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רבעון אתגרי במיוחד: חברות הביטוח הגדולות 
הפסידו יותר ממיליארד שקל ברבעון השלישי 

 החברות הקטנות רשמו רווח רבעוני מצרפי של 136 מיליון שקל  למרות ההפסד הרבעוני, 
הענף הרוויח כ-1.9 מיליארד שקל בשלושת הרבעונים הראשונים  הפניקס עם הרווח הגדול 

ביותר - 579 מיליון שקל מתחילת 2019 והיא היחידה מבין הגדולות שרשמה רווח רבעוני
בשלושת  רשמו  הגדולות  הביטוח  חברות 
כולל  רווח  השנה  של  הראשונים  הרבעונים 
מצרפי של 1.1 מיליארד שקל, ירידה של כמעט 
המקבילה  התקופה  לעומת  שקל  מיליון   800
ב-2018. כך עולה מסקירת הדוחות הרבעוניים 

בשבועיים  שפורסמו  הענף  של 
המצטבר  הרווח  האחרונים. 
גדולות  )חברות  הענף  כלל  של 
הרבעונים  בשלושת  וקטנות( 
מסתכם   2019 של  הראשונים 
ירידה  שקל,  מיליארד  ב-1.9 
לעומת  שקל  מיליארד  חצי  של 

התקופה המקבילה ב-2018. 
של  הרבעוני  הרווח  סכימת 
מצביעה  הגדולות  החברות 
היה  השלישי  הרבעון  כמה  עד 
אתגרי. החברות הגדולות בענף 
קצת  של  כולל  הפסד  רשמו 
זאת,  שקל.  ממיליארד  יותר 
לעומת רווח כולל רבעוני של 1.1 
מיליארד שקל ברבעון המקביל 
הבינוניות  החברות  אשתקד. 
והקטנות רשמו רבעון חיובי יותר 
לעומת הגדולות, עם רווח כולל 

מצרפי של 36 מיליון שקל. 

הפניקס רשמה את הרווח הגדול ביותר מתחילת 
השנה עם 579 מיליון שקל ורווח רבעוני של 26 
מיליון שקל. אחריה הראל עם רווח של 451 מיליון 
שקל, לאחר שהפסידה 235 מיליון שקל ברבעון 
עם  מבטחים  מנורה  השלישי  במקום  השלישי. 

רווח של 352 מיליון שקל, לאחר שהפסידה 90 
מיליון   128 הרוויחה  מגדל  ברבעון.  שקל  מיליון 
 222 שהפסידה  לאחר  השנה,  מתחילת  שקל 

מיליון שקל ברבעון השלישי. 
בצורה  שספגה  החברה  היא  ביטוח  כלל 
ההפסד  את  המשמעותית 
כך  ומתוך  העתודות  מהגדלת 
יותר  של  רבעוני  הפסד  רשמה 
והפסד  שקל  מיליארד  מחצי 
בשלושת  שקל  מיליון   373 של 

הרבעונים הראשונים. 
הבינוניות  החברות  מבין 
רשמה  ישיר  ביטוח  והקטנות, 
את הרווח הגבוה ביותר עם 166 
מיליון שקל בשלושת הרבעונים 
שקל  מיליון  ו-51  הראשונים 
השנה.  של  השלישי  ברבעון 
אחריה נמצאת שומרה עם רווח 
בשלושת  שקל  מיליון   164 של 
ו-33  הראשונים  הרבעונים 

מיליון שקל ברבעון השלישי. 
שלישי  רבעון  רשמה   AIG גם 
 42 של  רבעוני  רווח  עם  מוצלח 
 148 הרוויחה  ובכך  שקל  מיליון 

מיליון שקל מתחילת השנה.

nir@oren-ins.co.il
לפרטים נוספים: ניר עובדיה, משנה למנכ"ל

nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל
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פרטים בצוותים ובמחוזות החברה

חדש!
ביטוח לנהגים זהירים בהתאמה אישית
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 יעל יריב, סמנכ"לית בכירה, מנהלת אגף ביטוח כללי-פרט: אנו דוגלים בקידום 
נהיגה אחראית ומעודדים אותה בכל הזדמנות  על כן מבוטחינו שהם נהגים 
זהירים נהנים ממסלולי ביטוח משתלמים במיוחד התפורים לצרכיהם האישיים

איילון משיקה היום את Driving - פוליסת 
רכב המיועדת לנהגים זהירים, המותאמת 

אישית לצרכיו של הנהג. 
פרטי  לרכב  מקיף  ביטוח  הינו   Driving
ומסחרי עד 3.5 טון, המיועד לנהגים זהירים 
שנה  של  נהיגה  ותק  עם  ומעלה   21 בני 
בשלוש  אחת  מתביעה  יותר  ולא  לפחות 

השנים האחרונות. 
החדשה  הפוליסה  כי  נמסר,  מהחברה 
 ,Basic  - ביטוח  מסלולי  שלושה  מציעה 
Classic ו-Premium - בהתאם לדרישות 
עבורו  הרלבנטי  הכיסוי  ולסוג  הלקוח 

ובתעריפים אטרקטיביים.
לנהגים המחפשים את חבילת הביטוח הבסיסית 
ביותר מציעה איילון את חבילת Basic - חבילה 
יותר מבחינת הכיסויים, המוצעת במחיר  "רזה" 
יכול   Basic המסלול  במסגרת  בנוסף,  נמוך. 

המבוטח בכל עת לרכוש השלמות של כיסויים 
האישיים  לצרכיו  שיתאימו  כך  מודולארי  באופן 

באופן הטוב ביותר.  
מסלול ביטוחי נוסף שמציעה איילון הוא חבילת 

מגוון  וכוללת  יותר  רחבה  שהיא   ,Classic
הרחבות, למשל, כיסוי צד ג' מורחב עד 1.5 
מוגדלת,  משפטית  הגנה  שקלים,  מיליון 

שירותי VIP לרכב ועוד. 
בימים הקרובים, כך נמסר, תחשוף איילון 

גם את מסלול הפרימיום הייחודי שלה.
אגף  מנהלת  בכירה,  סמנכ"לית  יריב,  יעל 
דוגלים  "אנו  ציינה:  כללי-פרט,  ביטוח 
אותה  ומעודדים  אחראית  נהיגה  בקידום 
בכל הזדמנות. על כן מבוטחינו שהם נהגים 
זהירים נהנים ממסלולי ביטוח משתלמים 

במיוחד התפורים לצרכיהם האישיים". 
שאנו  החדש  "המוצר  הוסיפה:  יריב 
משיקים היום יאפשר ללקוחותינו לשלם אך ורק 
על הכיסויים הרלבנטיים להם באופן אישי והוא 
גם יספק מענה לתחרות ההולכת וגוברת בענף 

ביטוחי הרכב". 

איילון השיקה פוליסת ביטוח רכב 
לנהגים זהירים - בהתאמה אישית

כדאי לדעת

 ההסכם הראשוני נחתם באפריל  2014 אומדן הסכומים שיועברו מבזק 
למנורה מבטחים ביטוח, בתקופת ההארכה, עומד על כ-650 מיליון שקל

הסדר  את  מאריכות  ובזק  מבטחים  מנורה 
הפנסיה ביניהן. בהודעה שפרסמה מנורה 
מבטחים לבורסה נאמר כי מדובר בהסכם 
פרישה  עם  בקשר  פנסיה  הסדרי  לביצוע 
מוקדמת של עובדי בזק. ההסכם הראשוני 
הוארך  הוא  וכעת   ,2014 באפריל  נחתם 
בשנתיים נוספות, ויהיה תקף בין 1 בינואר 

2020 עד ל-31 בדצמבר 2021. 
תעביר  בזק  ההארכה,  הסכם  במסגרת 
פעמי  חד  סכום  ביטוח  מבטחים  למנורה 
בתמורה  ניהול.  דמי  וכן  פורש,  כל  עבור 

חודשי, תפיק מנורה מבטחים ביטוח פוליסות לעובדי  סכום  להם  ותשלם  הפורשים  בזק 

עובר  בתוקף  שהם  כפי  ההסכם  בתנאי 
לתקופת ההארכה.

למנורה  מבזק  שיועברו  הסכומים  אומדן 
על  עומד  ההארכה,  בתקופת  ביטוח, 
מבטחים  מנורה  שקל.  מיליון  כ-650 
איננו  מהעסקה  הצפוי  הרווח  כי  מסרה 
כי  מבטחים,  מנורה  הדגישה  עוד  מהותי. 
בתקופת ההארכה בזק תהא רשאית, בכל 
עובדיה  של  מוקדמת  פרישה  לבצע  עת, 
במודל  שמדובר  ובלבד  באמצעותה,  שלא 
בהסכם  שנקבע  הפרישה  ממודל  שונה 

ההארכה.

מנורה מבטחים ובזק 
מאריכות את הסדר הפנסיה

בית איילון

בית מנורה

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד.

www.polisa.news
חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

פוליסהקראו את                   לפני כולם

פוליסה
להרשמה לחצו כאן
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השלום  משפט  בבית 
תביעתו  נדונה  בקריות 
של ס"מ )התובע(, אשר 
רסלאן,  א'  ידי  על  יוצג 
)הנתבע  מ.   מוניר  נגד 
מ"מ  נגריית  נגד   ,)1
יוצגו  2( אשר  )הנתבעת 
טורקאן  ג'  עו"ד  ידי  על 
חברה  הפניקס  וכנגד 
 )3 )הנתבעת  לביטוח 
עו"ד  ידי  על  יוצגה  אשר 
הדין  פסק  אג'באריה.  ג' 
ניתן בספטמבר 2019, מפי השופט מוחמד עלי.

