש קלנדרי .במועד אשר נקבע לביצוע פירעון הקרן שהושהה תשלם החברה את פירעון הקרן
שהושהה בתוספת הפרשי הצמדה )ככל שקרן אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית הינה צמודה( וריבית בשיעור הריבית

 1בגין אגרות החוב אשר תוכרנה על ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב תשולם הקרן בתשלום אחד.
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אותה נושאות אגרות החוב באותה עת )אשר תהא הריבית הנקובה בגין אגרות החוב או הריבית המעודכנת בעקבות אי
פדיון מוקדם ,ככל שתהא( ,כמפורט בסעיף  17להלן ,כפי שהצטברו עד למועד פירעון הקרן שהושהה .למען הסר ספק
מובהר ,כי ביצוע תשלומים כאמור בסעיף זה )למעט תשלום בתום תקופת דחיית הקרן המרבית( כפופים לאי התנגדותו
של המפקח על הביטוח לביצוע התשלום.

.16.5

החל ממועד דחיית פירעון הקרן לא ישולמו תשלומי ריבית על הקרן שפירעונה נדחה .הקרן שנדחתה תישא ריבית
כמפורט בסעיף  17להלן .להסרת ספק מובהר ,כי הריבית אשר נצברה בגין דחייה של פירעון קרן )בשיעור האמור
בסעיף  17להלן( ,תשולם בתשלום אחד במועד החדש לפירעון הקרן.

 .17ריבית בגין תשלום קרן ו/או תשלומי ריבית שנדחו

.17.1

סכום קרן ו/או סכומי ריבית שנדחו כאמור בסעיפים  15-16לעיל ,לא יצברו ריבית פיגורים ,אלא יצברו הפרשי הצמדה
החל ממועד הדחייה ועד ליום התשלום בפועל לפי היחס בין המדד הידוע במועד התשלום בפועל לבין המדד הידוע
במועד הדחייה )ככל שהקרן המקורית והריבית בגינה הינן צמודות ובהתאם לתנאי ההצמדה שנקבעו לאגרות החוב
במקור ,בשנויים המחויבים( ,וכן ריבית החל ממועד הדחייה ועד למועד התשלום בפועל ,בשיעור הריבית הנקובה או
בשיעור הריבית המעודכנת בגין אי פדיון מוקדם של אגרות החוב )כמפורט בסעיף )11.2.12.1ג( לעיל( ,לפי העניין ,בגין
קרן וריבית אגרות החוב .מובהר ,כי במקרה בו אגרות החוב אינן צמודות אזי תשלומי קרן או ריבית שנדחו יצברו
ריבית בלבד  -בשיעור הריבית הנקובה או בשיעור הריבית המעודכנת בגין אי פדיון מוקדם של אגרות החוב )כמפורט
בסעיף )11.2.12.1ג( להלן( ,החל ממועד הדחייה ועד ליום התשלום בפועל.

.17.2

בדיווח מיידי אשר תפרסם החברה כמפורט בסעיף  15ו/או בסעיף  16לעיל ,תפרט החברה את שיעור הריבית אשר
יישאו תשלום קרן ו/או תשלומי ריבית שנדחו.

 .18דוגמה לריבית אשר תשולם בשל דחיית תשלומי ריבית בגין אגרות חוב )סדרות ז' עד כ"ו( שתמורתן הוכרה על ידי המפקח
על הביטוח כהון משני מורכב:

.18.1

דוגמה מספר 1
נניח ,כי החברה הנפיקה ביום  1בנובמבר  2014סדרת אגרות חוב בערך נקוב כולל של  100מיליון ש״ח .כן נניח את
הנתונים הבאים לגבי אגרות החוב כאמור:
שיעור הריבית :בדוח הצעת המדף נקבע כי אגרות החוב נושאות ריבית בשיעור ריבית הגילון )כפי שיהיה בכל תחילת
תקופת ריבית( בתוספת מרווח של  ,1.5%אשר נקבע בהנפקה )להלן :״ריבית נקובה״(.
תשלומי ריבית :הריבית משולמת מידי שלושה חודשים )להלן :״תקופת הריבית״( בימים) 1.11 ,1.8 ,1.5 ,1.2 :במקביל
למועדים בהם מתעדכנת ריבית הגילון(;
תשלום קרן :הקרן תיפרע בתשלום אחד ביום  1בנובמבר ;2023
הצמדה :קרן אגרות החוב והריבית בגינה אינן צמודות.
כמו-כן ,נניח כי שיעור ריבית הגילון ביום  1.11.2014הינו  ,4%ביום  1.2.2015הינו  4.5%וביום  1.5.2015הינו .5%
ביום  30.11.2014הודיעה החברה על התקיימות נסיבות משהות להון משני מורכב ועל כן יידחו תשלומי הריבית אשר
אמורים להשתלם לאחר יום  ;30.11.2014ביום  13.6.2015חדלו להתקיים הנסיבות המשהות להון משני מורכב
והחברה פרסמה דיווח מיידי על הפסקת התקיימות הנסיבות המשהות להון משני מורכב .בהתאם לכך ,עם פרסום
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ההודעה ,יחודשו תשלומי הריבית השוטפים ,אשר המועד הקבוע לתשלומם חל לאחר מועד פרסום ההודעה האמורה
)דהיינו תשלומי הריבית החל מיום .(1.8.2015
כמו-כן ,ובהתאם לאמור לעיל ,תשלומי ריבית אשר היו אמורים להשתלם ביום  1.2.2015וביום  1.5.2015נדחו ,שכן
במועד תשלומם חלו נסיבות משהות להון משני מורכב .תשלומי הריבית שנדחו ישולמו למחזיקים ביום 1.7.2015
ותשלום הריבית שאמור להשתלם ביום  1.8.2015ישולם במועדו למחזיקי אגרות החוב ,כמפורט להלן:
הריבית אשר היתה אמורה להשתלם ביום ) 1.2.2015להלן :״ריבית פברואר״(:
על פי תנאי אגרות החוב ,ביום  1.2.2015היתה אמורה להשתלם ריבית בשיעור ריבית הגילון בתחילת תקופת הריבית
) (1.11.2014בתוספת מרווח של  ,1.5%דהיינו  5.5%לשנה )ובהתאמה 1.375% ,לרבעון( .בדוגמה שלעיל מסתכם סכום
זה לסך של כ 1,375,000 -ש״ח .בשל הנסיבות המשהות ,סכום זה ישולם למחזיקים רק ביום  1.7.2015ועל כן יצבור
ריבית בגין תקופת הדחייה ,החל מיום  ,1.2.2015המועד בו היתה אמורה להיות משולמת ריבית פברואר ולא שולמה,
ועד ליום  ,30.6.2015מועד תשלומה בפועל ,בשיעור הריבית הנקובה בגין אגרות החוב כמפורט להלן:
בגין התקופה שמיום  1.2.2015ועד יום  - 30.4.2015הריבית אשר יישא הסך האמור תהא בשיעור ריבית הגילון ליום
 (4.5%) 1.2.2015בתוספת המרווח ) ,(1.5%דהיינו 6% :לשנה החל מיום  1.2.2015ועד יום  .30.4.2015בהתאם לאמור,
יישא הסך האמור ריבית בסך של כ 20,350-ש״ח.
בגין התקופה שמיום  1.5.2015ועד יום  - 30.6.2015הריבית אשר יישא הסך האמור תהא בשיעור של ריבית הגילון ליום
 (5%) 1.5.2015בתוספת המרווח ) ,(1.5%דהיינו  6.5%לשנה ,החל מיום  1.5.2015ועד יום  ,30.6.2015כלומר ריבית בסך
של כ 14,987-ש״ח.
אם כן ,ריבית פברואר שנדחתה תשולם ביום  1ביולי  ,2015וסכומה באותו מועד יעמוד על כ 1,410,337 -ש״ח.
הריבית אשר היתה אמורה להשתלם ביום ) 1.5.2015להלן :״ריבית מאי״(:
על פי תנאי אגרות החוב ,ביום  1.5.2015היתה אמורה להשתלם ריבית בשיעור ריבית הגילון בתחילת תקופת הריבית
) (1.2.2015בתוספת מרווח של  ,1.5%דהיינו  6%לשנה )ובהתאמה 1.5% ,לרבעון( .בדוגמה שלעיל סכום זה מסתכם ל-
 1,500,000ש״ח.
בשל הנסיבות המשהות ,סכום זה ישולם למחזיקים רק ביום  1.7.2015ועל כן יצבור ריבית בגין תקופת הדחייה )החל
מיום  ,1.5.2015ועד ליום  ,30.6.2015קרי  -החל מהמועד בו היתה אמורה להיות משולמת ריבית מאי ולא שולמה
בפועל ,ועד למועד תשלומה בפועל( ,כמפורט להלן:
הריבית אשר יישא הסך האמור תהא בשיעור של ריבית הגילון ליום  (5%) 1.5.2015בתוספת המרווח ) (1.5%דהיינו סך
של  6.5%לשנה ,החל מהמועד בו היתה אמורה להשתלם הריבית ועד למועד התשלום בפועל .בהתאם לאמור ,יישא
הסך האמור ריבית בסך של כ 16,350-ש"ח.
אם כן ,ריבית מאי שנדחתה תשולם ביום  1ביולי  ,2015וסכומה באותו מועד יעמוד על כ 1,516,350-ש״ח.
בדוגמא שלעיל ,סך כל הריבית שתשולם בתום תקופת ההשהיה בגין כל תשלומי הריבית שהושהו תהא בסך של
 2,926,687ש״ח ,דהיינו ביום  1ביולי  2015תשולם ריבית בשיעור של כ 2.93%-מהקרן.
ביחס לתשלום הריבית אשר אמור להשתלם ביום :1.8.2015
מכיוון שההודעה על הפסקת הנסיבות המשהות פורסמה ביום  13ביוני  ,2015אזי תשלום הריבית אשר אמור להשתלם
ביום  1.8.2015ישולם במועדו ויחושב על פי הריבית הנקובה ובגין התקופה שמיום  1.5.2015עד ל) 31.7.2015-שכן
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הנסיבות המשהות להון משני מורכב חדלו להתקיים ביום  .(13.6.2015אם כן ,בגין תקופה זו תשולם ריבית בשיעור של
 6.5%לשנה ,דהיינו סך של  1,625,000ש״ח.

