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 בע"מ כלל חברה לביטוח
 IFSR1 Aa1דירוג 

 Aa2  הון משני נחות -כתבי התחייבות נדחים  יציבאופק 

 Aa3 הון משני מורכב -כתבי התחייבות נדחים 

בכוונתה אשר  ₪ מיליון 650 -עד כ של בסך לכתבי התחייבות נדחים הון משני מורכב, Aa3 דירוג מתן על מודיעה מידרוג

הסדרות יגויסו באמצעות . ות חדשותסדרשתי בדרך של הנפקת  חברה לביטוח בע"מ )להלן: "החברה"( לגייס של כלל

 כללביט מימון בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה.

 משני הון - נדחים התחייבות כתבי דירוג, Aa1 בדירוגהחברה  של( IFSR) פיננסיתה האיתנות דירוג מותירה את מידרוג

 של'( ו-ו' ג סדרות) מורכב משני הון - נדחים התחייבות כתבי ודירוג Aa2 בדירוג 2החברה של'( ב-ו' א, 2, 1 סדרות) נחות

 .יציב אופקב, Aa3 בדירוג, 2החברה

 

 ₪מיליון  2,480 -כ, מתוכם ₪מיליון  2,704 -סך כתבי ההתחייבות הנדחים בספרי החברה בכמסתכם  31.03.2015ליום 

כתבי  פירוטלהלן  .המוכרמההון הראשוני  59%-מהווים כוהמחושב על פי תקנות הפיקוח,  המוכרההון מוכרים לצורך 

 :)קרן וריבית( ₪, במיליוני 31.03.2015ויתרתם בספרי החברה, נכון ליום  המדורגים ע"י מידרוג ההתחייבות הנדחים

מועד הנפקה  מס ני"ע סדרה
 ראשוני

ריבית 
שנתית 
 נקובה

שנות יתרת  יתרה בספרים   הצמדה
 פירעון

 דירוג

 1פרטית 
N/R 

 Aa2 2009-2018 45 מדד 7.0% 2003מרץ 
 Aa2 2009-2016 76 מדד 5.5% 2004יולי  2פרטית 

 Aa2 2011-2021 309 מדד 4.89% 2006מאי  1097138 2א'
 Aa2 2016-2018 114 מדד 5.2% 2009יוני  1114347 2ב'

 Aa3 2024 819 מדד 3.75% 2010יולי  1120120 *2'ג

874 ללא 5.7% 2010יולי  1120138 *2'ו  2020 Aa3 
  ₪מיליון  630 -לחברה שלושה כתבי התחייבות נדחים שאינם מדורגים ע"י מידרוג, שיתרתם למועד זה הינה כ

 מוקדם פירעון הנחת*ללא 

  עיקריים לדירוגשיקולים 

מעמד . מנוהליםהנכסים הבהיקף הן פרמיות והבהיקף הן  ,המובילות בישראלחברות הביטוח חמש מ אחת נההיהחברה 

 -של כ עם נתח שוקלחברה פעילות משמעותית בכל תחומי החיסכון, זה מלווה בעוצמה עסקית וערוצי הפצה נרחבים. 

, המייצג ₪מיליון  2,100 -עמד על כ 31.03.2015ליום עודף ההון של החברה . ארוךלטווח סכון ינכסי החהיקף מ 15%

 (.%26 -גבוה ביחס לממוצע בענף )כ, בהינתן גיוס מלא( %53 -על דרישות המפקח )כ %64 -שיעור של כ

ענף . 2014 נכון לסוף שנת (שהורווחו ברוטו במונחי פרמיות) 14% -כבביטוח הכללי עמד על  החברה שוק שלהנתח 

הרווחיות. לחברה  בתחרות חריפה ובתנודתיות רווחים, בין היתר, על רקע השפעת שוק ההון עלמאופיין הביטוח הכללי 

ענף ביטוח הבריאות לחברה נתח שוק ב רווחיות חיתומית נמוכה מממוצע הענף בשנים האחרונות, בעיקר בענפי הרכב.

בזנב פעילות ארוך וחוסר  פייןהחשוף בעיקר לתחום הסיעודי, המתא( שהורווחו ברוטו )במונחי פרמיות 19% -של כ

 .ודאות לגבי השלכותיו על תוצאות החברה

בדומה ליתר החברות הגדולות בענף, נפגעו תוצאות החברה מביצוע הפרשות משמעותיות לעתודות, על רקע סביבת 

                                                           
1 Insurance Financial Strength Rating. 
 .חברה בת בבעלות מלאה של החברה ,כללביט מימון בע"מ באמצעות 2
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2014פילוח הכנסות החברה לשנת 
במונחי פרמיות ברוטו

חיסכון זמן ארוך

בריאות

רכב חובה

רכב רכוש

רכוש אחר

חבויות ואחרים

פרמננטית הריבית הנמוכה ועדכון הערכות אקטואריות. להערכת מידרוג, אין בהפרשות אלה בכדי להביא לפגיעה 

 ביציבותן ו/או תוצאותיהן.