בפני בית המשפט הוגשה תביעה לקבלת פיצוי 
בגין נזקי גוף, שנגרמו לתובע כתוצאה מתאונת 
עבודה שאירעה בזמן שהועסק על ידי הנתבע 1 

)להלן: הנתבע( בנגרייה שבבעלותו. 
2014 כאשר התובע  התאונה התרחשה בשנת 
היה בן 14 וחצי שנים. במהלך יום עבודה הגיע 
התובע יחד עם הנתבע ועובד נוסף, למסגרייה 

הממוקמת סמוך לנגרייה שבבעלות הנתבע. 
הנתבע החנה את רכבו מחוץ לאותה מסגרייה 
השני  ומהעובד  מהתובע  וביקש  בשיפוע 
להעמיס על הרכב לוחות מתכת דקים וחדים. 
הלוחות,  את  הרכב  על  העמיס  שהתובע  בזמן 
החליק אחד הלוחות ופצע את התובע בכף ידו 

השמאלית. 
אחריותו  בשאלת  היא  הצדדים  בין  המחלוקת 
וכן  נזקיו,  בגין  התובע  את  לפצות  הנתבע  של 
שהנפיקה  הביטוח  פוליסת  תחולת  בשאלת 

הנתבעת 3 )המבטחת(.
לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות, 
להתקבל.  התביעה  דין  כי  המשפט  בית  קבע 
תחילה, ציין בית המשפט כי נסיבות התרחשות 
התאונה מצביעות על כך שהנתבע הפר חובות 
מעסיק  של  חובתו  שכן,  התובע.  כלפי  זהירות 
כלפי עובדו היא להדריך אותו לגבי אופן ביצועה 
קונקרטית  הדרכה  לו  ולתת  בבטחה  העבודה 

לגבי ביצוע העבודה הספציפית.
בית המשפט ציין, כי מדברי הנתבע עלה שהוא 
לגבי  ביותר  כללי  באופן  התובע  את  הדריך 
עבודתו בנגריה עצמה אך לא מחוצה לה. זאת 
ועוד, לתובע לא ניתנה הדרכה לגבי אופן ביצוע 

העבודה הקונקרטית שבמהלכה הוא נפגע. 
בנסיבות  כי  הדגיש,  המשפט  בית  כן,  כמו 
המקרה מתחזקת החובה של המעביד להדריך 
במיוחד  העבודה,  ביצוע  אופן  לגבי  העובד  את 
לכך,  נוסף  הרגילה,  העבודה  לסביבת  מחוץ 
הטמונה  ולסכנה  התובע  של  לגילו  לב  בשים 
בהובלת לוחות מתכת, היה על הנתבע לפקח 

על ביצוע העבודה, דבר שלא נעשה על ידו.
כי  קבע  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
הנתבע הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו 
כלפי הנתבע, ולכן חייב אותו בפיצוי התובע בגין 

נזקיו. 
הביטוחי,  הכיסוי  בעניין  למחלוקת  באשר 
הנפיקה  המבטחת  כי  המשפט,  בית  קבע 
בגין  ביטוח  שכללה  הנתבע  עבור  פוליסה 
חבותו כמעסיק, שהייתה בתוקף במועד אירוע 

התאונה. 
את  מכסה  אינה  הפוליסה  המבטחת,  לטענת 
שהנתבע  כיוון  התביעה  מושא  התאונה  אירוע 

העסיק את התובע 
 14 בהיותו קטין בן 
לחוק  בניגוד  וחצי 
הנוער  עבודת 

)להלן: החוק(.
המשפט  בית 
לטענת  התייחס 
והדגיש  המבטחת 
כי העסקת התובע 

הייתה  אכן 
ד  ו ג י נ ב

זה אומר שבהכרח לא  אין  זאת,  לחוק, אך עם 
תהא תחולה לפוליסה. 

דין  פסק  את  ציין  המשפט  בית  פירוט,  ביתר 
אמארה, בו התקיימו עובדות מקרה דומות מאוד 
המשפט  בית  ידי  על  נקבע  שם  הנדון.  למקרה 
המחוזי כי הסייג המופיע בפוליסה מחריג חבות 
שהמעסיק עלול לחוב בה בשל הפרת הוראות 
לא  אך  פיו,  על  שהותקנו  התקנות  או  החוק 
מכוח  בה  לחוב  עלול  שהמעסיק  חבות  מחריג 
או  הנזיקין  פקודת  כמו:  אחרות  חוק  הוראות 
פקודת בטיחות בעבודה. כלומר, הסייג יחול אם 
חבותו של המעסיק נובעת מהפרת חוק עבודת 

הנוער בלבד.
המבטחת,  לטענת  המשפט  בית  התייחס  עוד 
משום  "עובד"  בתובע  לראות  אין  לפיה 
דינה  כי  וקבע  לחוק,  בניגוד  הייתה  שהעסקתו 
בניגוד  הועסק  התובע  כי  העובדה  להידחות. 
של  המאפיינים  נטילת  משמעותה  אין  לחוק, 
בעל  קשר  הנתבע,  לבין  התובע  בין  הקשר 

מאפיינים של יחסי עובד-מעביד.
התאונה  אירוע  כי  פסק  המשפט  בית  לפיכך, 
המבטחת,  שהוציאה  הפוליסה  פי  על  מכוסה 
את  לתובע  לשלם  החובה  עליה  מוטלת  לכן 

הפיצוי לו הוא זכאי מן הנתבע. 
המגיע  הפיצוי  כי  קבע  המשפט  בית  דבר,  סוף 
וחייב  469,858 שקל  לתובע מסתכם בסך של 
בתוספת  זה,  סכום  לשלם  הנתבעים  את 

הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

המבטחת טענה, כי הפוליסה אינה מכסה את אירוע התאונה מושא התביעה כיוון 
שהנתבע העסיק את התובע בהיותו קטין בן 14 וחצי, בניגוד לחוק עבודת הנוער

עיון נוסף

האם עובד שהועסק בניגוד 
לחוק זכאי לתגמולי ביטוח?

מאת עו”ד ג’ון גבע

!לא מתווכחיםעם 84 שנות ניסיון
*3155 | autoglass.co.il

זמינים עבורך בכל עת

והמקיף ביותר, וממלאי השמשות הגדול בארץ.מבוטחיך כדי שימשיכו ליהנות ממערך השירות המתקדם סוכן יקר, אנו מזמינים אותך להמשיך ולבחור נכון עבור 

אוטו גלס, חברת זגגות הרכב הוותיקה והמובילה בישראל

כיסוי למראות 
ופנסים

כיסוי לשמשות בכל 
חברות הביטוח
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בלעדי בענף הביטוח בישראל!

 ביטוח לתכולת הדירה 
כנגד נזקי מלחמה

)בכפיפות לאמור בחוזרים אלמנטריים: 11/2018 מה-19.3.18 + 10/2019 מה-4.2.19(

www.polisa.news


7 1 בדצמבר 2019

www.polisa.news פוליסה

הרווח הכולל המיוחס לבעלי 
הפניקס  קבוצת  של  המניות 
לכ- הסתכם  הדוח  לתקופת 
בהשוואה  שקל  מיליון   579
לכ-591 מיליון שקל בתקופה 
מהדוח  עולה  כך  המקבילה. 
הפניקס.  שפרסמה  הכספי 
הרווח הכולל לרבעון השלישי 
של  המניות  לבעלי  המיוחס 
לכ-26  הסתכם  הקבוצה 
לכ- בהשוואה  שקל  מיליון 
בתקופה  שקל  מיליון   308

המקבילה.
מהפניקס נמסר כי התוצאות 
וברבעון  הדוח  בתקופת 
מהותית  הושפעו  השלישי 
הריבית  בעקום  מהירידה 
ובפרמיית אי הנזילות במשק 
שהביאה לגידול בהתחייבויות 

כ-826  של  בסך  הדוח  בתקופת  הביטוחיות 
לפני  שקל  מיליון  וכ-510  מס  לפני  שקל  מיליון 
השינויים  להשפעת  בנוסף  זאת,  ברבעון.  מס 
לעיל,  כאמור  דמוגרפיות  הנחות  חוזר  בטיוטת 
שהסתכם לסך של כ-85 מיליון שקל לפני מס 

בתקופת הדוח. 
עוד נמסר כי השפעה זו קוזזה בחלקה מעדכון 
וחבויות  חובה  רכב  בענפי  החברה  באומדני 
לפיה  העליון  המשפט  בית  פסיקת  בעקבות 
שיעור הריבית לצורך היוון קצבה שנתית יעמוד 
3%, בהתאם לכך קטנו ההפרשות בענפים  על 
מס  לפני  שקל  מיליון  כ-155  של  בסך  הללו 
בתקופת הדוח. בנוסף השפעת שינויים בהנחות 
בהתחייבויות  לקיטון  הביאו  בריאות,  ביטוח 
הביטוחיות בסך של כ-27 מיליון שקל בתקופת 
בהתחייבויות  גידול  ההשפעה:  סך  הדוח. 
כ-729  של  בסך  הדוח  בתקופת  הביטוחיות 
מיליון שקל לפני מס וסך של כ-510 מיליון שקל 

לפני מס ברבעון. 