.18.2

דוגמה מספר 2
נניח כי החברה הנפיקה בחודש ינואר  2015סדרת אגרות חוב בערך נקוב כולל של  100מיליון ש״ח .כן נניח את הנתונים
הבאים לגבי אגרות החוב כאמור:
שיעור הריבית :בדוח הצעת המדף נקבע כי אגרות החוב נושאות ריבית בשיעור של ) 5%להלן :״ריבית נקובה״(.
תשלומי ריבית :הריבית משולמת מידי שנה ,ביום  1בינואר של כל שנה קלנדרית;
יום קובע לזכאות לריבית ולקרן 20 :בדצמבר של כל שנה קלנדרית.
תשלום קרן :הקרן תיפרע בתשלום אחד ביום  1בינואר ;2025
הצמדה :קרן אגרות החוב והריבית בגינה אינן צמודות.
ביום  1ביוני  2017הודיעה החברה על התקיימות נסיבות משהות להון משני מורכב ועל כן יידחו תשלומי הריבית אשר
אמורים להשתלם לאחר יום  ; 1.6.2017ביום  1ביוני  2021חדלו להתקיים הנסיבות המשהות להון משני מורכב
והחברה פרסמה דיווח מיידי על הפסקת התקיימות הנסיבות המשהות להון משני מורכב .בהתאם לכך ,עם פרסום
ההודעה יחודשו תשלומי הריבית השוטפים ,אשר המועד הקבוע לתשלומם חל לאחר מועד פרסום ההודעה האמורה
)דהיינו תשלומי הריבית החל מיום  1בינואר  2022ואילך(.
כמו-כן ,ובהתאם לאמור לעיל ,תשלומי ריבית אשר היו אמורים להשתלם בימים  1בינואר  1 ,2018בינואר 1 ,2019
בינואר  2020ו 1 -בינואר  2021נדחו שכן במועד תשלומם התקיימו נסיבות משהות.
כאמור לעיל ,תשלום ריבית שנדחה ישולם במועד בו חדלו להתקיים הנסיבות המשהות )בכפוף לאי התנגדות המפקח
על הביטוח( או בתום תקופה שלא תפחת משלוש שנים ממועד פירעון הריבית הקבוע במקור ,כפי שתקבע בדוח ההצעה
הראשונה ,לפי המוקדם מביניהם .בדוגמה זו נניח ,כי התקופה כאמור נקבעה לשלוש שנים .בדוגמה זו ,יש להבחין בין
תשלום ריבית ינואר  2018אשר נדחה לבין יתר תשלומי הריבית אשר נדחו.
תשלום ריבית ינואר 2018
ביחס לתשלום ריבית ינואר  ,2018הרי שהנסיבות המשהות חדלו להתקיים לאחר תום שלוש שנים ממועד פירעון ריבית
ינואר  2018הקבוע במקור )דהיינו לאחר חודש ינואר  ,(2021ועל כן ,בהתאם לאמור בסעיף  ,15.3תשולם ריבית ינואר
 2018בתום שלוש שנים ממועד פירעון הריבית הקבוע במקור  -כלומר ריבית ינואר  2018תשולם בחודש ינואר ) 2021על
אף שלא חדלו להתקיים הנסיבות המשהות(.
בהתאם לאמור בסעיף  15.3וסעיף  15.4לעיל ,בסמוך לפני חודש ינואר  ,2021תבצע החברה את הפעולות הבאות:
• החברה תודיע לנאמן וכן תמסור דוח מיידי על תשלום ריבית ינואר .2018
• ההודעה האמורה לעיל ,תכלול את המידע הבא (1) :שיעור ריבית ינואר  2018אשר ישולם למחזיקים )אשר יהיה
סכום ריבית ינואר  2018שנדחה שהוא נושא ריבית בגובה הריבית הנקובה על האג״ח ,קרי  ,5% -החל ממועד הדחייה -
חודש ינואר  ,2018ועד למועד התשלום בפועל  -חודש ינואר  (2) ; (2021יום קובע לזכאות לתשלום ריבית ינואר 2018
)אשר יחול לא מוקדם מאשר ארבעה ימי מסחר מיום פרסום ההודעה האמורה לעיל ולא יאוחר משבעה ימי מסחר
מיום פרסום ההודעה( .מובהר ,כי היום הקובע לזכאות לריבית ינואר  2018לא יהיה בין היום הקובע לתשלום הריבית
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השוטפת לבין מועד תשלום הריבית השוטפת )היינו לא בין  20בדצמבר ל 1 -בינואר(; ) (3מועד תשלום ריבית ינואר
 2018למחזיקים )אשר יחול  12יום לאחר היום הקובע האמור לעיל(.
תשלום ריבית ינואר  ,2019ינואר  2020וינואר 2021
ביחס לתשלומי הריבית האמורים לעיל ,הרי שמועד הפסקת התקיימות הנסיבות המשהות )יוני  (2021חל מוקדם יותר
מתום שלוש שנים ממועד פירעון הריבית הקבוע במקור )ביחס לכל תשלום ריבית מהתשלומים האמורים לעיל( ועל כן
תשלומי ריבית ינואר  ,2019ינואר  2020וינואר  2021ישולמו למחזיקים בסמוך לאחר המועד בו חדלו להתקיים
הנסיבות המשהות )בסמוך לאחר יוני .(2021
בהתאם לאמור בסעיף  15.2ובסעיף  15.4לעיל ,עם סיום התקיימות הנסיבות המשהות ,תבצע החברה את הפעולות
הבאות:
• החברה תודיע לנאמן וכן תמסור דוח מיידי על כך שחדלו להתקיים הנסיבות המשהות.
• ההודעה האמורה בסעיף לעיל ,תכלול את המידע הבא (1) :שיעור ריבית ינואר  ,2019ינואר  2020וינואר  2021אשר
ישולמו למחזיקים )אשר יהיה סכום הריבית שנדחה שהוא נושא ריבית בגובה הריבית הנקובה  -קרי ,5% ,החל ממועד
הדחייה )ינואר  ,2019ינואר  ,2020ינואר  ,2021לפי העניין( ועד למועד התשלום בפועל  -יוני  (2) ;(2021יום קובע
לזכאות לתשלום ריבית ינואר  ,2019ינואר  2020ו -ינואר ) 2021אשר יחול לא מוקדם מאשר ארבעה ימי מסחר מיום
פרסום ההודעה האמורה לעיל ,ולא יאוחר משבעה ימי מסחר מיום פרסום ההודעה( .בדוגמה זו  -ייקבע אותו יום קובע
ביחס לתשלום ריבית ינואר  ,2019ינואר  2020וינואר  .2021מובהר ,כי היום הקובע לזכאות לריבית ינואר  ,2019ינואר
 2020וינואר  2021לא יהיה בין היום הקובע לתשלום הריבית השוטפת לבין מועד תשלום הריבית השוטפת )היינו לא
בין  20בדצמבר ל 1 -בינואר(; ) (3מועד תשלום ריבית ינואר  ,2019ינואר  2020וינואר  2021למחזיקים )אשר יהא באותו
מועד ויחול  12יום לאחר היום הקובע האמור לעיל(.
• יחודש תשלומם השוטף של תשלומי הריבית אשר המועד הקובע לתשלומם חל לאחר המועד בו ניתנה הודעה על
הפסקת התקיימות הנסיבות המשהות )דהיינו תשלומי הריבית מחודש ינואר  2022ואילך(.
 .19מגבלות על כלל חברה לביטוח כל עוד לא נפרעו תשלומים אשר נדחו בגין אגרות חוב )סדרות ז' עד כ"ו( אשר תמורתן הוכרה
כהון משני מורכב או הון שלישוני מורכב
כל עוד לא פרעה החברה תשלומי קרן ו/או ריבית אשר מועד תשלומם נדחה כאמור בסעיפים  15-16לעיל ,יחול האמור להלן:

