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הערכת שווי חברת  :מנהל סיכונים פיננסייםשל הערה 
 בשיטת "ההון הכלכלי" ביטוח

 כללי

 :הון בשתי דרישות כיום לעמוד חייבת בישראל ביטוח תחבר

 מינימלי עצמי הון) (ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח לתקנות בהתאם נקבעו אשר דרישות .1

 הקשורות המפקח והנחיות( "ההון תקנות" :להלן) תיקוניהן על 1998 - ח"התשנ( ממבטח הנדרש

 אליהן.

 האירופאית הדירקטיבה על המבוססות Solvency II מבוסס פירעון לכושר נדרש להון דרישות .2

 יישום(. בו החברות המדינות בכל 2016מינואר  החל ומיושמת האירופי האיחוד י"ע שאומצה)

 חברות של כלכלי כושר משטר ליישום הוראות פרסום בעקבות 2017 ביוני 30 ביום החל זו דרישה

 מלאה להחלה עד פריסה תקופת נקבעה "(.החדשות ההוראות)להלן: " Solvency II מבוססביטוח 

 .2024 בשנת פירעון לכושר נדרש הון של

 את תקבל ביטוח שחברת שלאחר כך, ההון תקנות לתיקון תפעל היא כי הודיעה ההון שוק על הממונה

 יןילענ ההון תקנות, הכספיים בדוחותיה החדשות ההוראות יישום על ביקורת שבוצעה הממונה אישור

 חלות החברה על, כאמור הממונה אישור לקבלת עד, לפיכך. עליה יחולו לא נדרש מינימלי עצמי הון

 .במקביל החדשות וההוראות ההון תקנות

 ההון תקנות לפי הנדרש ההון

 ".שלישוני הון"ו" משני הון"כ שהוגדר ובהון, מורכב ראשוני הון, ראשוני בהון מכירות ההון תקנות

 התחייבות כל בפני דחוי יהיה שלהן החוב ושהחזר המבטח שינפיק חוב אגרות כולל: מורכב ראשוני הון

 לבטל יהיה ניתן, מסוימים בתנאים כי נידרש, בנוסף .המניות בעלי בפני למעט המבטח של אחרת

 הפירעון מועד(. למניות התשלום המרת או) הקרן של פירעון לבטל ואף ח"האג בגין ריבית תשלום

 .הנפקתן מועד לאחר שנים עשר לפחות להיות צריך ח"האג של הראשון

 של אחרת התחייבות כל בפני דחוי יהיה שלהן החוב ושהחזר המבטח שינפיק חוב אגרות כולל: משני הון

 בגינן הריבית תשלומי את לדחות יהיה ניתן, מסוימים ושבתנאים, ראשוני הון בפני למעט המבטח



 
 

 
 

 ממועד שנים שמונה לפחות להיות צריך ח"האג של הראשון הפירעון מועד .מוגבלת בלתי לתקופה

 (.מוקדם לפדיון תמריץ ישנו ובו במקרה, שנים חמש או) הנפקתן

 אחרת התחייבות כל בפני דחוי יהיה שלהן החוב ושהחזר המבטח שינפיק חוב אגרות כולל: שלישוני הון

 לפחות להיות צריך ח"האג של הראשון הפירעון מועד .והמשני ראשוני ההון בפני למעט המבטח של

 (.מוקדם לפדיון תמריץ ישנו ובו במקרה, שנים שלוש או) הנפקתן ממועד שנים חמש

 הן, יוצא כפעול. הנדרש ההון מסכום 60% לפחות של ומשני ראשוני הון מהמבטח דורשות ההון תקנות

 .ושלישוני משני הון באמצעות הנדרש ההון מסכום 40% עד לגייס לו מאפשרות

הפניקס אחזקות חברת  שלההון המחושב וההון הנדרש לפי תקנות ההון  אודות נתונים, להלן 1 בלוח

 :31.12.2017 ליום נכון בע"מ

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Solvency II הוראות יישום

Solvency II בקרב הסיכונים ניהול ותהליכי ההון דרישות את המסדירה רגולטורית הוראה הינה 

 האירופאי לאיחוד השייכות ביטוח מחברות הון דרישות של אחיד מכלול קובעת ההוראה. ביטוח חברות

 נדרש הון, "נדרש הון של רמות לשתי כמותיות דרישות, היתר בין, כוללת ההוראה .לו ומחוצה

 (.SCR" )פירעון כושר להבטחת נדרש הון" -ו( MCR" )מינימאלי

. Solvency II מבוסס פירעון כושר משטר ליישום החדשות ההוראות פורסמו 2017 יוני בחודש

 כושר להבטחת נדרש הון" -ו( MCR" )מינימאלי נדרש הון" :נדרש הון של רמות שתי נקבעו בהוראות