תחומי פעילות

מס  לפני  הכולל  הרווח  כללי,  ביטוח  בתחום 
שקל  מיליון  כ-524  של  לסך  הסתכם  בתקופה 
כ-196 מיליון שקל  כולל בסך של  רווח  לעומת 
אשתקד. הרווח הכולל לפני מס ברבעון השלישי 
בהשוואה  שקל  מיליון  כ-90  של  לסך  הסתכם 
מקביל  ברבעון  שקל  מיליון  כ-91  של  לסך 

אשתקד. 
הדוח  בתקופת  התוצאות  כי  נמסר  מהחברה 
ההתחייבויות  מהקטנת  מהותית  הושפעו 

כללי  בביטוח  הביטוחיות 
בסך  וחבויות  חובה  בענפי 
שקל  מיליון  כ-155  של  כולל 
לפני מס וכ-102 מיליון שקל 
דין  פסק  בעקבות  מס  אחרי 
בדבר  העליון  המשפט  בבית 
ניזקי  בפיצוי  ההיוון  שיעור 
שהיינו   3% על  יעמוד  אשר 
מהשיעור  יותר  גבוה  שיעור 
את  לפיו  חישבה  שהחברה 
ברווח  הגידול  העתודות. 
ההפרשה  בנטרול  הכולל 
מגידול  בעיקר  נובע  כאמור, 
בהכנסות  משמעותי 
בתוצאות  ושיפור  מהשקעות 
ובתי  דירות  בענפי  חיתומיות 

עסק. 
ארוך  וחיסכון  חיים  בביטוח 
לפני  הכולל  ההפסד  טווח, 
לכ- השנה  של  הדוח  בתקופת  הסתכם  מס 
כ-402  בסך  לרווח  בהשוואה  שקל  מיליון   158
הסתכם  השלישי  ברבעון  אשתקד.  שקל  מיליון 
שקל  מיליון  לכ-193  מס  לפני  הכולל  ההפסד 
בהשוואה לרווח בסך כ-204 מיליון שקל ברבעון 

המקביל אשתקד.
בביטוח חיים, ההפסד הכולל לפני מס הסתכם 
שקל  מיליון  כ-201  של  לסך  הדוח  בתקופת 
שקל  מיליון  כ-354  בסך  לרווח  בהשוואה 
השלישי  וברבעון  אשתקד  המקבילה  בתקופה 
שקל  מיליון  כ-207  של  בסך  כולל  הפסד 
שקל  מיליון  כ-189  של  בסך  לרווח  בהשוואה 

ברבעון המקביל אשתקד. 
דמי הניהול המשתנים בתקופת הדוח הסתכמו 
לסך של כ-261 מיליון שקל בהשוואה לסך של 
כ-130 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
בתקופת  המשתנים  הניהול  בדמי  העלייה 
מתשואות  נובעת  לאשתקד  בהשוואה  הדוח 
החברה  ידי  על  שהושגו  יותר  גבוהות  ריאליות 
התקופה בהשוואה לאשתקד וזאת לאחר כיסוי 
ל-31  נכון  המשתנים  ניהול  בדמי  הגרעון  מלוא 
השנה  של  הראשון  ברבעון   2018 בדצמבר, 
השלישי,  ברבעון  שקל.  מיליון  כ-62  של  בסך 
דמי הניהול המשתנים הסתכמו לסך של כ-94 
מיליון  כ-112  של  לסך  בהשוואה  שקל,  מיליון 
ירידת  בשל  אשתקד  המקביל  ברבעון  שקל 

התשואות מול רבעון מקביל אשתקד.
בתחום הפנסיה, הרווח לפני מס בתקופת הדוח 
הסתכם לכ-9 מיליון שקל בהשוואה ל-24 מיליון 
מיליון  ול-3  אשתקד  המקבילה  בתקופה  שקל 
שקל ברבעון בהשוואה ל- 6 מיליון שקל אשתקד. 

הקיטון ברווח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד 
וכלליות  הנהלה  בהוצאות  מגידול  בעיקר  נבע 
אשר נבע בעיקר מעליה בדמי הניהול להפניקס 
להפניקס  ההשקעות  ניהול  ובעלות  ביטוח 

השקעות.
מס  לפני  הכולל  ההפסד  בריאות,  בביטוח 
מיליון  כ-27  של  לסך  הדוח  בתקופת  הסתכם 
מיליון  כ-109  של  בסך  לרווח  בהשוואה  שקל 
וברבעון  אשתקד  המקבילה  בתקופה  שקל 
השלישי הסתכם ההפסד הכולל לפני מס לסך 
כולל  לרווח  בהשוואה  שקל  מיליון  כ-114  של 

לפני מס של כ-96 מיליון שקל אשתקד. 
סך  על  עמדו  הדוח,  בתקופת  ברוטו  הפרמיות 
של 2,467 מיליון שקל, בהשוואה לסך של 1,703 
מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול 
ברוטו  הפרמיות  הנוכחי  ברבעון  כ-44.9%,  של 
בהשוואה  שקל  מיליון   864 של  סך  על  עמדו 
אשתקד,  המקביל  ברבעון  שקל  מיליון  ל-614 
גידול של כ-40.7%, עיקר הגידול בפרמיות נובע 
 1 מכניסתה של עסקת מכבי סיעוד החל מיום 

בינואר 2019. 

דיבידנד

2019 חילקה החברה דיבידנד בסכום  באפריל 
של 250 מיליון שקל. ביום 18 בספטמבר 2019, 
בסך  מהדרין  מניות  כל  את  החברה  חילקה 
לבעלי  בעין  כדיבידנד  שקל,  מיליון  כ-230  של 
לחוק  מההיערכות  כחלק  החברה  של  המניות 

הריכוזיות.

יחס כושר הפירעון 

שהסתיימה  החודשים   9 של  התקופה  במהלך 
ירידה מהותית  2019 חלה  30 בספטמבר  ביום 
לאורך עקום הריבית השקלית הצמודה חסרת 
הסיכון. ירידה זו צפויה להשפיע באופן שלילי על 
תוצאות יחס כושר הפירעון הכלכלי של החברה.
השפעת  על  אומדן  ביצעה  נמסר,  כך  החברה, 
ירידה בעקום הריבית השקלי הצמוד. על בסיס 
נתוני 31 בדצמבר 2018, ירידה מקבילה של 50 
השקלי  הריבית  העקום  לאורך  בסיס  נקודות 
הצמוד, הייתה מובילה לירידה של כ-10% ביחס 

כושר הפירעון הכלכלי.
תוצאה זו הנה אומדן, המבוסס על הנתונים ליום 
31 בדצמבר  2018, ומהווה אינדיקציה שמטרתו 
יחס  על  הריבית  ירידת  השפעת  את  להמחיש 
כושר הפירעון. בהפניקס מדגישים כי אין להסיק 
מכך על התוצאה לו החברה הייתה מחשבת את 

אומדן זה ליום פרסום הדוח.

למרות סביבת הריבית הנמוכה - 
הפניקס רשמה רווח כולל של  579 

מיליון שקל בשלושה רבעונים
 הרווח הכולל לרבעון השלישי - 26 מיליון שקל  מתחילת השנה חילקה דיבידנד 

בסך כולל של 480 מיליון שקל  התשואה על ההון )במונחים שנתיים(: 12.3%

דוחות כספיים

אייל בן סימון, מנכ”ל הפניקס
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  ברבעון השלישי של 2019 רשמה החברה הפסד כולל לאחר מס בסך 222 מיליון שקל
 הרווח בתשעת החודשים הושפע מעלייה ניכרת ברווחים מהשקעות ומאימוץ מודל הערכה 
מחדש למדידת קרקעות ובנייני משרדים בבעלות החברה, שקוזזו ברובם בשל ירידת הריבית 

רווח  על  אחזקות מדווחת  מגדל 
ב-3  שקל  מיליון   131 של  כולל 
 1.1 של  הפרשה  לאחר  רבעונים, 
מיליארד שקל עקב ירידת הריבית. 
מעלייה  בעיקרו  הושפע  הרווח 
על  מהשקעות,  ברווחים  ניכרת 
רקע עליות באפיקי המניות ואגרות 
החוב. הרווח הושפע מאימוץ מודל 
קרקעות  שווי  של  מחדש  הערכה 
החברה,  בבעלות  משרדים  ובנייני 
הכולל  הרווח  על  השפעתו  אשר 
שקל  מיליון  בכ-270  הסתכמה 
)שבוצע  מעדכון  וכן  מס(,  )לאחר 
החברה  באומדני  השני(  ברבעון 
בענפי רכב חובה וחבויות בעקבות 
בית המשפט העליון, לפיה  פסיקת 

שיעור ריבית ההיוון של הפיצויים בשל נזק גוף יוותר 
על 3%, ובהתאם לכך קטנו ההפרשות בענפים אלו 

וגדל הרווח בסך כ-92 מיליון שקל )לאחר מס(.
גרמה  הריבית  עקום  של  ניכרת  ירידה  מנגד, 
ברווח  ולקיטון  חיים  בביטוח  ההפרשות  להגדלת 
בסך של כ-1,125 מיליון שקל )לאחר מס( ובביטוח 
מס(.  )לאחר  שקל  מיליון  כ-228  של  בסך  סיעודי 
ביטוח  בעתודות  גידול  חל  השני  ברבעון  בנוסף, 
מס(  )לאחר  שקל  מיליון  כ-82  של  בסך  חיים 
הממונה על רשות  בשל השפעת השינויים בחוזר 
שוק ההון בנושא עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי 

בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה.
)לאחר  הפסד  החברה  רשמה  השלישי  ברבעון 
בעיקרו  שהושפע  שקל  מיליון   222 של  מס( 
מירידה ניכרת של עקום הריבית, שהביאה לגידול 
ברווח  ולקיטון  החיים  ביטוח  בתחום  בהפרשות 
בסך של כ-632 מיליון שקל )לאחר מס(, ובתחום 
שקל  מיליון  כ-228  של  בסך   - הסיעודי  הביטוח 
)לאחר מס(. ההפסד קוזז בחלקו כתוצאה מעלייה 
ברווחים מהשקעות שהושגו על ידי הקבוצה בשוקי 
ההון, בעיקר על רקע עלייה בשערי אגרות החוב, 
וכן מאימוץ מודל הערכה מחדש של שווי קרקעות 
שהשפעתו  החברה,  בבעלות  משרדים  ובנייני 
שקל  מיליון  בכ-270  הסתכמה  הכולל  הרווח  על 

)לאחר מס(.