.19.1

כלל חברה לביטוח לא תבצע כל חלוקה ,לא תפרע כל שטר הון ,כתב התחייבות או הלוואה מאת בעלי השליטה בה או
שלבעלי השליטה בה יש עניין אישי בהם ולא תשלם כל סכום בשל עסקה אשר אושרה או הטעונה אישור בהתאם
להוראות סעיף  (4)270סיפה לחוק החברות )וכל עוד כלל חברה לביטוח אינה חברה ציבורית – בשל עסקה אשר היתה
טעונה אישור בהתאם להוראות הסעיף האמור אילו כלל חברה לביטוח היתה חברה ציבורית( ,אלא לאחר שנפרעו כל
תשלומי הקרן או הריבית שנדחו כאמור .מובהר כי הוראות סעיף זה לא יחולו על:
 .19.1.1שכר אשר אושר כדין והתקיים בו אחד מאלה (1) :שכר אשר שולם בתנאים המנויים בסעיף 1ב לתקנות
החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין( ,התש״ס (2) ;2000-שכר שתנאיו אושרו לפני מועד פרסומה של
הנחיית המפקח על הביטוח ובלבד שאינו גבוה מגמול שנתי וגמול בעד ישיבות שהיה משולם לדירקטור חיצוני
במבטח שאינו דירקטור מומחה ואינו חבר בוועדת השקעות תלויות תשואה ,בהתאם לדרגתו של המבטח לפי
תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס 2000-על פי הסכום הקבוע .לעניין
זה ,יובאו בחשבון רק מספר הישיבות המזערי המחויב על פי דין.
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 .19.1.2פירעון כל שטר הון ,כתב התחייבות או הלוואה מאת בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי בהם,
אם אלו בדרגת קדימות גבוהה מזו של החוב שנדחה.
 .20מעמדן של אגרות חוב )סדרות ז' עד כ"ו( אשר תוכרנה על ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב

.20.1

אגרות חוב שתמורתן תוכר על ידי המפקח על הביטוח כהון שלישוני מורכב תהיינה )לרבות יתרת קרן וריבית שלא
שולמו ,ריבית צבורה והפרשי שער והצמדה( בעלות מעמד כדלקמן:
 .20.1.1בעלות מעמד שווה לכתבי התחייבות נדחים שהונפקו על ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה עד ליום 17
במרס ) 2014בסעיף  20זה להלן" :המועד הקובע"(;
 .20.1.2בעלות מעמד שווה לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון השלישוני של כלל חברה לביטוח אשר יונפקו על ידי כלל
חברה לביטוח ו/או החברה;
 .20.1.3בעלות מעמד שווה או קודם לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון המשני של כלל חברה לביטוח אשר יונפקו על
ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה החל מהמועד הקובע ,הכל כפי שיקבע בדו"ח הצעת המדף בו יוצעו
לראשונה אגרות החוב שתמורתן תוכר על ידי המפקח על הביטוח כהון שלישוני מורכב;
 .20.1.4בעלות מעמד קודם לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון הראשוני של כלל חברה לביטוח אשר יונפקו על ידי כלל
חברה לביטוח ו/או החברה;

.20.1.5
.20.2

בעלות מעמד נדחה ליתר התחייבויותיה של כלל חברה לביטוח כלפי נושיה.

אגרות החוב שתמורתן תוכר על ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב תהיינה )לרבות יתרת קרן וריבית שלא
שולמו ,ריבית צבורה והפרשי שער והצמדה( בעלות מעמד כדלקמן:
 .20.2.1בעלות מעמד שווה לכתבי התחייבות נדחים שהונפקו על ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה עד למועד
הקובע;
 .20.2.2בעלות מעמד שווה לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון המשני של כלל חברה לביטוח אשר יונפקו על ידי כלל
חברה לביטוח ו/או החברה;
 .20.2.3בעלות מעמד שווה או נחות לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון השלישוני של כלל חברה לביטוח אשר יונפקו על
ידי כלל חברה לביטוח ו/או החברה החל מהמועד הקובע ,הכל כפי שיקבע בדו"ח הצעת המדף בו יוצעו
לראשונה אגרות החוב שתמורתן תוכר על ידי המפקח על הביטוח כהון משני מורכב;
 .20.2.4בעלות מעמד קודם לרכיבים ומכשירים שיכללו בהון הראשוני של כלל חברה לביטוח אשר יונפקו על ידי כלל
חברה לביטוח ו/או החברה;
 .20.2.5בעלות מעמד נדחה ליתר התחייבויותיה של כלל חברה לביטוח כלפי נושיה.
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 .21הכרה באגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( כהון משני מורכב ו/או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח
מובהר ,כי לא תבוצע הנפקה של אגרות חוב שיוכרו כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב של כלל חברה לביטוח ,מבלי
לפנות ולקבל את אישור המפקח על הביטוח לפני הנפקתן .לפרטים נוספים ראו סעיף  2לעיל .על-פי הנחיית המפקח על
הביטוח על מכשירי הון משני מורכב והון שלישוני מורכב לעמוד בתנאים הבאים:

.21.1

התנאים להכרה ב"הון משני מורכב":
מכשיר הון שאושר על ידי המפקח על הביטוח ושמתקיימים לגביו תנאים אלה:
 .21.1.1הוא ,לרבות יתרת קרן וריבית שלא שולמו ,ריבית צבורה והפרשי שער והצמדה ,נדחה בפני כל התחייבויות
המבטח ,למעט התחייבויותיו של המבטח כלפי זכויותיהם של נושים על פי רכיבים ומכשירים הכלולים בהון
הראשוני )כהגדרת מונח זה בהנחיית המפקח על הביטוח( של המבטח ובעל מעמד שווה )פארי פאסו(
להתחייבויותיו של המבטח כלפי זכויותיהם של נושים על פי רכיבים ומכשירים הכלולים בהון המשני המורכב
של המבטח;
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 .21.1.2מועד פירעונו הראשון הוא לכל הפחות המאוחר מבין שני אלו:

.21.1.2.1

 8שנים ממועד הנפקתו;

.21.1.2.2

המוקדם מבין שני אלה (1) :תקופה המשקפת ממוצע משוקלל של התקופות לפירעון
התחייבויותיו הביטוחיות שאינן תלויות תשואה נטו )כהגדרת מונח זה בהנחיית המפקח על
הביטוח( בתוספת שנתיים; ) 20 (2שנים.