 חברת" או" החזקות כלל: "להלן) מ"בע ביטוח עסקי החזקות כלל, האם חברת מניות כירתמ מועד אי ודאות לגבי קיימת

אי ודאות זו ממותנת במינוי נאמן למניות השליטה בחברת האם . מסוג זה ל שתתממש עסקהכואיכות הרוכש, כ  "(האם

על רקע התרחשויות שעלולות לקרות בקשר עם מניות השליטה  ובחברת האם למנוע פגיעה בחברה, ע"מ י המפקחע"

 .המפקחכמו כן, שינוי שליטה במניות חברת האם, ככל שיהיה, יתחייב בקבלת אישור בחברת האם. 

 התפתחויות עיקריות

 החברה פעילותריכוז תוצאות 

Q מיליוני ש"ח   5201 1  Q   2014 1  2014 2013 2012 

 (87) 564 (36) 124 68 מחיסכון לטווח ארוך, מזה:לפני מס רווח )הפסד( 

 (185) 430 (163) 94 44 רווח עסקי ביטוח חיים

 (5) 47 49 9 8 רווח מניהול קרנות פנסיה

 103 87 78 21 16 ופות גמל וקרנות השתלמותרווח מניהול ק

 11 144 109 41 (187) בריאותעסקי ביטוח  לפני מס רווח )הפסד(

 143 203 329 34 45 עסקי ביטוח כללי, מזה: לפני מס רווח )הפסד(

 148 190 204 24 40 רווח מביטוח רכב חובה

(15) 4 20 (0) (14) רווח מביטוח רכב רכוש  

 10 8 105 10 19 רווח( מביטוח כללי אחר

(32) 62 (1) 55 40 שלא בעסקי ביטוחלפני מס רווח )הפסד(   

 36 623 264 155 (27) נקי לתקופהרווח )הפסד( 

 209 24 123 47 87 , נטו ממסרווח )הפסד( כולל אחר לתקופה

 245 647 386 202 60 , נטו ממסרווח )הפסד( כולל לתקופה

 מקור: דוחות כספיים
 להרחבה וניתוח תוצאות החברה בחלוקה למגזרי פעילות ראה פרק "ענפי הפעילות" בהמשך.

 

  2015וברבעון הראשון לשנת  2014שנת החברה בי ה ברווחיריד

מיליון  264 -כ בסךרשמה החברה רווח נקי  2014שנת ב

, לעומת רווח נקי של (₪מיליון  386 -)רווח כולל בסך כ ₪

 647 -)רווח כולל בסך כ 2013בשנת  ₪מיליון  623 -כ

נזקף בעיקר  2014במהלך שנת . הקיטון ברווח (₪מיליון 

, ביטוח על רקע סביבת הריבית הנמוכהלחיזוק עתודות ה

 -בתחומי הביטוח הכללי ובכ ₪מיליון  41 -שנאמדה בכ

הגידול ברווחיות ענפי  ם.בתחום ביטוח החיי ₪מיליון  268

הביטוח הכללי הינה כתוצאה מטיוב תיקי הלקוחות ושיפור 

  בתוצאותיה החיתומיות של החברה.

 60 -)רווח כולל בסך כ ₪מיליון  27 -"( בהפסד נקי של כהרבעון)להלן: " 2015החברה סיימה את הרבעון הראשון לשנת 

ברבעון המקביל אשתקד )להלן: ( ₪מיליון  202 -)רווח כולל בסך כ ₪מיליון  155 -לעומת רווח נקי של כ( ₪מיליון 

 384 -בסך כבוצעה במגזר החיסכון לטווח ארוך הפרשה  2015במהלך הרבעון הראשון של שנת "(. הרבעון המקביל"

ירידה . בנוסף, חלה העתודות נאותות מבדיקת וכן בתשלום לגמלאות ההיוון בשיעורי הקיטון מהשפעת כתוצאה ₪מיליון 
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מיליון  41 -לעומת רווח לפני מס בסך כ ₪מיליון  187 -הפסד לפני מס בסך כבו נרשם בריאות, הבתוצאות מגזר ביטוח 

 . ₪מיליון  265 -כתוצאה מבדיקת נאותות העתודה שהביאה להפרשה בסך כ בעיקרברבעון המקביל אשתקד,  ₪

 חברת האםמימוש השליטה ב

)להלן: הודיעה החברה כי המפקח מינה את מר משה טרי לכהן כנאמן למניות חברת האם  2013באוגוסט  21ביום 

הפעלת הסמכויות הנתונות מכוח אמצעי לצורך "(. זאת, אמצעי השליטה)להלן: " פיתוח.די.בי. איהמוחזקות ע"י "( הנאמן"

להבטיח כי החברה תנותק מכל השפעה אפשרית של מאבקי  השליטה בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובמטרה

 השליטה בקבוצת אי.די.בי. 