תחומי פעילות

בתשעת  טווח:  ארוך  וחיסכון  פנסיה  חיים,  ביטוח 
כולל  הפסד  נרשם  השנה  הראשונים  החודשים 
לעומת  שקל,  מיליון  כ-785  של  בסך  מס  לפני 
שקל  מיליון  כ-650  של  בסך  מס  לפני  כולל  רווח 

בתקופה המקבילה אשתקד.
ניכרת של עקום  ההפסד הושפע בעיקרו מירידה 
רשות  על  הממונה  בחוזר  מהשינויים  וכן  הריבית, 
שוק ההון בנושא עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי 
בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה, שהביאו 

להגדלת ההפרשות בביטוח חיים.
החברה השיגה תשואה ריאלית ברוטו של 7.74% 
בקרן  ששווקו  ברווחים  המשתתפות  בפוליסות 
משתנים  ניהול  דמי  לרישום  שהביאה  הישנה,  י' 
בסך של כ-496 מיליון שקל לפני מס, לאחר כיסוי 
המבוטחים  לחובת  שנצברו  ההשקעות  הפסדי 

מיליון  כ-155  של  בסך  ב-2018 
שקל. זאת, לעומת רישום דמי ניהול 
בתקופה  שקל  מיליון  כ-252  בסך 
המקבילה. במרווח הפיננסי הכולל, 
מהשקעות העומדות כנגד פוליסות 
חיים,  בביטוח  תשואה  מבטיחות 
חלה עלייה ניכרת לעומת התקופה 

המקבילה אשתקד.
בביטוח חיים חלה עלייה בהכנסות 
בפוליסות  הקבועים  הניהול  מדמי 
בעקבות  ברווחים  המשתתפות 

גידול בהיקף הנכסים המנוהלים.
הסתכמו  הגמולים  דמי  בפנסיה, 
של  עלייה  שקל,  מיליארד  בכ-5.6 
היקף  אשתקד.  לעומת  כ-5% 
בקרנות  המנוהלים  הנכסים 
ל-30  נכון  הסתכמו  הקבוצה  שבניהול  הפנסיה 
שקל.  מיליארד  בכ-75.6  השנה  בספטמבר 
בהעברות הכספים נטו לגופים מוסדיים אחרים חל 
לעומת  שקל  מיליון  בכ-1,143  הסתכמו  והן  קיטון 

כ-1,624 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
הרווח הכולל מפעילות הפנסיה בקבוצה הסתכם 
מס,  לפני  שקל  מיליון  בכ-33  החודשים  בתשעת 
המקבילה  בתקופה  שקל  מיליון  כ-34  לעומת 
הושפע  הדוח  בתקופת  הכולל  הרווח  אשתקד. 
בהיקף  גידול  בשל  הניהול  בדמי  מעלייה  בעיקרו 

הנכסים המנוהלים. 
הפסד  נרשם  התקופה,  במהלך  בריאות,  בביטוח 
לעומת  שקל  מיליון  כ-165  בסך  מס  לפני  כולל 
שקל  מיליון  כ-75  בסך  מס  לפני  כולל  רווח 
בתקופת  ההפסד  אשתקד.  המקבילה  בתקופה 
נבע בעיקרו מירידת עקום הריבית, שהביא  הדוח 
שקל.  מיליון   347 של  בסך  בהפרשות  לגידול 
ברווחים  ניכרת  עלייה  בשל  בחלקו  קוזז  ההפסד 

הריאליים מהשקעות העומדות כנגד ההתחייבויות 
החיתומיות  בתוצאות  משיפור  וכן  הביטוחיות, 

במרבית ביטוחי הפרט וכן בביטוחי הקולקטיבים.
נותרו  כללי  בביטוח  ברוטו  הפרמיות  כללי:  ביטוח 
החודשים  בתשעת  והסתכמו  שינוי  ללא  כמעט 
בכ-1,895 מיליון שקל לעומת כ-1,921 מיליון שקל 
מביטוחי  בפרמיות  הירידה  המקבילה.  בתקופה 
מביטוחי  בפרמיות  בעלייה  ברובה  קוזזה  הרכב 
על  עמד  מס  לפני  הכולל  הרווח  גדולים.  עסקים 
כ-34  של  בסך  רווח  לעומת  שקל,  מיליון  כ-350 

מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
בעיקרו  נבע  הדוח  בתקופת  הכולל  ברווח  הגידול 
וכן  הריאליים  ההשקעות  ברווחי  ניכרת  מעלייה 
להיוון  המשמשת  ריבית  בעניין  העליון  מפסיקת 
תגמולי ביטוח בשל נזק לגוף בנזיקין, לפיה שיעור 

הריבית לצורך היוון קצבה שנתית יעמוד על .3%
על בסיס פסיקה זו, החברה עדכנה את אומדניה 
ובהתאם לכך הקטינה את ההתחייבויות הביטוחיות 

בסך של כ-140 מיליון שקל בשייר לפני מס.
מנגד, חל קיטון בתוצאות החיתומיות בשל הרעה 
החיתומיות  בתוצאות  וירידה  חובה  רכב  בענף 
בענפי החבויות, שקוזז בחלקו בשל שיפור ברכב 

רכוש.
חזקה  חברה  לידי  "קיבלתי  מנכ"ל מגדל:  עוז  רן 
מאתגרת  תקופה  עם  שמתמודדת  ומובילה, 
נמוכה, הידוק הרגולציה  ריבית  שמשלבת סביבת 
בשנים האחרונות והתגברות התחרות. אני משוכנע 
את  להוביל  להמשיך  ויכולתה  החברה  בחוזקת 
הענף. אנו שוקדים בימים אלה על בניית תשתיות 
מגמת  את  להמשיך  מנת  על  מתקדמות  ויכולות 
בשנים  וההתייעלות.  הרווחיות  ושיפור  הצמיחה, 
חדשניים  מוצרים  להציע  תמשיך  מגדל  הקרובות 
מותאמים ללקוח באמצעים מתקדמים ולשמר את 

מקומה כקבוצת הביטוח המובילה בישראל".

מגדל: רווח כולל של 131 מיליון שקל ב-3 רבעונים, 
לאחר הפרשה של 1.4 מיליארד שקל עקב ירידת הריבית

דוחות כספיים

רן עוז, מנכ"ל מגדל
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כלל ביטוח רשמה מתחילת 2019 
הפסד של 373 מיליון שקל לעומת 

רווח של 56 מיליון שקל אשתקד

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
סודיות 
מובטחת

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות 
ומבוססות ו/או בתי השקעות מובילים

ג’ון גבע, הדר ושות’ - עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח

לאחר הפרשה של 1.5 מיליארד שקל עקב ירידת הריבית

מתחילת  רשמה  ביטוח  כלל 
מיליון   373 של  הפסד   2019
56 מיליון  רווח של  שקל לעומת 
לאחר  זאת   – אשתקד  שקל 
שקל  מיליארד   1.5 של  הפרשה 
עולה  כך  הריבית.  ירידת  עקב 
שפרסמה  הכספיים  מהדוחות 
)יום  שעבר  בשבוע  החברה 
מס  לאחר  הכולל  ההפסד  ה'(. 
המיוחס   ,2019 של  ה-3  ברבעון 
הסתכם  החברה,  מניות  לבעלי 
שקל,  מיליון  כ-565  של  לסך 
לעומת רווח כולל בסך של כ-60 
המקבילה  בתקופה  שקל  מיליון 

אשתקד. 
)מפרמיות  החברה  הכנסות 

שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים שנתקבלו מעסקי 
השקעה(  חוזי  בגין  ותקבולים  וגמל  פנסיה 
 2019 של  הראשונים  החודשים  ב-9  הסתכמו 
כ-13.5  לעומת  שקל,  מיליארד  בכ-13.9 
אשתקד,  המקבילה  בתקופה  שקל  מיליארד 

גידול של כ-3%.  
אשתקד  התקבלו  אשר  הפרמיות  בנטרול 
בעסקת מכבי לביטוח סיעודי קבוצתי - הכנסות 
החברה )מפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים 
בגין  ותקבולים  וגמל,  פנסיה  מעסקי  שנתקבלו 
הראשונים  החודשים  ב-9  צמחו  השקעה(  חוזי 
התקופה  לעומת  כ-8%  של  בשיעור   2019 של 

המקבילה אשתקד.  
שוקי  בתשואות  עלייה  נרשמה  הדוח  בתקופת 
בתקופה  מהתשואות  גבוהות  שהיו  ההון, 
המקבילה אשתקד וקיבלו ביטוי בגידול בהכנסות 
מהשקעות, כך שהמרווח הפיננסי בביטוח חיים 
לעומת  שקל,  מיליון  כ-877  של  לסך  הסתכם 
סך של כ- 535 מיליון שקל אשתקד. ההכנסות 
מהשקעות שלא הוקצו למגזרים הסתכמו לסך 
לעומת  הדוח  בתקופת  שקל  מיליון  כ-423  של 
המקבילה  בתקופה  שקל  מיליון  כ-96  של  סך 
נרשמה  הדוח  בתקופת  כן,  כמו  אשתקד. 

ההשלכות  השפעת  בגין  הטבה 
ובתקופה  וינוגרד  ועדת  של 
נרשמה  אשתקד  המקבילה 

הפחתת מוניטין גמל.
הפרשות  נרשמו  הדוח  בתקופת 
נטו בסך של כ-1.5 מיליארד שקל 
ובסיעוד,  חיים  בביטוח  מס  לפני 
חסרת  בריבית  הירידה  בגין 
תמותה,  הנחות  ושינוי  הסיכון 
בגין  התחייבויות  הקטנת  ולאחר 
זאת,  פרישה.  גיל  הנחות  שינוי 
לעומת קיטון בהפרשות בסך של 
בתקופה  שקל  מיליארד  כ-0.1 

המקבילה אשתקד.
החודשים  ב-9  להון  התשואה 
הראשונים של שנת 2019 עמדה 

על שיעור שלילי של כ- 10.2%.
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים: "תוצאות 
וברבעון  החברה בתשעת החודשים הראשונים 
נובעות בעיקרן מחיזוק עתודות   2019 ה-3 של 

כ-1.5  של  כולל  בסך  לריבית,  החשיפה  בגין 
האחרונים  החודשים  בתשעת  שקל  מיליארד 
2019(. בתוך  3 של  )1.1 מיליארד שקל ברבעון 
הרזרבות  את  ופיננסים  ביטוח  כלל  חיזקה  כך 
השפעות  עקב  בעיקר  משמעותי,  באופן  שלה 
החברה  השיגה  מנגד,  העבר.  תיק  על  מאקרו 
הנוסטרו  בתיקי  בהשקעות  מצויינות  תשואות 

והעמיתים, שתרמו משמעותית לתוצאות.
הננקטות  רבות  פעולות  בזכות  ועוד,  "זאת 
בימים אלה, ומהלכים שהחברה מובילה בשנה 
אנו  כיוונה.  את  משנה  ביטוח  כלל  האחרונה, 
שמטרתה  שנתית  תלת  תוכנית  מיישמים 
תוצאות  ורואים  למובילות  החברה  את  להחזיר 
הפעולות  להצלחת  ראשונות  משמעותיות 
צמיחה  בתשואות,  הובלה  לרבות  שנקטנו, 
ותפעול  בתחום הפיננסי, הובלה במדדי שירות 
שיפור  ההון,  שוק  רשות  ידי  על  הנבחנים 
והסוכנים  הלקוחות  רצון  בשביעות  משמעותי 
בעבודתם עם החברה ושיפור בתדמית החברה 

והמותג בקרב הציבור".