 .21.1.3לפי תנאיו הוא כולל מנגנון ספיגת הפסדים כדלהלן:

.21.1.3.1

תשלום ריבית ותשלום קרן יידחו מבלי שהדבר יפגע בזכות המבטח לשלם תשלומים אחרים
ברמת קדימות גבוהה יותר ,וזאת בהתקיים ״נסיבות משהות להון משני מורכב״ כהגדרתן
בסעיף  14.1לעיל.

.21.1.3.2

דין תשלומי ריבית וקרן שנדחו ) -א( לא יצברו ריבית פיגורים מכל סוג שהוא;) 3ב( ישולמו כאשר
חדלו להתקיים הנסיבות המשהות ,באישור דירקטוריון המבטח ולאחר שנמסרה הודעה למפקח
על הביטוח לפחות שבעה ימי עסקים לפני מועד התשלום והוא לא הודיע ,בתוך התקופה
האמורה ,על התנגדותו בשל כך שלא חדלו להתקיים הנסיבות המשהות 4.על אף האמור מבטח
יהא רשאי לקבוע כי תקופת הדחייה של ריבית ו/או קרן מכשיר תוגבל ,ובלבד שלא תפחת
משלוש שנים.

 .21.1.4פדיון מוקדם  -במידה והוא כולל תמריץ לפדיון מוקדם ,יתקיימו לגביו התנאים המפורטים בסעיף 11.2.12
לעיל.
 .21.1.5הוא הונפק על ידי המבטח או חברת בת של המבטח בבעלותו המלאה.

2
3
4

למרות האמור ניתן לקבוע ,כי לא יידחה בפני הון משני אחר או הון שלישוני.
לעניין זה לא יראו בהמשך תשלום ריבית בגין מימוש תמריץ לפדיון מוקדם כריבית פיגורים.
למען הסר ספק ,הדירקטוריון יאשר תשלום קרן וריבית שנדחו אם חדלו להתקיים הנסיבות המשהות ובכפוף לאי התנגדות
המפקח על הביטוח.
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 .21.1.6הוא אינו כולל תנאים העלולים לפגוע ביכולת המבטח להתנהל באופן זהיר ובכלל זה ,הוא אינו תלוי בעסקה
אחרת של המבטח ,אינו כולל התניות פיננסיות ואינו כולל מגבלות על יכולת המבטח לגייס רכיב הון נוסף.

.21.2

התנאים להכרה ב״הון שלישוני מורכב״:
מכשיר הון שאושר על ידי המפקח על הביטוח ושמתקיימים בו תנאים אלה:
 .21.2.1הוא נדחה בפני כל התחייבויות המבטח ,למעט התחייבויותיו של המבטח כלפי זכויותיהם של נושים על פי
רכיבים ומכשירים הכלולים בהון הראשוני של המבטח ובעל מעמד שווה )פארי פאסו( להתחייבויותיו של
המבטח כלפי זכויותיהם של נושים על פי רכיבים ומכשירים הכלולים בהון השלישוני של המבטח;
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 .21.2.2מועד פירעונו הראשון אינו מוקדם מ 5 -שנים ממועד הנפקתו;
 .21.2.3לפי תנאיו הוא כולל מנגנון ספיגת הפסדים כמפורט להלן:

.21.2.3.1

לעניין תשלום קרן  -תשלום קרן יידחה מבלי שהדבר יפגע בזכות המבטח לשלם תשלומים
אחרים ברמת קדימות גבוהה יותר ,וזאת בהתקיים נסיבות משהות להון שלישוני מורכב
כהגדרתן בסעיף  14.2לעיל.

.21.2.3.2

דין תשלום קרן שנדחה ) -א( לא יצבור ריבית פיגורים מכל סוג שהוא;) 6ב( ישולם כאשר חדלו
להתקיים הנסיבות המשהות כאמור ,באישור דירקטוריון המבטח לאחר שנמסרה הודעה
למפקח על הביטוח לפחות שבעה ימי עסקים לפני מועד התשלום והוא לא הודיע ,בתוך התקופה
האמורה ,על התנגדותו .על אף האמור מבטח יהא רשאי לקבוע כי תקופת הדחייה של קרן
המכשיר תוגבל ,ובלבד שלא תפחת משלוש שנים.

 .21.2.4פדיון מוקדם  -במידה והוא כולל תמריץ לפדיון מוקדם ,יתקיימו לגביו התנאים המפורטים בסעיף 11.2.12
לעיל.
 .21.2.5הוא הונפק על ידי המבטח או חברת בת של המבטח בבעלותו המלאה.
 .21.2.6הוא אינו כולל תנאים העלולים לפגוע ביכולת המבטח להתנהל באופן זהיר ובכלל זה ,הוא אינו תלוי בעסקה
אחרת של המבטח ,אינו כולל התניות פיננסיות ואינו כולל מגבלות על יכולת המבטח לגייס רכיב הון נוסף.
 .22תוקפן של ההוראות הנוגעות לאגרות החוב )סדרות ז' עד כ"ו( ,אשר תמורתן תוכר כהון משני מורכב או כהון שלישוני
מורכב:

.22.1

ההוראות הנוגעות למי מסדרות אגרות החוב ,אשר תוכרנה כהון משני מורכב או כהון שלישוני מורכב ,יחולו על אגרות
החוב האמורות במשך כל תקופת אגרות החוב )עד למועד פירעונן הסופי( כפי שייקבע בדוח הצעת המדף ויחולו על כלל
אגרות החוב מאותה סדרה או סדרות.

.22.2

בסמוך לפני פרסום דוח הצעת המדף לסדרה הרלוונטית מתוך סדרות אגרות החוב ,תפנה כלל חברה לביטוח למפקח
על הביטוח ותבקש ממנו להכיר בהתחייבויות כלל חברה לביטוח על-פי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ,כהון משני
מורכב או כהון שלישוני מורכב ,לפי העניין.

5
6

למרות האמור ניתן לקבוע ,כי לא יידחה בפני הון משני אחר או הון שלישוני.
לעניין זה לא יראו בהמשך תשלום ריבית בגין מימוש תמריץ לפדיון מוקדם כריבית פיגורים.
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.22.3

אין בהכרה בהתחייבויות כלל חברה לביטוח על-פי אגרות החוב בגדר הון משני מורכב או הון שלישוני מורכב כאמור
לעיל ,כדי להשפיע בכל דרך שהיא על תנאיהן של אגרות החוב ,אשר תוצענה על-פי תשקיף המדף ,או על הזכויות
הנלוות להן ,בכפוף למפורט בסעיפים  14-17 ,11.2.12ו 20-22-לעיל.

 .23הוראות כלליות

.23.1

סכום הקרן והריבית משתלמים וניתנים להעברה בלי שים לב לכל זכויות שביושר או כל זכות קיזוז או תביעה נגדית
הקיימות או שתהיינה קיימות בין החברה לבין מחזיק קודם ,כולל המחזיק המקורי של אגרות החוב.

.23.2

כל מי שנעשה זכאי לאגרות החוב כתוצאה מפשיטת רגל או כתוצאה מהליכי פירוק של מחזיק אגרות החוב ,תהיה לו
הזכות ,לכשיביא את אותן הראיות שהחברה תדרוש ממנו מדי פעם בפעם ,להירשם במרשם כמחזיק אגרות החוב ,או
בכפיפות לתנאים המפורטים לעיל בתעודה זו ,להעביר אותן.