בדצמבר  30, הגישו בעלי השליטה באי.די.בי פיתוח בקשה למפקח לקבלת היתר שליטה בחברה. ביום 30.06.2014ביום 

 30.06.2015, ומציב את יום הקובע מתווה לאורך ציר זמן למכירת השליטה בחברהיאה המפקחת מכתב הוצ 2014

נציין כי החברה ) שליטהאמצעי הכתאריך היעד לאישור התקשרות עם בנק השקעות לשם גיבוש מתווה פעולה למכירת 

, עם תקופה נוספת של 31.12.2015השליטה נקבע ליום אמצעי . תאריך היעד לחתימת הסכם למכירת עמדה ביעד זה(

במידה ולא  ( לשם השלמת תהליך קבלת היתר השליטה בידי הרוכש.30.06.2016עד חצי שנה מאותו מועד )עד ליום 

תפעל אידיבי. פיתוח למכור את אמצעי השליטה בהתאם עמדו בעלי אמצעי השליטה בתאריכי היעד שפורטו לעיל, 

מאמצעי השליטה אחת לארבעה חודשים, אם באמצעות  5%מכירת לפחות ת למתווה שפורט במכתב, לרבות באמצעו

 3מכירה לציבור בבורסה לני"ע או מחוצה לה.

 Solvency IIהערכות ליישום 

פרסמה המפקחת מכתב למנהלי חברות הביטוח בדבר "מתווה ליישום משטר כושר פירעון מבוסס  2014בנובמבר 

Solvency IIתהליך היישום של  ". במכתב פורט מתווה להמשךSolvency II  בישראל, לפיו חברות הביטוח ידרשו לעמוד

בהתאם למודל  Solvency IIיישום הנחיות . 2016ביחסי כושר פירעון בהתאם להנחיות החל מדוחותיה הכספיים של שנת 

יצוין כי למודל הנוכחי שיעור עודפי ההון. לפגיעה ב ובמקבילהנוכחי עלול להביא להגדלה משמעותית של דרישות ההון 

רגישות למשתני שוק ומשתנים נוספים, ולפיכך דרישות ההון הנגזרות ממנו צפויות להציג תנודתיות גבוהה מאשר במצב 

 הנוכחי, טרם יישומו.

להם עשויה להיות השלכה במודל פרסמה המפקחת מכתב נוסף בנושא, הכולל שינויים בפרמטרים  2015באפריל 

המתווה הסופי וההנחיות לקביעת כימות ואומדן השפעתו של ההון וההון המוכר של חברות הביטוח. מהותית על דרישות 

 .להעריך את השפעת ההנחיות כאמור, כך שמוקדם בוצע ע"י חברות הביטוח טרם דרישות ההון 

 מידרוג תמשיך ותעקוב אחר ההתפתחויות בנושא, לרבות היערכות החברה והענף ליישום ההנחיות בפועל.

 הלימות ההון

ברבעון הראשון בשנת  .ההון העצמי הנדרש מהחברה הינו הכרית הזמינה ביותר לספיגת הפסדים והוצאות תפעוליות

ומקיטון  ,₪מיליון  59 -בסך כ בתקופהכתוצאה מרווח כולל בעיקר , ₪מיליון  26 -בחברה בכהמוכר ההון  סך גדל 2015

 707 -בסך כ המוכר של החברהבהון  גידולחל  2014במהלך שנת . בגובה היתרה בכתבי התחייבות נדחים מוכרים

נדחים בכתבי התחייבות  ומגידול ₪מיליון  386 -בסך כ במהלך התקופה שנרשם כולל רווחמכתוצאה  ,₪מיליון 

                                                           
 .31.03.2015 ליום החברה של הכספיים בדוחותיה. 3.ב.1 ביאור ראה, נוסף למידע 3
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 %64 -לחברה עודף הון בשיעור כ, ו%95 -כ עומד על ברה, יחס ההון המשני להון הראשוני בח5.20103.31ליום  .4מוכרים

 ביחס לדרישות המפקח.