. SCR -ה הפירעון כושר להבטחת נדרש הון של מלאה להחלה עד פריסה תקופת נקבעה(. SCR" )פירעון

 עד בהדרגה גדלה זו דרישה. SCR -מה 60% -מ יפחת שלא להון החברה נדרשת 2017 ביוני 30 ביום

 .ואילך 31.12.2024 מיום SCR -מה 100% לקיום לדרישה

 ליום נכוןשל חברת הפניקס אחזקות בע"מ  ההון וסף הפירעון כושר יחס אודות נתונים, להלן 2 בלוח

31.12.2016: 

 



 
 

 
 

 החברה של והבריאות הפנסיה, החיים ביטוחי עסקי שווי הערכת

 מהפוליסות הנגזרים, נתונים של רב מספר הצבת מחייבת, אלו פעילות בתחומי הפעילות שווי הערכת

 המזומנים לתזרימי ותחזיות, וכלכליות דמוגרפיות אקטואריות הנחות, בעבר ההחבר השהנפיק השונות

, ידי להישג מחוץ הנם שבחלקם, אלו ותחזיות הנחות לנתונים. במיוחד ארוכות תקופות לאורך הצפויים

, החיים ביטוח מגזר של השווי הערכת את לבסס לנכון מצאתי, לפיכך. הגלום הערך על בדוח ביטוי ניתן

 הדוחות עם יחד שפורסם) 31.12.2016 ליום הגלום הערך בדוח שנכלל המידע על והבריאות הפנסיה

 .בהמשך אפרט אותן ,והנחות שינויים למספר בכפוף(, 2017 שנת של הראשון לרבעון הכספיים

 הגלום הערך על הדוח נתוני בסיס על ,והבריאות הפנסיה החיים ביטוח עסקי שווי את הערכתי

(Embedded Value )השפרסמ 2017 במרס 31 ליום התקופתי בדוח נכלל שהוא כפי) 31.12.2016 ליום 

 שהיא ככל, הגלום הערך חישוב מתודולוגית ,במהותה. בהמשך תפורטנה אשר להתאמות בכפוף( ההחבר

 כי להדגיש גם חשוב. DCF -ה שיטת אחד בקנה עולה, עתידיים רווחים של הנוכחי השווי על מבוססת

 .מס לאחר נתונים כבר הינם הגלום הערך נתוני

 הקיימים הביטוח תיקי שווי הערכת

 ביטוח בתיקי", )עתידיים רווחים של הנוכחי הערך" של המחושב הנתון הייתה לחישוב המוצא נקודת

 .31.12.2016 ליום הגלום הערך על בדוח נכלל שהוא כפי( והפנסיה הבריאות החיים

 :התאמות שתי לבצע לנכון מצאתי זה לנתון

 הריבית שיעורי היו, הערך הגלום על בדוח שנכלל החישוב לצורך ששימשו ההיוון ששיעורי בעוד .1

 נזילות פרמיית בצירוף הסיכון חסרת שיעורי הריבית את שיקפו ואשר הממונה י"ע שנקבעו

 לווקטור הריבית מעל 6% של בשיעור סיכון פרמיית ההיוון בשיעורי לנכון לכלול מצאתי, ממוצעת

 את יותר נאות באופן כדי לבטא נדרשת זו נוספת סיכון פרמיית, הבנתי למיטב. הסיכון חסרת

 ואת, לגידור ניתנים שאינם ותפעוליים ביטוחיים לב לסיכונים בשים, שיטתי הבלתי הסיכון מרכיב

 .בפעילות לתמיכה ההון הנדרש עלות

 בשנים. מדד צמודת סיכון חסרת ריבית המייצג עקום פי -על נקבעה ההיוון נסביר כי ריבית

 אקסטרפולציה לאחר בישראל ממשלתיות ח"אג של לפדיון התשואה על זה התבסס עקום, קודמות

 ריבית בעקום, 2016 בשנת לראשונה השתמשה החברה, הממונה של פי ההנחיה-על. התאמה וללא

 זה עקום. 2 סולבנסי של ההוראות במסגרת חישובים ביצוע הממונה לצורך י"ע התפרסם אשר

טווח  ארוכת ריבית הנחת בשילוב בישראל ח ממשלתיות"אג של לפדיון התשואה על מבוסס

"Ultimate Forward Rate (UFR)" ובצירוף " (ריאלי) 2.6% שלVolatility Adjustment (VA) ,"



 
 

 
 

 חברות של החוב נכסי בתיקי ממוצעת נזילות-אי פרמיית, הממונה הערכת לפי, משקפת אשר

 הביטוח.