.23.3

בעלי אגרות החוב יהיו רשאים להפעיל את זכויותיהם על פי אגרות החוב ושטר הנאמנות באמצעות הנאמן או על פי
החלטת אסיפה כללית של בעלי אגרות החוב בדרכים המפורטות באגרת החוב ובשטר הנאמנות.

.23.4

הוראות שטר הנאמנות ,לרבות הזכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ,המפורטת בסעיף  9לשטר הנאמנות ,יחשבו
כחלק בלתי נפרד מאגרת חוב זו.

 .24ויתור ,פשרה ו/או שינויים בתנאי אגרות החוב
לעניין זה ראו סעיף  26לשטר הנאמנות.
 .25אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב
האסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב תתכנסנה ותתנהלנה בהתאם לאמור בתוספת השנייה לשטר הנאמנות.
 .26קבלות כהוכחה

.26.1

קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן ,הריבית והפרשי ההצמדה אצלו לזכות מחזיקי אגרות החוב תשחרר את
החברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

.26.2

קבלה מאת מחזיק אגרת החוב בגין סכומי הקרן ,הריבית והפרשי ההצמדה ששולמו לו על ידי הנאמן בגין איגרת החוב
תשחרר את הנאמן ואת החברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

 .27החלפת תעודת אגרות החוב
במקרה שתעודת אגרות החוב תתבלה ,תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה חדשה של אגרות
החוב ,וזאת באותם תנאים של אגרות החוב מאותה הסדרה ובכפוף להוכחה ,לשיפוי ולכיסוי ההוצאות הסבירות שנגרמו
לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באגרות החוב ,כפי שהחברה תמצא לנכון ,בתנאי שבמקרה של בלאי ,תעודת אגרות
החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה .מיסים ,היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה
החדשה ,ככל שיחולו ,יחולו על מבקש התעודה האמורה.
 .28הודעות
לעניין זה ראו סעיף  25לשטר הנאמנות.
*

*

*
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*

*

תוספת שניה לשטר הנאמנות
אסיפות כלליות של מחזיקי איגרות החוב
בכפוף להוראות חוק ניירות ערך ,תשכ"ח) 1968-להלן" :חוק ניירות ערך"( ושטר נאמנות זה ,כינוס אסיפה של מחזיקי
איגרות החוב ,אופן ניהולה ותנאים שונים לגביה ,יהיו כאמור להלן:
זימון אסיפה
 .1הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה צורך בכך ,או לפי בקשה בכתב של מחזיק באגרות החוב מהסדרה
הרלוונטית ,אחד או יותר ,שלו חמישה אחוזים ) (5%לפחות מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של קרן אגרות
החוב .במקרה שהמבקשים את זימון האסיפה הינם מחזיקי אגרות החוב ,יהיה הנאמן ,רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי,
לרבות מראש ,עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.
יובהר כי ,דרישת השיפוי על ידי הנאמן ,לא תפגע בזימון אסיפה אשר זומנה לצורך נקיטת פעולה שנועדה למנוע פגיעה
בזכויות מחזיקי אגרות החוב ולא יהיה בדרישת שיפוי זו כדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון
האסיפה ,ככל שאכן קמה לחברה חובה לשאת בהוצאות כאמור מכח הוראות שטר הנאמנות.
 .2החברה רשאית לזמן את מחזיקי איגרות החוב לאסיפה של מחזיקי איגרות החוב .אם החברה מזמינה אסיפה כזו ,עליה
לשלוח מיד לנאמן הודעה בכתב על המקום ,היום והשעה בהם תתקיים האסיפה וכן על העניינים שיובאו לדיון בה,
והנאמן או נציג מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפה כאמור מבלי שתהיה להם זכות הצבעה.
 .3הנאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך  21ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה ,למועד שיקבע בהזמנה ,ובלבד שמועד
הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ 21-ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס
האסיפה ,ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון ,אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף
להוראות סעיף  18להלן; )עשה כן ,ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס(.
 .4הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוס האסיפה.
 .5לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים ,לפי דרישת מחזיק ,בתוך המועד כאמור בסעיף  3לעיל ,רשאי המחזיק לכנס את
האסיפה ,ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך  14ימים ,מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן ,והנאמן יישא
בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.
 .6לא התקיימה אסיפת מחזיקים כאמור בסעיף  1לעיל ,רשאי בית המשפט  ,לבקשת מחזיק ,להורות על כינוסה .
 .7הורה בית המשפט כאמור ,יישא הנאמן בהוצאות סבירות שהוציא המבקש בהליך בבית המשפט ,כפי שקבע בית
המשפט.
 .8מקום שאין אפשרות מעשית לכנס אסיפת מחזיקים או לנהלה בדרך שנקבעה לכך בשטר הנאמנות או בחוק
ניירות ערך ,רשאי בית המשפט ,לבקשת החברה ,מחזיק אגרות חוב הזכאי להצביע באסיפה או הנאמן ,להורות
שתכונס ותנוהל אסיפה בדרך שיקבע בית המשפט ,ורשאי הוא לתת לשם כך הוראות משלימות ככל שיראה
לנכון.
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פגמים בכינוס
 .9בית המשפט רשאי ,לבקשת מחזיק ,להורות על ביטולה של החלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקים שהתכנסה או
שהתנהלה בלא שהתקיימו התנאים הקבועים לכך לפי חוק ניירות ערך או לפי שטר זה.
 .10היה הפגם בכינוס נוגע להודעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה ,לא יהיה רשאי מחזיק שהגיע לאסיפה ,על אף
הפגם ,לדרוש את ביטול ההחלטה.
הודעה על כינוס אסיפה
 .11הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת ותימסר לחברה על
ידי הנאמן.
 .12הודעת הזימון תכלול את סדר היום ,ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעניין הצבעה בכתב לפי הוראות סעיף  29להלן.
סדר היום באסיפה
 .13הנאמן יקבע את סדר היום באסיפת מחזיקים ,ויכלול בו נושאים שבשלהם נדרש כינוסה של אסיפת מחזיקים לפי סעיף
 1לעיל ,וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף  14להלן לבקשת מחזיק.
 .14מחזיק באגרת החוב הרלוונטית ,אחד או יותר ,שלו חמישה אחוזים ) (5%לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות
חוב ,רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד ,ובלבד שהנושא מתאים להיות
נדון באסיפה כאמור.
 .15באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.
מקום כינוס אסיפה
 .16כל אסיפת מחזיקים תיערך בישראל במשרדה הרשום של החברה או במקום אחר עליו יודיעו החברה ו/או הנאמן.
הנאמן רשאי לשנות את מען כינוס האסיפה .ככל שהחברה אינה מאפשרת כינוס האסיפה במשרדה ,תישא החברה
בעלויות כינוס האסיפה במען שאינו במשרדה.
המועד הקובע לבעלות באגרות חוב
 .17מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע בהחלטה לזמן
אסיפת מחזיקים ,ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה ימים לפני מועד הכינוס של אסיפת המחזיקים ולא יפחת מיום
אחד לפני מועד הכינוס.
 .18לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור לעיל גם אם מחמת שגגה לא ניתנה עליה הודעה לכל
מחזיקי אגרות חוב ,או שהודעה כאמור לא נתקבלה על-ידי כל מחזיקי אגרות החוב .האמור בסעיף זה יתקיים ככל
שההזמנה לאסיפה )או לאסיפה נדחית ,לפי העניין( נשלחה במערכת המגנ"א.
 .19כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן בהתאם להוראות סעיף  25לשטר הנאמנות.
יו"ר האסיפה
 .20בכל אסיפת מחזיקים יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש אותה אסיפה.
 .21הנאמן יערוך פרוטוקול של אסיפת מחזיקי אגרות החוב ,שיירשם במרשם הפרוטוקולים וישמור אותם במשרדו הרשום
לתקופה של שבע ) (7שנים ממועד האסיפה .פרוטוקול האסיפה או חלקים ממנו יכול שיהיה בדרך של הקלטה.
הפרוטוקול ,ככל שנערך בכתב ,ייחתם על-ידי יושב ראש האסיפה או על-ידי יושב הראש של האסיפה שהתקיימה
לאחריה .כל פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה מהווה ראיה לכאורה לאמור בו.
 .22מרשם הפרוטוקולים יישמר אצל הנאמן כאמור ,ויהיה פתוח לעיון המחזיקים בשעות העבודה ובתאום מראש ,והעתק
ממנו יישלח לכל מחזיק שיבקש זאת.
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 .23הכרזת יושב ראש האסיפה שהחלטה באסיפת מחזיקים התקבלה או נדחתה ,בין פה אחד ובין ברוב פלוני ,והרישום
בעניין זה במרשם הפרוטוקולים ,ישמשו ראיה לכאורה לאמור בה.
מנין חוקי ,אסיפה נדחית או נמשכת
 .24אסיפת מחזיקי אגרות החוב תיפתח על ידי יו"ר האסיפה לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש לאיזה מן
הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ,כדלקמן:
.24.1

