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 אקטואר סיכוני חיים

 ל הלשכה"תף ומנכומייסד מש, פולניצררועי 

MBA, FRM ,PRA ,LRA ,IRA ,IRA, ORA, 

CRA, MRA, FEM, QFV, CFV 



 חיים כוללת  סיכוני אקטואריית 

שכיחים חוזים וסוגי בישראל החיים ביטוח שוק הכרת. 

המייצגת/סלקטיבית/רגילה תמותה טבלת) חיים וטבלאות הישרדות פונקציות  

 .(משתנים לסיכונים חשיפה

(זמניות/דחויות/משתנות/קבועות) חיים קצבאות. 

לכל/טהור ריסק/טהור חסכון) ותימחורם הקיימים החיים ביטוחי הכרת  

  עולות פוליסות עם נוספים חיים ביטוחי/מנהלים ביטוח- מעורב ביטוח/החיים

 .(ויורדות

('וכו סיכון שנאת ,תועלת פונקציית) חיים ביטוח חוזי לתמחור כלכלית גישה. 

ביטוח בחברת החיים ביטוח בתיק רזרבות חישובי 

 .(צילמר/פרוספקטיבית/רטרוספקטיבית)

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים  

 הפיננסיים בישראל



 " חייםאקטואר סיכוני " הסמכת

חיים סיכוני אקטואר" הסמכת" ((LRA- Life Risk Actuary מעריכי לשכת של  

  הגבוה הסטנדרט את מהווה (IAVFA) בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי

  ,המידול ,המיפוי בתחום העוסקים בישראל המקצוע אנשי בקרב ביותר והראוי

 .החיים סיכוני וניהול המדידה

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים  

 הפיננסיים בישראל



 "  חייםאקטואר סיכוני " תוכנית הסמכת

ה הסמכת מסלול-LRA  בני מודולים 5 -ל המחולקות אקדמיות שעות 240 כולל  

   .א"כ אקדמיות שעות 48

פיננסית באקטואריה ההסמכות לכל משותפים הראשונים המודולים ארבעת  

(LRA ,IRA ,ORA ,CRA ,MRA ו- PRA   ) ההתמחות מודול הינו 5 ומודול. 

201 מודולFA : הפיננסית האקטואריה יסודות 

202 מודולFA : כמותי ניתוח 

203 מודולFA : פיננסיים ומוצרים שווקים 

204 מודולFA : פיננסית ואקטואריה שווי להערכות מודלים 

209 מודולFA : חיים סיכוני אקטואריית (ה התמחות מודול- LRA) 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים  

 הפיננסיים בישראל



 "  אקטואר סיכוני חיים" תוכנית הסמכת

ה הסמכת בתוכנית מודול כל- LRA שעות 6 בני עיוניים מפגשים 7 כולל  

   .בחינה מפגש + מחשב בכיתת מעשי מפגש + א"כ אקדמיות

מ"מע + ₪  4,200  הינה מודול כל עלות.  

 8/10/2015 :פתיחה מועד   

 בין אביב-בתל לחינוך לווינסקי מכללת בקמפוס ',ה בימי יתקיימו הלימודים  

  .16:30-21:30  השעות

 ציבורית בתחבורה גם בקלות להגיע וניתן חינם החניה. 

בבחינות בעמידה מותנה המודולים בין מעבר.   

ה להסמכת הדרגתי באופן אותם ולצבור מהמודולים אחד בכל להשתתף ניתן-  

LRA שנים 3 על תעלה שלא בתקופה.  

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים  

 הפיננסיים בישראל



 "  אקטואר סיכוני חיים" תוכנית הסמכת

ה הסמכת את לקבל מנת על- LRA ח"דו להכין המועמד יידרש LRA דוגמת  

  . LRA -ה הסמכת בתחום ל"ובחו בארץ פרקטיקנים של עבודותיהם

ה ח"דו- LRA עם במפגש או ייעוץ משרד כבעל בפעילותו המוסמך את ילווה 

  בפרקטיקות בקיא אכן הוא כי ואיתות כניסה כרטיס ויהווה מעסיקים

  . LRA -ה הסמכת בתחום בעולם הנהוגות המיטביות

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים  

 הפיננסיים בישראל
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 תודה

 ל הלשכה"תף ומנכומייסד מש, פולניצררועי 

MBA, FRM ,PRA ,LRA ,IRA ,IRA, ORA, 

CRA, MRA, FEM, QFV, CFV 