 האקטואריות כל ההנחות לפיה - Best Estimate -ה הנחת תחת נערך הגלום הערך חישוב .2

. שמרנות מקדמי וללא, העבר ניסיון לאור השל החבר הדעת שיקול מיטב לפי נערכו והדמוגרפיות

בשיעורי  אפשרית עליה בשל המתוקנן מהשווי נוספים 7.5% לגרוע לנכוןמצאתי , זהירות מטעמי

 חיים. ביטוח בעסקי בעיקר, והפדיונות הביטולים

 

 של העתידיים( החברה של ופנסיה בריאות, חיים) הביטוח עסקי שווי אומדן

 החברה

 הערך על בדוח שנכלל  Value of new Business( VNB) החדשים העסקים ערך על בנתון נעזרתי

 .אלו פעילות בתחומי לחברה הצפויים העתידיים הביטוח עסקי שווי את לאמוד כדי, הגלום

 :התאמות שתי לבצע לנכון מצאתי זה לנתון

, הסיכון חסרת הריבית לווקטור הוספתי, הקיימים התיקים שווי של החישוב עם עקבי באופן .1

 .6% של בשיעור נוספת סיכון פרמיית

 ביצוע לאחר שהתקבל) המתוקנן מהשווי נוספים 15.0% לגרוע לנכון מצאתי, זהירות מטעמי .2

 בעיקר, והפדיונות הביטולים בשיעורי אפשרית עליה בשל( לעיל המתוארת הראשונה ההתאמה

 .חיים ביטוח בעסקי



 
 

 
 

 :זה של השפעתו את זה שיקזזו תהליכים שני יחולו הקרובות בשנים כי הנחתי

, חסכון מרכיב ללא(( ריסק)טהור  סיכון מפוליסות בעיקר) חדשים מעסקים מפרמיות ההכנסות .1

 .תגדלנה

 .מהעמקת התחרות כתוצאה בעיקר, יפחת חדשים מעסקים הביטוחי הרווח שיעור .2

 קיום בשל הן החדשים הביטוח עסקי של העתידי הערך באומדן הכרוכה הוודאות לאי דעתי נתתי

 .הבריאות וביטוח הפנסיה בענפי רגולטוריים הסדרים בשל והן תחרותיים תחליפיים מוצרים

 :להלן 4 בלוח וכמפורט ,החדשים העסקים לערך 5 של שווי מכפיל להציב לנכון מצאתי, לפיכך

 

 כמפורט, 31.12.2016 ליום נכון, ההחבר של והפנסיה הבריאות, החיים ביטוח עסקי של השווי אומדן

 .בהמשך 5 בלוח

 המייצג) 1.06 של עתידי ערך מקדם לפי 2017 בדצמבר 31 -ל 2016 בדצמבר 31 -מ השווי את" קידמתי"

 :להלן 6 בלוח כמפורט, שהתקבלה התוצאה(. 6% של שנתי היוון מקדם בקירוב



 
 

 
 

 

 ת ההון הכלכליבשיט הת השווי של החברהערכ סיכום

 להתאמות בכפוף) סכום, הבנתי למיטבהביטוח.  של חברת לעיל מתאר את "ההון הכלכלי" 2לוח 

 .ההחבר של ההוגן לשווי משמעותית אינדיקציה להוות יכול( בהמשך שתפורטנה הנדרשות

, לפיכך .מורכב ושלישוני משני הון המהווים נדחים התחייבות כתבי גם כולל המחושב" הכלכלי ההון"

 .המחושב הכלכלי ההון מסכום זה סכום לגרוע יש, ההחבר של ההוגן השווי אומדן לצורך

 בעלי חלק יתרת על אחזקות הפניקס בהון החברה מניות בעלי חלק עודף את להוסיף יש, אלו לסכומים

 אחזקות הפניקס השקעות של מאזניה, הווה אומר, את השווי ביטוח הפניקס בהון החברה מניות

 .בחברות אחרות

 .המחושב ההון הכלכלי שווי על מלמד ל"הנ הסכומים שלושת צירוף

הרי , ופנסיה בריאות חיים בביטוחי החדשים העסקים שווי את כולל ונאינ המחושב הכלכלי שההון כיוון

על מנת לקבל את השווי ההוגן  החדשים העסקים לשווי בהערכה שיוחס הסכום את הוסיף עליול ישש

 של החברה.



 
 

 
 

 

 את כולל ואינו, 31.12.2016 ליום נכון הינו המחושב הכלכלי ההון שסכום, לכך הדעת את לתת יש

 ועל ההשקעות תמהיל על 2017 שנתב ותוצאותיה ביטוחה חברת של העסקית הפעילות השפעת

 רגולטוריים ושינויים הריבית עקום של שינוי כגון אקסוגניות השפעות וכן, הביטוחיות ההתחייבויות

 .העסקית הסביבה על המשפיעים

 

 .האקטואריה הפיננסית השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

 
 

                                                                                  

                                                  

 

 

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ל