כפוף למניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה של מחזיקי אגרות החוב שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת,
וכפוף להוראות חוק ניירות ערך אשר אינן ניתנות להתניה ולהוראות שטר זה ,נוכחותם של לפחות שני
מחזיקי אגרות חוב באסיפה ,הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוחם ,המחזיקים לפחות עשרים וחמישה
אחוזים ) (25%מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב הנמצאות במחזור אותה עת,
בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה ,תהווה מניין חוקי.

.24.2

על אף האמור בסעיף  24.1לעיל ,המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה של מחזיקי אגרות החוב
באסיפה שכונסה לקבלת החלטה בנושא שנקבע בשטר הנאמנות או באגרת החוב כי הוא כפוף לקבלת
החלטה מיוחדת יהיה נוכחותם של מחזיקי אגרות חוב ,הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוחם,
המחזיקים לפחות חמישים אחוזים ) (50%מיתרת הערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות
החוב מאותה סדרה ,בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה ,אלא אם כן נקבעה דרישת
אחרת בחוק ניירות ערך.

.24.3

לא נכח באסיפת מחזיקים ,בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה ,מנין חוקי ,תידחה
האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום האסיפה
המקורית או מיום עסקים אחד ,אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים;
נדחתה האסיפה ,ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.

.24.4

לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף  24.3לעיל ,מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר
המועד שנקבע לה ,תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא ,אלא אם כן נקבעה דרישה אחרת
בשטר הנאמנות ו/או בחוק ניירות ערך.

.25

לפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוקי ,ידחה המשכה של
האסיפה )"האסיפה המקורית"( מפעם לפעם ,הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום ,למועד אחר
ולמקום שיקבע כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו )"אסיפה נמשכת"( .באסיפה נמשכת לא יידון אלא נושא
שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה.

.26

הנאמן רשאי להכריז כי האסיפה המקורית ו/או האסיפה הנמשכת תפוצל לאסיפות סוג לשם דיון .קביעת הסוגים
תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.

.27

נדחתה אסיפת מחזיקים בלי לשנות את סדר יומה ,יינתנו הזמנות לגבי המועד החדש לאסיפה הנמשכת ,מוקדם
ככל האפשר ,ולא יאוחר מ 12-שעות קודם לאסיפה הנמשכת; ההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיפים  12 - 11לעיל.

.28

לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.

השתתפות והצבעה
.29

מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באסיפת מחזיקים ,בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה שבו יציין את
אופן הצבעתו ,ולפי הוראות סעיף  33להלן.

.30

יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה .במקרה בו קבע
היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן ,כי נוסח כתב ההצבעה יפורסם במערכת המגנ"א,
ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן את כתב ההצבעה מלא וחתום כדין.
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.31

הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של עניין מנוגד שיש לו.
מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה על פי
הוראות התוספת השנייה ,ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה ,ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא/ים שבכתב
ההצבעה.

.32

במקרה בו נקבע ,כי ההצבעה תהיה בדרך של פתק הצבעה יודיע על כך יו"ר האסיפה למחזיקי אגרות החוב,
בהודעה בהתאם להוראות סעיף  25לשטר הנאמנות שתכלול את הפרטים הנדרשים לרבות על דרך של הפניה.
הנאמן רשאי להאריך או לקצר את מועדי ההצבעה באמצעות פתק הצבעה וייתן על כך הודעה למחזיקי אגרות
החוב בהתאם להוראות סעיף  25לשטר נאמנות זה.

.33

כתב הצבעה שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו ,אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך ,ייחשב כנוכחות
באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף  24לעיל .הנאמן רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין,
לקיים אסיפות באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות ,וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפה נדחית
אשר לא נכח בה המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה ,ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן ,עד למועד אשר ייקבע
לכך בהודעה על כינוס האסיפה או קיום ההצבעה ,לפי העניין ,כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין חוקי
הדרוש לצורך קבלת ההחלטה באסיפה מקורית או אסיפה נדחית ,לפי העניין.
כתב הצבעה שהתקבל אצל הנאמן כאמור לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה באסיפת המחזיקים,
ייחשב כנמנע בהצבעה באותה אסיפה לעניין החלטה על קיום אסיפת מחזיקים נדחית לפי הוראת סעיף  24לעיל,
והוא יימנה באסיפת המחזיקים הנדחית שתתקיים לפי הוראות סעיף  24לעיל.

.34

כל  1ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב המיוצגות בהצבעה יקנה קול אחד בהצבעה במקרה של מחזיקים במשותף
באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מביניהם במרשם.

.35

מחזיק אגרות חוב רשאי להצביע בגין חלק מאגרות החוב שבהחזקתו לרבות להצביע בגין חלקן בעד הצעת החלטה
בגין חלק אחר נגדה ובגין חלק אחר להימנע ,הכל כפי ראות עיניו.

.36

קולות מחזיק קשור כהגדרתו בסעיף  4.2לשטר הנאמנות ,לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפת
מחזיקים ,ולא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.

החלטות
.37

בהצבעה ,החלטות אסיפת מחזיקים יתקבלו ברוב רגיל ,אלא אם כן מדובר בהחלטה מיוחדת או נקבע רוב אחר
בחוק ניירות ערך או בשטר הנאמנות.

.38

הרוב הדרוש להחלטה רגילה הוא רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי להביא בחשבון את קולות
הנמנעים .הרוב הדרוש להחלטה מיוחדת באסיפה כזו הוא רוב כמפורט בסעיף  1.4לשטר הנאמנות.

.39

במספר הקולות המשתתפים בהצבעה לא ימנו קולות הנמנעים מהצבעה.

.40

הנושאים שלהלן יתקבלו באסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב שאינו רוב רגיל ו/או לא במניין חוקי רגיל כאמור
בסעיף  24לעיל:
 .40.1החלטה שעניינה שינוי ו/או תיקון בהוראות שטר הנאמנות וכן החלטה שעניינה ויתור ,הסדר או פשרה ביחס
לזכויות מחזיקי אגרות החוב ,ככל שנדרש אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב בקשר אליהן ,תיעשה בהתאם
לאמור בסעיף  26לשטר הנאמנות.
 .40.2החלטה שעניינה העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ,בהתאם לתנאי שטר הנאמנות ,תיעשה כמפורט בסעיף
 9לשטר הנאמנות.
 .40.3כל נושא אחר אשר נקבע לגביו בשטר הנאמנות ,כי הוא כפוף להחלטה ברוב שאינו רוב רגיל ו/או שהמניין
החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטות לגביו אינו מניין חוקי רגיל.