ההפסד הכולל לאחר מס ברבעון ה-3 של 2019, המיוחס לבעלי מניות החברה, הסתכם לסך של 
כ-565 מיליון שקל, לעומת רווח כולל בסך של כ-60 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד

דוח הדירקטוריון
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(  �3
מידע כספי לפי תחומי הפעילות )המשך(  3�1

תקופת הדוח )המשך( א� 
הנפקה הון רובד 2 )המשך(

התמורה�הכוללת�)ברוטו(,�שהתקבלה�בחברה�בעקבות�הנפקת�אגרות�החוב�החדשות�במסגרת�ההנפקה�כאמור,�הופקדה�
בכלל�ביטוח�בפיקדון�נדחה�בתנאי�פירעון�וריבית�זהים�לתנאי�אגרות�החוב.�אגרות�החוב�מוכרות�כהון�רובד��2בכלל�ביטוח�
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נחות,�הון�משני�מורכב�והון�שלישוני�מורכב�וכן�לאגרות�חוב�שהנפיקה�ו/או�תנפיק�החברה�ו/או�כלל�ביטוח�מסוג�מכשיר�הון�

רובד�2,�ונדחות�ליתר�התחייבויותיה�של�כלל�ביטוח�למעט�זכויותיהם�של�נושים�על�פי�הון�רובד�1.
לפרטים�נוספים�ראה�ביאור�8)ג(�בדוחות�הכספיים.

תוכנית אסטרטגיה עסקית
בהמשך�לאמור�בסעיף��10.18לפרק�א�בדוח�השנתי�לשנת�2018,�החברה�ערכה�תוכנית�תלת�שנתית�של�אסטרטגיה�עסקית�

לצמיחה�מואצת�בת�קיימא�ולהתייעלות�תפעולית�והיא�פועלת�ליישומה.
רבעון ב� 

הפרמיות�שהורווחו�ברוטו�ברבעון�הסתכמו�לסך�של�כ־�2,403מיליוני�ש"ח,�לעומת�סך�של�כ־�2,654מיליוני�ש"ח�בתקופה�
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מיליוני�ש"ח,�בהתאמה.
ההפסד�הכולל�לאחר�מס�לבעלי�מניות�החברה�ברבעון�הסתכם�לסך�של�כ־�565מיליוני�ש"ח,�לעומת�רווח�כולל�בסך�של�

כ־�60מיליוני�ש"ח�בתקופה�המקבילה�אשתקד.
ההפסד�ברבעון�הושפע�בעיקר�בשל�סביבת�הריבית�הנמוכה�אשר�קוזז�בחלקו�על�ידי�שינוי�הנחת�גיל�פרישה,�סך�ההשפעות�
האמורות�הביאו�להגדלת�עתודות�הביטוח�בסך�של�כ־�1,062מיליוני�ש"ח�בביטוח�חיים�ובביטוח�בריאות�לעומת�סך�של�כ־87 

מיליוני�ש"ח�בתקופה�המקבילה�אשתקד�כמפורט�בטבלה�לעיל.
בתחומי�הפעילות�נרשמה�הרעה�ברבעון�הנוכחי�לעומת�התקופה�המקבילה�אשתקד�בעיקר�בענפים�רכב�רכוש�וחבויות�

בביטוח�כללי.
התשואה�להון�במונחים�שנתיים�ברבעון�עמדה�על�שיעור�שלילי�של�44.5% *(,�לעומת�שיעור�חיובי�של��4.8%בתקופה�

המקבילה�אשתקד.
פרטים עיקריים נוספים והשפעות עיקריות נוספות לפי מגזרים ג� 

להלן�פירוט�רכיבים�עיקריים�ברווח�הכולל:
1-9Q3לשנת

20192018201920182018
מבוקרבלתי מבוקרסעיףבמיליוני ש"ח
22144)558(168)671(3.1.1.1ביטוח�חיים

)16(-2)2()1(3.1.1.4פנסיה
)105(45)106(3.1.1.314גמל

2823)552(60)658(סך�הכל�חטיבת�חיסכון�ארוך�טווח

1247)15(3.1.2184104ביטוח�כללי

)165(11)391()25()361(3.1.3בריאות

3.1.61111012333132הוצאות�מימון

)34(3.1.43894215379אחר�וסעיפים�שאינם�כלולים�בתחומי�הביטוח

)261(97)828(80)556(סך�הכל�רווח�)הפסד(�כולל�לפני�מס

)117(36)264(21)186(מיסים�)הטבת�מס(�על�הרווח�הכולל

)144(61)564(59)370(סך�הכל�רווח�)הפסד(�הכולל�לתקופה,�נטו�ממס

)148(60)565(56)373(מיוחס�לבעלי�המניות�של�החברה

34114מיוחס�לבעלי�זכויות�שאינן�מקנות�שליטה
)2.9(4.8)5�44(1.5)2�10(תשואה�להון�במונחים�שנתיים�)באחוזים( *(

התשואה�להון�מחושבת�על�בסיס�הרווח�לתקופה�המיוחס�לבעלי�המניות�של�החברה�מחולק�בהון�לתחילת�התקופה�המיוחס� �)*
לבעלי�המניות�של�החברה.�הרווח�לחישוב�התשואה�להון�ברבעון�מחושב�לפי�מכפלה�של�הרווח�ברבעון�כפול�ארבע.

תוצאות כלל ביטוח בחלוקה לתחומי פעילות
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יורם נוה, מנכ”ל כלל ביטוח
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 בתקופה המקבילה אשתקד הרוויחה איילון 43.7 מיליון שקל  חברת הביטוח הפרישה 
48 מיליון שקל בביטוחי הבריאות ורשמה בעקבות כך הפסד רבעוני של 43.6 מיליון שקל

איילון: הרווח בשלושת 
הרבעונים הראשונים של 2019 
עלה ב-82% לכ-80 מיליון שקל

בשלושת  הרוויחה  איילון 
הרבעונים הראשונים של השנה 
לעומת  שקל,  מיליון  כ-79.7 
בתקופה  שקל  מיליון   43.7
עולה  כך  אשתקד.  המקבילה 
ביום  החברה  שפרסמה  מהדוח 
ברווחים  התקופתי  הגידול  ה'. 
נעשה  כ-82%,  של  בשיעור 
הפסד  הציגה  שהחברה  למרות 
ברבעון השלישי של השנה בסך 
רווח  לעומת  שקל,  מיליון   3.3
ברבעון  שקל  מיליון   20.4 של 

המקביל אשתקד. 
של  מקורו  החברה,  פי  על 
ההפסד הרבעוני מצוי בהפרשה 

בשל  החברה  שביצעה  שקל  מיליון   48.3 של 
הרווחיות  על  שמשפיע  הריבית  בעקום  השינוי 

בביטוחים הסיעודיים של החברה. 
הפעילות  תחומי  מכל  שהורווחו  הפרמיות  סך 
של  הראשונים  החודשים  בתשעת  הסתכמו 
כ-5%  של  גידול  שקל.  מיליארד  בכ-2.4   2019

מול התקופה המקבילה אשתקד 
ב-2.3  הסתכמו  הפרמיות  בה 
ברוטו  הפרמיות  שקל.  מיליארד 
של  השלישי  ברבעון  שהורווחו 
מיליון  ב-828  הסתכמו   2019
שקל  מיליון   796 לעומת  שקל 
אשתקד  המקבילה  בתקופה 

)עלייה של 4%(.  
הרוויחה  כללי  ביטוח  בתחום 
החודשים  בתשעת  החברה 
שקל  מיליון  כ-138  הראשונים 
בתקופה  שקל  מיליון   53 לעומת 
מיליון  כ-47  אשתקד.  המקבילה 
לטובת  נרשמו  מס(,  )לפני  שקל 
ההפרשה  שחרור  בגין  הרווח 
שבוצעה בעקבות המלצות ועדת וינוגרד. ברבעון 
השלישי הרוויחה איילון כ-26 מיליון שקל לעומת 

24 מיליון שקל ברבעון המקביל של 2018. 
הרוויחה  החברה  טווח  ארוך  חיסכון  בתחום 
כ-6.5 מיליון שקל לעומת רווח של כ-2.7 מיליון 
ברבעון  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  שקל  

השלישי של 2019 הרוויחה איילון 6 מיליון שקל 
לעומת הפסד של 3.2 מיליון בתקופה המקבילה 

אשתקד.  
הפסד  החברה  מציגה  הבריאות  ביטוח  בתחום 
של כ-36.4 מיליון שקל לעומת רווח של כ-19.7 
מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, כאשר 
קיטון  בשל  הדוח,  בתקופת  הפרישה  החברה 
עקום הריבית, סך של כ-64 מיליון שקל, מתוכם 
השנה.  של  השלישי  ברבעון  שקל  מיליון  כ-55 
החברה  הפסידה   2019 של  השלישי  ברבעון 
ברבעון  הבריאות.  בענף  שקל  מיליון   43.6
בבריאות  החברה  הרוויחה   2018 של  השלישי 

כ-11 מיליון שקל. 
התשואה להון של איילון, במונחים שנתיים, היא 

כ-13%. 
מנכ"ל איילון אריק יוגב: "החברה השלימה תהליך 
טיוב תיקי הביטוח בתחומי הפעילות  נרחב של 
השונים, הטמיעה אסטרטגיה עסקית המשלבת 
הפרמיות  בהיקפי  צמחה  טכנולוגית,  חדשנות 
הושג  שהורווחו  בפרמיות  הנמשך  והגידול 

למרות ההשפעות האקסוגניות המהותיות".

דוחות כספיים

*בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה 

שידרגנו את ארגז הכלים של הסוכנים 

go גאה להציג מערכת פשוטה ומהירה המאפשרת 
לכם להרכיב פוליסת ביטוח דיגיטלי לדירה ותכולה 

במחיר נוח, התאמה אישית ובעשר לחיצות בלבד!

go הביטוח הדיגיטלי המוביל בישראל 

 EA
LLY

?

OH
YEAH!

ביטוח דיגיטלי לדירה

מנכ"ל איילון אריק יוגב
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 ההון בהשקעות האלטרנטיביות של החברה ממשיך לצמוח  בית ההשקעות: 
קרן הפנסיה ברירת מחדל צומחת בקצב המהיר ביותר למול המתחרות

  הראל תחזיק 49% מהזכויות בנכס והכשרה בכ-10%
 עבור הכשרה, מדובר בעסקת נדל"ן ישירה ראשונה בחו"ל

הרווח של הלמן אלדובי ירד 
ב-17% ל-2 מיליון שקל 

בשלושת הרבעונים הראשונים

הראל והכשרה רוכשות קמפוס משרדים 
בפריז תמורת 1.3 מיליארד שקל

פוליסה פיננסים

הלמן  של  ברווחים  קל  קיטון 
שפורסם  הדוח  פי  על  אלדובי. 
ברבעון  שחלף,  ד'  ביום 
בית  השלישי של השנה הרוויח 
שקל,  מיליון   2.1 ההשקעות 
מיליון   2.4 של  רווח  לעומת 
בשלושת  שעברה.  בשנה  שקל 
הרבעונים הראשונים של 2019, 
מיליון   2 הרוויח  אלדובי  הלמן 
שקל  מיליון   2.8 לעומת  שקל 
ב-2018.  המקבילה  בתקופה 
בית  סיים   2018 את  כי  נציין 
 400 של  בהפסד  ההשקעות 
בעיקר  שהוסבר  שקל,  אלף 
גבוהות  שיווק  הוצאות  ידי  על 

שקשורות לקרן הפנסיה של בית ההשקעות. 
עוד עולה מהדוחות כי ההכנסות ברבעון השלישי 
בכ-38.5  והסתכמו  בכ-13.3%  גדלו   2019 של 
מיליון שקל לעומת הכנסות של כ-34 מיליון שקל 
בתקופה המקבילה אשתקד. הנכסים המנוהלים 
בכ-62.7  והסתכמו  כ-16.9%  של  גידול  רשמו 
זינק בכ- ומספר עמיתי הפנסיה  מיליארד שקל 
לתום  נכון  עמיתים  אלף  מ-138  ליותר   209%

הרבעון השלישי. 
היקף  הפנסיה,  בתחום 
ממשיך  הרבעוניות  ההפקדות 
לגדול ונכון לתקופת סיום הדוח 
הוא עומד על כ-198 מיליון שקל, 
שקל  מיליון  כ-13.7  לעומת 

בתקופה המקבילה ב-2018.
מציינים  אלדובי   בהלמן 
ביותר  החד  בזינוק  שמדובר 
שנבחרו  הקרנות  ארבע  מבין 
מבחינת  האוצר,  משרד  ידי  על 
ההפקדות,  והיקף  הגידול  אחוזי 
במגזר  ההכנסות  אבסולוטית. 
השלישי  ברבעון  גדלו  הפנסיה 
בכ-5  והסתכמו  בכ-53.5% 
 3.3 לעומת   2019 השלישי  ברבעון  שקל  מיליון 
מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018. כמו כן, 
מספר העמיתים בקרן הפנסיה של החברה זינק 
השלישי  הרבעון  בסוף  ועמד  אחוזים  בכ-209% 
2019 על יותר מ-138 אלף עמיתים לעומת כ-45 

אלף עמיתים בתום התקופה המקבילה. 
נרשם גידול בכמות הנכסים של בית ההשקעות 
לרבעון  ביחס  כ-16.9%  של  השלישי  ברבעון 

מיליארד  בכ-62.7  שהסתכם  אשתקד  המקביל 
שקל. 

במגזר הגמל וההשתלמות לא חל שינוי בתוצאות 
המקביל.  לרבעון  ביחס  החברה  של  העסקיות 
ברבעון  הסתכמו  זה  ממגזר  החברה  הכנסות 
השלישי בכ-27 מיליון שקל, סך הדומה להכנסות 

ממגזר זה בתקופה המקבילה אשתקד. 
החברה  רשמה  המתקדמות  ההשקעות  בתחום 
גידול בהכנסות שהסתכמו ברבעון השלישי של 
אלף  כ-415  לעומת  שקל  מיליון  בכ-2.4  השנה 
שקל אשתקד. כמו כן, היקף הנכסים המנוהל של 
החברה בתחום זה גדל בכ-237% ל-603 מיליון 
לעומת   ,2019 השלישי  הרבעון  לתום  נכון  שקל 
179 מיליון שקל בתקופה המקבילה  כ-  סך של 

אשתקד.
רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות: "כפי שהערכנו 
הגבוהות  ההשקעות  ולאור  הקודמים,  ברבעונים 
חזקה  תשתית  בבניית  ההשקעות  בית  שביצע 
את  לראות  מתחילים  אנו  אורגנית,  לצמיחה 
התוצאות בכל תחומי הפעילות: בהיקף הנכסים 
במספר  בתשואות,  בהכנסות,  המנוהלים, 
לפעילות  המשמעותיים  ובגיוסים  העמיתים 

הקרנות האלטרנטיביות של בית ההשקעות".

קבוצת  עם  יחד  הראל והכשרה רוכשות 
בפריז,  משרדים  קמפוס   LRC ההשקעות 

צרפת, תמורת כ-1.3  מיליארד שקל.
בתאגיד  מהזכויות  כ-49%  הראל תחזיק 
מהזכויות  כ-10%  תחזיק  והכשרה  הנכס 
הראל   של  העצמי  ההון  הנכס.  בתאגיד 
בעסקה יעמוד על כ-265 מיליון שקל וההון 
העצמי של הכשרה בעסקה יעמוד על כ-50 

מיליון שקל.
כ-1.3  הוא  שהיקפה  הרכישה,  במסגרת 
מבנק  הלוואה   נלקחה   שקל,  מיליארד 
כ-60%  של  בשיעור  בינלאומי  השקעות 

מעלות הנכס.
המשרדים ממוקמים מערבית לאזור העסקים 
הסיין.  נהר  על  ומשקיפים  בפאריז  לה-דפנס 
 Business Park משרדים  קמפוס  הינו  הנכס 
בניינים  ארבעה  גימור Class A הכולל  ברמת 
מקומות  ו-1,430  מ"ר  אלף  כ-64  של  בשטח 

חניה, מסעדות, מכון כושר ואולמות הרצאה. 
עובדים  כ-5,000  עד  להכיל  יכול  הקמפוס 
לחברות  ארוכים  שכירות  בהסכמי  ומושכר 

בתחום הטכנולוגיה בשיעור תפוסה של כ-98%.
בפריז  המשרדים  שוק  כי  מסבירים,  בהראל 
השקעות  גוף  הוא   ,LRC גבוה.  מביקוש  נהנה 
כ-5  של  בשווי  נכסים  שמנהל  אירופי,  נדל"ן 
העסקים יהודה  איש  ובבעלות  אירו  מיליארד 

בראשי.
ברחבי  נדל"ן  השקעות  קבוצת LRC מבצעת 
ישראליים  מוסדיים  גופים  עם  יחד  אירופה, 
וחברות השקעה מהמובילות באירופה, בהיקפים 

של מאות מיליוני אירו בשנה.
חלק  היא  בנכס  ההשקעה  הראל,  פי  על 
של  הנדל"ן  שמערך  עסקאות  משרשרת 

הקבוצה מבצע לאורך השנים האחרונות.
עבור  והולך  גדל  השקעות  באפיק  מדובר 
הראל, הנובע מהשאיפה להגביר את הנוכחות 
באפיקי השקעה בעלי תשואה יציבה יחסית, 
ריאלית ושאינה קשורה ישירות ומידית למדדי 

שוקי ההון.
ישירה  נדל"ן  בעסקת  מדובר  הכשרה,  עבור 
החברות  של  ההשקעה  בחו"ל.  ראשונה 
בנדל"ן ישיר בחו"ל תורמת לפיזור ההשקעות 
ונעשית  וסקטוריאלית,  גיאוגרפית  מבחינה 
ברמת  ויציבה  שוטפת  תשואה  להניב  במטרה 
סיכון נמוכה יחסית, גם על רקע הגאות הנמשכת 

במחירי הנכסים הסחירים והלא-סחירים.
בבקוב  הובילו סמי  הראל  מטעם  העסקה  את 
משנה למנכ"ל ומנהל ההשקעות הראשי בהראל 
הנדל"ן  אגף  ומנהל  בכיר  סמנכ"ל  ואיציק טוויל, 
מטעם  העסקה  את  בהראל.  האשראי  ואגף 

הכשרה הוביל יאיר קפלן.