59

 .40.4כל נושא אחר אשר נקבע לגביו בשטר הנאמנות כי הוא כפוף להחלטה מיוחדת )לרבות כמפורט בסעיפים
 10.2ו 10.3 -לשטר הנאמנות( ,תתקבל בהתאם למפורט בסעיף ) 1.4סעיף ההגדרות( לשטר הנאמנות.
 .40.5החלטה על סיום כהונתו של הנאמן והחלפתו בנאמן אחר תתקבל בהתאם לאמור בסעיף  29לשטר הנאמנות.
הצבעה ופעולות באמצעות שלוח/בא כוח
.41

כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב
כהלכה .אם הממנה הוא תאגיד ,ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד ,בצירוף חתימת מורשי החתימה
של התאגיד.

.42

כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.

.43

שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.

.44

כתב מינוי וייפוי הכוח וכל תעודה אחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה ,ימסר
לנאמן עד למועד כינוס האסיפה אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה.

.45

הנאמן ישתתף באסיפה באמצעות עובדיו ,נושאי משרה בו ,ממלאי תפקיד בו או אדם אחר שיתמנה על ידו ,אך לא
תהיה לו זכות הצבעה.

.46

החברה וכל אדם אחר למעט הנאמן יהיו מנועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי אגרות החוב או בכל חלק ממנה ,לפי
החלטת הנאמן או לפי החלטה שתתקבל ברוב רגיל של מחזיקי אגרות החוב .על אף האמור בסעיף  46זה ,החברה
תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא
מסוים )לפי העניין(.

.47

הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה בא-כוח ,יהיה בר תוקף אף אם (1) :קודם לכן נפטר הממנה או
הוכרז פסול דין; או ) (2לאחר ההצבעה בוטל כתב המינוי; או ) (3לאחר הצבעה הועברה איגרת החוב שלגביה ניתן
הקול ,אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה או במען אחר עליו תודיע החברה או בידי הנאמן ,לפני
האסיפה או ההצבעה ,הודעה בכתב בדבר פטירת הממנה ,היותו פסול דין ,או בדבר הביטול או ההעברה כאמור
לעיל.

פניה למחזיקי אגרות חוב
.48

הנאמן ,וכן מחזיק ,אחד או יותר ,שלו חמישה אחוזים ) (5%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור,
באמצעות הנאמן ,רשאים לפנות בכתב למחזיקים על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים
לדיון באותה אסיפה )"הודעת עמדה"(.

.49

הנאמן או החברה רשאים לשלוח הודעת עמדה למחזיקים באגרות החוב ,בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה כאמור
בסעיף  48לעיל ,או בתגובה לפנייה אחרת למחזיקים.

בחינת ניגודי עניינים
.50

.51

כונסה אסיפת מחזיקים )בין שזומנה על ידי החברה ,מחזיק או הנאמן( ,יבחן הנאמן את קיומם של ניגודי עניינים
אצל המחזיקים )ככל שקיימים( ,בין עניין הנובע מהחזקתם באגרות החוב לבין עניין אחר שלהם ,כפי שיקבע הנאמן
)בסעיף זה" :עניין מנוגד"(; הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפת מחזיקים להודיע לו ,לפני ההצבעה ,על
עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור .מובהר ,כי לצורך קביעה כאמור בסעיף  50זה רשאי הנאמן
להסתמך על חוות דעת יועצים משפטיים .עוד מובהר כי ניגוד עניינים ייבחן בכל אסיפה מחדש ולגבי כל נושא שעל
סדר היום )לפי העניין( עוד יובהר ,כי אין בהכרזה על מחזיק כעל בעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי,
כשלעצמה ,כדי להראות על עניין מנוגד של אותו מחזיק בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עניין
מנוגד שלו באסיפות אחרות.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד:
 .51.1מחזיק אשר הנו מחזיק קשור )כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות(;
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 .51.2מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבסיס ההחלטה באסיפה;
 .51.3כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן בכפוף לכל דין ו/או
הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך :כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו בעל עניין אישי מהותי
כלשהו אשר חורג מעניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת מחזיקי אגרות החוב הרלוונטית.
מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על-ידי הנאמן ,יחשב כמי שהצהיר שיש
לו עניין אישי כאמור ,ולגביו יקבע הנאמן כי הינו מחזיק בעל עניין מנוגד .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף
זה ,הנאמן יבחן אם מחזיק הינו מחזיק בעל "עניין מנוגד" ,גם בהתחשב בהחזקותיו של אותו מחזיק
בניירות ערך אחרים של החברה ו/או ניירות ערך של כל תאגיד רלוונטי אחר להחלטה המובאת לאישור
באסיפה )כפי שיפורט בכתב ההצבעה( ,בהתאם להצהרת אותו מחזיק.
קביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה ע"י הנאמן .כמו כן ,להסרת ספק מובהר ,כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי
אגרות חוב בעלי עניין מנוגד כדי לגרוע מהוראות הדין ,הפסיקה והנחיות מחייבות של רשות ניירות ערך ,לעניין
הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד ,כפי שיחולו במועד הבחינה.
יובהר ,כי בחינת ניגוד עניינים כאמור ,ככל שהיא דרושה לדעת הנאמן ,תיערך בנפרד ביחס לכל החלטה על סדר יומה
של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד .עוד יובהר ,כי אין בהכרזה על מחזיק כבעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה
כלשהי ,כדי להראות על עניין מנוגד של אותו מחזיק בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עניין
מנוגד שלו באסיפות אחרות.
.52

בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים ,לא יביא הנאמן בחשבון את קולותיהם של
מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף  50לעיל או של מחזיקים שלגביהם מצא כי מתקיים ניגוד עניינים
כאמור בסעיף  51לעיל )בסעיף זה " -מחזיקים בעלי עניין מנוגד"(.

.53

אם יפחת סך החזקות המשתתפים בהצבעה ,שאינם מחזיקים בעלי עניין מנוגד ,משיעור של חמישה אחוזים )(5%
מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה ,יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את
קולותיהם של המחזיקים בעלי עניין מנוגד.

כינוס אסיפת מחזיקים לצורך התייעצות
.54

אין בהוראות סעיפים  1ו 13-לעיל כדי לגרוע מסמכות הנאמן לכנס אסיפת מחזיקים ,אם ראה צורך בהתייעצות
עמם; בזימון לאסיפה כאמור לא יפורטו נושאים לסדר יומה ומועד כינוסה יהיה יום אחד לפחות לאחר מועד
הזימון.