דוחות כספיים

רמי דרור

בניין המשרדים בפאריז
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רשות שוק ההון רוצה 
להאריך בשנתיים נוספות 

את האפשרות לגבות 
דמי ניהול חיצוניים

 הרשות חוקרת את הנושא בחמש השנים 
האחרונות וחקירתה הביאה למסקנה כי 
 גביית דמי הניהול מיטיבה עם החוסכים
 בשנתיים הקרובות תמשיך הרשות 

לחקור את השפעת הגבייה על החוסכים
הביטוח ד"ר משה  על  הממונה 
בשנתיים  להאריך  ברקת מבקש 
בתי  של  האפשרות  את  נוספות 
עבור  ניהול  דמי  לגבות  ההשקעות 
הודיעה  כך  השקעות.  ניהול  הוצאות 
שפרסמה  תקנות  בטיוטת  הרשות 
נגבים  חיצוניים  ניהול  דמי  ה'.  ביום 
בגופים  נעזרים  קרן  מנהלי  כאשר 
זרים ומנהלי השקעות אחרים להשיא 
המקסימלית  והמגבלה  לקרן,  תשואה 
שיעור  על  עומדת  חיצוני  תשלום  על 
שנגבה  הקרן  מהון   0.25% של 

מהעמית.
את  לבחון  הרשות  החלה   2014 מאז 
בקרב  ההוצאות  מגבלת  של  יישומה 
היישום  בחינת  המוסדיים.  הגופים 

בעלת  היא  חיצוניים  ניהול  דמי  תשלום  גביית  על  ההגבלה  כי  מעלה 
ניהול  דמי   0.25% של  שיעור  כי  חשש  קיים  עדיין  אך  חשובה,  משמעות 
העמיתים  של  הנכסים  תיק  בהרכב  מהותית  לפגוע  ועלול  שרירותי  הוא 
ובתשואה המושגת על כספי הפנסיה והחיסכון של הציבור. כדי להמשיך 

ולבחון את הנושא, הרשות החליטה לדחות את ההחלטה בשנתיים.
הממצאים הראשוניים אליהם הגיעה הרשות בחקירתה קובעים שהתנהלות 
הגופים המוסדיים היא ככל הנראה התנהלות מבוקרת ואחראית. בפרט, 
לאפיקי  משקיעים  כספי  של  מכוונת  הסטה  של  פעולות  דפוס  ניכר  לא 
השקעה שנושאים בהוצאות ישירות. בנוסף, מסתמן כי ההשקעה באפיקים 
הנושאים הוצאות ישירות, אשר נכללות במגבלת ההוצאות, טומנת בחובה 

השפעה חיובית על תשואות המסלולים.
בנושא זה נזכיר כי בתי השקעות וחברות ביטוח נעזרים בשנים האחרונות 
במומחים בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, כדי להשיא תשואה עודפת 
ביועצים חיצוניים בתחום  נעזרות  טווח. חלק מהחברות  בחסכונות ארוכי 
נודע לפוליסה, כי בתי השקעות  זה  ניהול. בעניין  וגובים על כך עמלת  זה 
השתמשו בחוות דעת של מנהלים חיצונים אלה, שהציגו את הנושא בפני 
עבור  חיצוניים  ניהול  דמי  גביית  של  הרציונל  את  להסביר  כדי  הרשות 

העמיתים.
לגל  סיבה  היוו  חיצוניות  השקעות  עבור  נוספים  ניהול  דמי  של  הגבייה 
שלא  כך  על  הצביעו  התובעים  האחרונות.  בשנתיים  ייצוגיות  תביעות  של 
בהיתר  נעשתה  שהיא  זו, למרות  לגבייה  חוזי בתנאי הפוליסה  עיגון  קיים 
של רשות שוק ההון. בנוסף, התשלום עבור עזרה חיצונית צריך להיעשות 
על חשבון מנהל הקרן. תובעי הייצוגיות תבעו פיצוי של מיליארדי שקלים 
האחרונות.  השנים  בשבע  לחוסכים  הביטוח  וחברות  ההשקעות  מבתי 

גם היועמ"ש אביחי מנדלבליט נדרש לעניין. 
מסקנותיה של הרשות על התנהלות המוסדיים בחמש השנים האחרונות 

עשויות להועיל בהגנה שלהם בבית המשפט.
*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חפשו
אותנו

ה יטוח הדיגיטלי לרכ 

מספר 1 בישרא 

הצטרפו לחדשנות הדיגיטלית

 ענף ה יטוח.

אלפי נהגי  כבר נהני 

מהביטוח הדיגיטלי המשתל  ביותר

הכשרה מו ילה את

ה יטוח הדיגיטלי

רגולציה

הממונה על הביטוח ד"ר משה ברקת
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הבינה המלאכותית תאפשר למבטחים לאמץ את הגישה הפרטנית, לתגמל 
את המבוטחים בגין התנהגות בריאה ולחייב אותם בפרמיה נמוכה יותר

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

בינה מלאכותית ולמידת 
מכונה יכולים להשפיע 

על ביטוחי הבריאות

Omniasig VIG זכה במכרז לביטוח 
צי מטוסי הנוסעים הרומני

המבטחים עדיין אינם מבינים עד תום את התועלת 
וישנם  מכונה  ולמידת  המלאכותית  הבינה  של 
מבטחים  אלו.  תחומים  בחנו  שטרם  מבטחים 
המבוססת  בטכנולוגיה  להשקיע  החלו  גדולים 
אולם  מכונה,  ולמידת  מלאכותית  בינה  על 
ושיפור  הלקוחות  תשאול  בתחום  הן  ההשקעות 
תאפשר  המלאכותית  הבינה  הרכישה.  חוויית 
ולתגמל  הפרטנית  הגישה  את  לאמץ  למבטחים 
את המבוטחים בגין התנהגות בריאה ולחייב אותם 

בפרמיה נמוכה יותר.
 Non-communicable( מחלות שאינן מדבקות
דם,  כלי  מחלות  הכוללות   )diseases NCD
כרוניות  מחלות  סרטן,  מוחי,  שבץ  לב,  התקפי 
ה"חמים"  הנושאים  הם  וסכרת,  נשימה  דרכי  של 

בתחום הבריאות )על פי ארגון הבריאות העולמי(. 
המוות  מקרי  של  ל-70%  גורמות  אלו  מחלות 
בעולם ועלות המאבק במחלות אלו עשויה להגיע 
לסך של 47 טריליון דולר עד שנת 2030. מחלות 
לנסיקה  לגרום  עלולות   NCD-ה ממשפחת 
בתחום עלות הטיפולים הרפואיים ובתחום הטיפול 
עסוקים  והמבטחים  הבריאות  מערכות  השוטף. 
בתחום  פעילים  אינם  וכמעט  במחלות  בלטפל 
המבטחים  אלו.  מחלות  מניעת  בתחום  המחקר 
בתחום  שלהם  הביטוח  פרמיית  את  מחשבים 
המחלות על פי ניסיון העבר ובהתאם לאקטואריה 

הנגזרת מנתונים אלו. 
שעונים  ללקוחותיהם  לספק  יכולים  מבטחים 
את  שתעודד  לניטור,  לבישה  חומרה  או  חכמים 

המבוטחים להשתתף בתוכנית בריאות מניעתית. 
יכול לשגר למבוטח היזון חוזר חיובי על  המבטח 
פעילותו, באמצעות המידע שיתקבל על המבוטח. 
להשתתף  מבוטחים  להזמין  יוכל  המבטח 
בתחום  אותם  ולהדריך  ובסדנאות   בפעילויות 

התזונה. 
המידע הנאסף יוכל לתת למבטח נתונים מדויקים 
על עלות הטיפול הרפואי והצלחתו. המידע יאפשר 
מבוטחים.  ואירועים  תביעות  על  מידע  לקבל  לו 
המבטח יוכל לדעת מה השכיחות של קרות מחלה 
יוכל  זה  מידע  במחלה.  הטיפול  ועלות  מסוימת 
להגדיל את היעילות של הטיפול בתביעות. המידע 
תוכניות  לפתח  למבטחים  יאפשרו  שלו  והניתוח 
ביטוח חדשות וחדשניות בתחום ביטוחי הבריאות.

 Omniasig Vienna הכללי  המבטח 
מהמבטחים  )אחד   Insurance Group
הגדולים ברומניה( הודיע על זכייה במכרז )שנה 
שנייה ברציפות( לביטוח צי המטוסים של חברת 

התעופה הרומנית Tarom. הביטוח יכלול כיסוי 
וכן  וציוד  חילוף  חלקי  לרבות  מטוסים  לגופי 

אחריות כלפי צדדים שלישיים.
 – מטוסים   25 של  צי  מפעילה   Tarom חברת 

תשעה מטוסים מתוצרת ATR, ארבעה מטוסי 
 .Boeing 737 מטוסי  ו-12   Airbus A318
הביטוח יכנס לתוקף ב1- בדצמבר 2019 ועלותו 

כ-2 מיליון דולר )לשנת הביטוח(.

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה, בכפוף לחיתום רפואי, 
ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס, ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.