.55

באסיפה כאמור לא תיערך הצבעה ,לא יתקבלו בה החלטות ולא יחולו עליה הוראות סעיפים ,13 ,12 ,7 ,6 ,5 ,3 ,1
 33 ,30 ,29 ,27 ,25 ,24.4 ,24.3 ,24.1 ,17 ,15 ,14ו 49-לעיל.
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כתב סודיות
__ ב_______
לכבוד
כללביט מימון בע"מ
א .ג  .נ .
הנדון :התחייבות לסודיות
 .1במסגרת או בקשר למילוי תפקידי כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ֹז'() -סדרה כ"ו( של כללביט מימון בע"מ )להלן:
"החברה"( )להלן" :העבודה"( ,אני עשוי לקבל או להיחשף למידע שאינו נחלת הכלל ,לרבות ,אך מבלי לגרוע ,אינפורמציה,
מידע או ידיעות מקצועיות ,טכניות ,כספיות ,טכנולוגיות ,מסחריות או אחרות הקשורות במישרין ו/או בעקיפין לחברה ו/או
לכלל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :כלל חברה לביטוח"( לחברות בנות או קשורות של החברה ו/או של כלל חברה לביטוח
)כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן" :חוק ניירות ערך"(( ,לתאגידים בקבוצת החברה ו/או
בקבוצת כלל חברה לביטוח ,ו/או לבעלי עניין בחברה ו/או בכלל חברה לביטוח )להלן ביחד" :הקבוצה"( ,נהלי ו/או דרכי
עבודה ו/או פעילות של הקבוצה וכן מידע מסחרי ועסקי מכל סוג אחר שאינו נחלת הכלל )להלן ביחד" :מידע סודי"( .על אף
האמור המונח "מידע סודי" לא יכלול מידע כאמור לעיל שאני אוכל להוכיח ,כי (1) :הינו נחלת הכלל )ובכלל זה מידע
שפורסם ברבים על-ידיכם או על-ידי בעלי עניין בכם( או שיהפוך לנחלת הכלל שלא בשל הפרת הוראות כתב התחייבות זה;
או  (2) -שהיה ידוע לנו טרם גילויו על ידי החברה; או  (3) -שנמסר לנו על ידי צד ג' ,ובלבד שבמועד קבלת המידע כאמור לא
היה ידוע לנו ,לאחר ששאלנו את נותנו ,כי גילוי המידע על ידי אותו צד ג' מהווה הפרה של חובת אמון שחב אותו צד ג'
לחברה.
 .2ידוע לי כי אסור לי לגלות המידע הסודי לכל אדם וכן לא אהיה רשאי לעשות שימוש במידע הסודי לכל מטרה ,אלא לשם
העבודה.
על אף האמור לעיל ,אהיה רשאי )א( למסור מסקנות והערכות המבוססות על המידע הסודי למחזיקי אגרות החוב )סדרה ז'(-
)סדרה כ"ו( של החברה )לרבות הצגתו באסיפות מחזיקי אגרות חוב לשם קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם( ובלבד
שההסתמכות על מידע כאמור תצומצם למידה וההיקף המינימאליים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות הדין ושנתתי הודעה
לחברה בקשר לכך זמן סביר מראש ,על מנת להותיר בידי החברה שהות סבירה לפנות לערכאות ולמנוע את העברת המסקנות
והערכות כאמור; )ב( למסור מסקנות והערכות המבוססות על המידע הסודי לנציגות מחזיקי אגרות החוב שתמונה כדין על ידי
מחזיקי אגרות החוב ובלבד שכל חברי הנציגות )ככל שתהא( חתמו על התחייבות לסודיות כלפי החברה ,בנוסח כתב סודיות
זה וכן על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים או העדר תחרות עם הקבוצה ,וכן לאפשר לנציגות מחזיקי אגרות החוב כאמור
לעיין במידע הסודי במשרדינו ,בכפוף לחתימת כתב סודיות בנוסח האמור על ידי כל חברי הנציגות ,וזאת בכפוף להוראות
סעיף  18.2לשטר הנאמנות .יובהר ,כי אם כל חברי נציגות מחזיקי אגרות החוב יחתמו על התחייבות לסודיות כאמור ,מסירת
המידע הסודי לבאי כוחם ,לעובדיהם ,לרבות חברי הדירקטוריון ולרבות חברי וועדות השקעה וועדות אשראי ,הינה מותרת
מבלי שיחתמו על ידם כתבי סודיות נוספים ,בכפוף להתחייבות נציגות מחזיקי אגרות החוב שכל גורמים אלה וכל מי שפועל
מטעמם ,לרבות קבלני משנה הפועלים מטעמם ,ימלאו אף הם את ההתחייבויות המפורטות במסמך זה; )ג( לגלות מידע סודי,
ככל שאהיה חייב לעשות כן לפי דרישת הדין או לפי דרישת רשות מוסמכת על פי דין ו/או לפי צו שיפוטי ובלבד שהגילוי
יצומצם למידה וההיקף המינימאליים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות הדין ואתאם עמכם מראש ,ככל שניתן ומותר ,את תוכן
ועיתוי הגילוי כדי להותיר בידיכם שהות סבירה להתגונן בפני דרישה מעין זאת.
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 .3בנוסף למסירה מותרת של מידע סודי כאמור בסעיף  2ומבלי לגרוע מהאמור שם ,גילוי מידע סודי יעשה על ידי אך ורק
לעובדים שלי ו/או לנציגים מורשים מטעמי ובכלל זה ליועציי המקצועיים )להלן" :מקבל מורשה"( לפי הצורך )" need to
 ("know basisבלבד .ידוע לי ,כי גילוי או שימוש במידע סודי על ידי מקבל מורשה שלא בהתאם להוראות מכתב זה דינו כדין
גילוי או שימוש כאמור על ידי ואנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח שמירת סודיותו של המידע הסודי .התחייבותי זו לא
תחול לגבי מקבל מורשה אשר יחתום על התחייבות לסודיות הדומה מכל הבחינות המהותיות להתחייבות המפורטת בכתב
זה.
 .4ידוע לי ,כי גילוי המידע הסודי לכל אדם או גוף עלול להיות בניגוד לחוקי ניירות ערך בישראל .ידוע לי ,כי עקב היחשפותי
למידע הסודי עלולות לחול עלי הגבלות שונות אם יגיע אלי מידע פנים כמשמעו בחוקי ניירות ערך בישראל ואני נוקט ואנקוט
בכל האמצעים הסבירים להבטיח שלא יהיה שימוש אסור במידע פנים בקשר למידע הסודי.
 .5כל המסמכים שיימסרו לי על ידיכם או שיגיעו לידי כתוצאה ו/או בקשר עם התקשרותי עמכם והקשורים ,במישרין או
בעקיפין ,בקבוצה ו/או פעילותה )לרבות כל העתק או עיבוד שלהם() ,להלן ביחד "המסמכים"( יהיו שייכים לכם בכל עת
וייחשבו כרכושכם לכל צורך ועניין והם יוחזרו לכם על ידי לפי דרישתכם מייד עם סיום העבודה ,למעט המידע ,אשר יישמר
אצלי בהתאם להוראות כל דין ,ובכלל זה הנחיות של רשות מוסמכת ,או בהתאם לנהלים פנימיים ,ככל הנדרש לצורך תיעוד
תהליכי עבודה.
לצורך האמור בהתחייבותי זו ,המונח "מסמכים" יפורש ככולל כל אמצעי אגירת מידע שהוא ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,אמצעי פיזי ,מכני ,מגנטי ,אלקטרוני ,אופטי ו/או אלקטרו-אופטי.
 .6התחייבויותיי לפי כתב זה תעמודנה בתוקפן גם לאחר סיום העבודה מכל סיבה שהיא ועד הפיכת המידע הסודי לפומבי )שלא
עקב הפרת ההתחייבות לפי כתב זה ,ככל שיהיה( .התחייבויותיי לפי כתב סודיות זה הן בלתי חוזרות ובלתי ניתנות לביטול והן
באות בנוסף ,ולא במקום ,כל חובה המוטלת עלי מכוח דין ו/או כל הסכם אחר .חתימת התחיבות זו על ידי אינה מקנה לי
זכות לביצוע העבודה ותנאי העבודה יוסדרו במסמכים נפרדים בינינו.
 .7אני אשמור את המידע בסודיות מוחלטת ,לפחות באותה רמת זהירות בה אני שומר מידע סודי שלי ,ואנקוט לשם כך לא פחות
מרמת זהירות סבירה.
 .8מובהר ,כי בכפוף להוראות חוק ניירות ערך ,אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את החברה ו/או את כלל חברה לביטוח
לגלות מידע כלשהו ,וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בשקול דעתה המוחלט של החברה ו/או של כלל חברה לביטוח.
 .9התחייבויותיי במסמך זה הנן כלפי כל אחד ואחד מהתאגידים בקבוצה אשר מידע סודי שלו יימסר לידיי.
 .10היה וייקבע על ידי ערכאה או רשות כל שהיא כי אין להתחייבות מההתחייבויות מסמך זה תוקף – תצומצם ההתחייבות ,כדי
השיעור המותר על פי דין באותה עת ולא יהיה בקביעה כאמור כדי לפגוע ביתר ההתחייבויות והזכויות על פי מסמך זה.
בכבוד רב,
_____________

______________

______________

שם מלא

מספר זהות

חתימה
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