 סוכני ביטוח טסים לחו״ל 
 PassportCard רק עם
ומקבלים הטבה ייחודית 

בעמלה מלאה!
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 ברבעון השלישי נרשם הפסד כולל של 421 אלף שקל  היקף הפרמיות ברוטו: 84 מיליון שקל 
 אמיל וינשל, יו"ר ובעל השליטה ב-Wesure: הטכנולוגיה הייחודית נותנת לנו יתרון תחרותי 

משמעותי במישורים רבים, ומאפשרת לנו להביא בשורה צרכנית משמעותית לכל בית אב בישראל 

במסגרת השלב המוסדי של הרחבת הסדרה אג"ח יד' - זכתה החברה 
לביקושי יתר של כ-560 מיליון שקל והריבית השקלית נקבעה על כ-2.26%

Wesure רשמה רווח כולל סמלי 
של 87 אלף שקל ב-3 רבעונים 

הראל: ביקושי יתר לסדרת האג”ח 
החדשה יז’ הורידו את הריבית ל-1.79%

כולל  רווח  רשמה   Wesure
בשלושה  שקל  אלף   87 של 
רבעונים – כך עולה מהדוחות 
החברה.   שפרסמה  הכספיים 
ברבעון השלישי נרשם הפסד 
על  שקל.  אלף   421 של  כולל 
הפרמיות  היקף  הדוחות,  פי 
מיליון   84 על  עומד  ברוטו 

שקל. 
ברוטו  מפרמיה  ההכנסות 
הרבעונים  בשלושת 
נחלקות  השנה  הראשונים 
בתחום  שקל  מיליון  לכ-73 
מיליון  וכ-10  חובה,  רכב 
רכוש.  רכב  בתחום  שקל 

הראשונים  בחודשים   Wesure פעילות  עיקר 
קבוצתיות  בעסקאות  התמקדה  לפעילותה 
גדולות ובציי רכב. סוגי עסקים אלו מאופיינים 

יותר  משמעותית  בפעילות 
השנה  של  הראשון  ברבעון 
עם  הרבעונים.  ליתר  ביחס 
 On הדיגיטלי  השיווק  תחילת 
line של פוליסות פרט לציבור 
העונתיות  השפעת  הרחב, 
בין  הכספיות  התוצאות  על 
הרבעונים צפויה להתמתן, כך 

נמסר.
מנכ"ל  צעיר-הרים,  ניצן 
הוא  שלנו  "החזון   :Wesure
שקופה  בצורה  להנגיש 
ביטוח  נושא  כל  את  ופשוטה 
ללקוחות  ולהעניק  הרכב, 
החלטה  לקבל  היכולת  את 
קבלת  תוך  משתלמים,  במחירים  מושכלת 
טיפול  ועד  הרכישה  מרגע  מצוין  שירות 
רותמים  אנו  חדשנית.  לקוח  וחוויית  בתביעות 

לטובתנו את הטכנולוגיה – כדי לאפשר לחזון 
הביטוח  בתחום  שינוי  ולחולל  לפועל  לצאת 
מוצרי  לשוק  עשתה  שאמאזון  למה  בדומה 

הצריכה". 
להציג  "הצלחנו   :Wesure יו"ר  ויינשל,  אמיל 
יחסי  ובאופן  בכלל  מאוד,  קצרה  בתקופה 
לחברות חדשות בשוק הביטוח בארץ ובעולם, 
מפרמיה,  בהכנסות  משמעותית  צמיחה 
השנה  של  הראשונים  החודשים  ובתשעת 
אנו כבר מציגים רווח כולל מתחומי הפעילות 
שלנו  הכספיות  התוצאות  נקי.  כולל  רווח  וכן 
בשורת  לאיזון  להגיע  שהצלחנו  והעובדה 
הרווח לאחר פחות משנה של פעילות עסקית, 
היא מרשימה ביותר. כל זאת, בין היתר, בזכות 
הטכנולוגיה הייחודית שלנו, שנותנת לנו יתרון 
תחרותי משמעותי במישורים רבים, ומאפשרת 
לכל  משמעותית  צרכנית  בשורה  להביא  לנו 

בית אב בישראל".

סדרת  הנפקת  של  המוסדי  השלב  את  סיימה  הראל 
חוב  אגרות  הנפקת  וגם  יז'(  )סדרה  חדשה  חוב  אגרות 
)סדרה יד'( בדרך של הרחבת סדרה. שתי הסדרות יוכרו 
כהון רובד 2 של חברת הביטוח. במסגרת השלב המוסדי 
של אג"ח יז', זכתה החברה לביקושי יתר בסך של כ-1 
מיליארד שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-350 מיליון שקל. 
בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה נקבע בשלב 
כ-1.79%.  של  שנתית  שקלית  ריבית  שיעור  המוסדי 
שיעור זה נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצעה 
במכרז שעמד על 2.45%. אגרות חוב סדרה יז' במח"מ 

של כ-8 שנים, כאשר מועד פירעון הקרן )בתשלום אחד( 
יהיה בסוף חודש דצמבר 2030.

במסגרת השלב המוסדי של הרחבת הסדרה אג"ח יד' 
שקל,  מיליון  כ-560  של  יתר  לביקושי  החברה  זכתה 
בעקבות  שקל.  מיליון  כ-450  לגייס  בחרה  מתוכם 
נקבע בשלב המוסדי  היתר שנרשמו בהנפקה,  ביקושי 
כ-2.26% אגרות חוב  ריבית שקלית שנתית של  שיעור 
יד' במח"מ של כ-10 שנים, כאשר מועד פירעון  סדרה 

הקרן )בתשלום אחד( יהיה בסוף חודש דצמבר 2033. 
המכרז הציבורי של אגרות החוב ייערך היום. 
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יותר מ-450 סוכנים השתתפו באירוע 
הסוכנים המצטיינים של הפניקס אקסלנס 

חני מימון מונתה 
לסמנכ”לית המכירות 
הארצית בקופל גרופ

מבטחים ומבוטחים

סוכנים  מ-450  יותר 
באירוע  השתתפו 
הסוכנים המצטיינים של 
הפניקס אקסלנס פנסיה 
לאיחוד  שנה  לציון  וגמל 
החברות ולסיכום השנה. 
ונאמו  נכחו  באירוע 
אייל  הפניקס  מנכ"ל 
מנכ"ל  סימון,  בן 
אקסלנס  הפניקס 
אורי  והשתלמות  גמל 
למנכ"ל  משנה  קיסוס, 
ומנהל חטיבת המכירות 
אוחיון  אייל  בקבוצה 
מערך  וסמנכ"לית 
הגמל  בחברת  סוכנים 

דליה ברק. 
בהפניקס  ההשקעות  חטיבת  ראש  יקיר,  רועי 
בן  מהנוכחים.  המפגש  במהלך  נפרד  הפורש, 
לתפקיד  כניסתו  עם  הצלחה  לו  איחל  סימון 
בירך  יקיר  ובינוי.  שיכון  למנכ"ל  כמשנה  החדש 
ההשקעות  למנהל  שמונה  שרייבר  חגי  את 

הראשי בקבוצה.
הפניקס  המיזוג,  לאחר  כי  מציינים  בהפניקס 
שקל  מיליארד  מ-60  יותר  מנהלת  אקסלנס 

וממוקמת במקום השני בהעברות נטו בתעשיית 
יותר מ-800 מיליון שקל והפקדות  הפנסיה עם 
השנה.  מתחילת  שקל  מיליארד  מ-3  יותר  של 
השלישי  במקום  ממוקמת  החברה  בגמל 
של  נטו  צבירה  עם  השנה,  מתחילת  בתעשייה 

יותר ממיליארד שקל.
יקיר  בהובלת  האחרונות  "בשנים  סימון:  בן 
ושרייבר נבנתה בהפניקס תשתית חזקה לניהול 

בנבחרת  מדובר  ההשקעות. 
מצטיינים  השקעות  אנשי  של 
מנגנון  עם  אחרת  החושבים 
עשרות  של  ויעיל  מקצועי 
עובדים, כזה שיודע לשמר ידע, 
ולעבוד  כמערכת  להתפתח 
שנצליח  משוכנע  אני  כצוות. 
גם בשנת 2020, כפי שהצלחנו 
לספק  האחרונות,  בשנים 
החיסכון  אפיקי  את  לעמיתינו 
בשוק  והיציבים  האיכותיים 

הישראלי בעזרת מקצועיות". 
שנה  לנו  "הייתה  קיסוס: 
המיזוג.  שבראשה  מאתגרת 
מאוד  חזקה  אחת  חברה  יצרנו 
בין  היתרונות  את  שמשלבת 
חברת ביטוח חזקה ויציבה לבין 
בנוסף  ודינאמי.  צעיר  מקצועי,  השקעות  בית 
פתרונות  כל   - פיננסים  הפניקס  את  הקמנו 
החיסכון בבית אחד. אין לי ספק שאנחנו מייצרים 
עבורכם הסוכנים ואתם עבור הלקוחות שלכם 

ערך גבוה מאוד".
וגאס,  לאס  של  בקונספט  בגעש,  נערך  הכנס 
שהוא גם היעד עליו מתחרים הסוכנים במבצע 

גיוס סוף שנה.

מימון  חני  גרופ:  בקופל  חדש  מינוי 
ארצית  מכירות  לסמנכ"לית  מונתה 
רב  ניסיון  בעלת  מימון  החברה.  של 
והמוסכים.  הדרך  שירותי  בתחום 
שירותי  בחברת  עבדה  לכן  קודם 

הדרך שלמה סיקסט. 
אמר:  גרופ,  קופל  מנכ"ל  קופל,  מיקי 

תבלין  שמוסיף  במהלך  "מדובר 
גרופ  שקופל  למטעמים  משמעותי 
שיקולי  קופל,  לדברי  מייצרת". 
החברה לבחירתה של מימון לתפקיד 
הגבוהה  השירות  רמת  בעיקר  היו 
לאורך  מימון  שהוכיחה  והמקצועיות 

שנות עבודתה.

 החברה חגגה שנה לאיחוד בין החברות  הפניקס תטיס את הסוכנים עם כמות המכירות 
הגבוהה ביותר ללאס וגאס  מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון: יצרנו תשתית חזקה לניהול השקעות

מימון בעלת ותק של 21 שנים 
בתחום שירותי הדרך והמוסכים

ער
 ס

רון
לי

ם: 
לו

צי

מימין: אורי קיסוס, רועי יקיר ואייל בן סימון

מימין: מנכ"ל קופל גרופ מיקי קופל וסמנכ"לית המכירות הארצית חני מימון

חדש בפוליסה

עיתונות 
בהתאמה אישית

לבחירה 
לחצו 

כאן

מבזקים לפי תחומי עניין

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
פוליסה
www.polisa.news

www.polisa.news
https://docs.google.com/forms/d/1AqN4t4hmDUXC-Tlbid1t6x7VbxO4HxNtMutxyB_iMJ4/viewform?edit_requested=true