להיכלל תחת ההון המוכר.  ₪מיליון  325 -הון משני מורכב, מתוכם צפויים כ ₪מיליון  650 -בכוונת החברה לגייס כ

 בעמודת הפרופורמה.יות של הגיוס מוצגות בטבלה השלכותיו הצפו

פרופורמה  מיליוני ש"ח
 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.03.2015 לגיוס

 4,502 4,477 4,569 4,586 4,586 נדרש הון
 3,226 3,766 4,147 4,206 4,206 ראשוני הון
 2,150 2,187 2,513 2,480 2,804 מוכרושלישוני  משני הון

 5,376 5,953 6,660 6,686 7,011 המחושב ההון סך

 874 1,475 2,091 2,100 2,425 ההון על הנדרש עודף
 19% 33% 46% 46% 53% הנדרש על ההון עודף שיעור
 19% 40% 51% 53% 53% מלא גיוס בהינתן ההון עודף שיעור

 מקור: דוחות כספיים ועיבודי מידרוג
 

 מוטה הלוואות פרטיות ומניות בהשוואה לענף תיק הנוסטרו

של החברה ליום  )אלמנטארי והון( היקף תיק הנוסטרו

, המהווים נכסי ₪מיליארד  9 -נאמד בכ 31.03.2015

ענף, מוטה תיק הנוסטרו בהשוואה ל .השקעה פיננסיים

מהתיק לעומת  25% -של החברה לאפיקי ההלוואות )כ

היקף מרבית. בהקשר זה נציין כי בענף 11% -כ

( הלוואות פרטיות המובטחות במשכנתא ןההלוואות הינ

באפיקים חסרי . בענף( 5% -לעומת כ 9% -והמניות )כ

ופיקדונות( לתיק הסיכון )אג"ח ממשלתי, מזומנים 

 36% -הנוסטרו של החברה משקל חסר ביחס לענף )כ

  בענף(. 26% -בחברה לעומת כ 18% -בענף(, וכך גם באפיק הקונצרני )כ 42% -לעומת כ

 הפעילותענפי 

 טווח ארוך חסכון

 -של כלפני מס  לעומת רווח, 2014בשנת  ₪מיליון  36 -לפני מס של כ הפסדהחיסכון ארוך הטווח רשמה החברה  בענף

במהלך הרבעון  ., בהתאמה(₪מיליון  586 -וכ ₪מיליון  156 -כ בסך מס לפני כולל)רווח  2013בשנת  ₪מיליון  564

)רווח  ברבעון המקביל ₪מיליון  124 -כלעומת  ₪מיליון  68 -כרשמה החברה רווח לפני מס בסך  2015הראשון לשנת 

ברווח נובע בעיקר מעדכון שיעורי הריבית הקיטון  ., בהתאמה(₪מיליון  146 -וכ ₪מיליון  36 -כולל לפני מס בסך כ

, מקיטון בגביית דמי הניהול ₪מיליון  268 -המשמשים להיוון התחייבויות להשלמה לעתודות קצבה וגמלאות בכ

ביטוח חיים . בנוסף, חל קיטון בהיקפי הפעילות והסטת כובד המכירות מפוליסות ₪מיליון  133 -בסך כ  5המשתנים

לעומת הרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקרו מהשפעת  2015השינוי ברווח ברבעון הראשון לשנת  לאפיקי הפנסיה.

                                                           
בשנתיים  הינו פירעונם שמועד ,נחות משני הון המהווים, נדחים התחייבות כתבי, המוכר ההון חישוב לצורך יוכרו לא, הרגולטור הנחיות י"עפ 4

 .המוכר הראשוני ההון מסך 66.7% על העולה, מוכר משני הון וכן הקרובות
מהנכסים, ועוד רכיב בשיעור של עד  %0.6דמי הניהול מורכבים מרכיב קבוע של עד  ,2003פות ברווחים ששווקו עד לשנת פוליסות משתתב 5

מהתשואה הריאלית, בניכוי דמי הניהול הקבועים. במידה והצטברו הפסדים ריאליים, החברה אינה רשאית לגבות דמי ניהול משתנים עד  15%
 לכיסוי הפסד זה.
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. הפסד ₪מיליון  384 -הקיטון בשיעורי ההיוון לגמלאות בתשלום וכן מבדיקת נאותות העתודות, שהשפעתם נאמדה בכ

 יהול המשתנים במהלך הרבעון.בגביית דמי הנ ₪מיליון  148 -זה קוזז בגידול של כ

 -, מתוכם כ₪מיליון  1,064 -דמי ניהול בסך כ וגבתה ₪מיליוני  4,722 -רשמה החברה פרמיות בהיקף של כ 2014בשנת 

דמי ניהול,  ₪מיליון  1,136 -נגבו כו ₪מיליון  4,875 -נרשמו פרמיות בסך כ 2013דמי ניהול משתנים. בשנת  ₪מיליון  223

, בדומה ₪מיליון  1,192 -שמה החברה פרמיות בסך כרדמי ניהול משתנים. במהלך הרבעון  ₪יליון מ 356 -מתוכם כ

 דמי ניהול משתנים(, ₪מיליון  281 -מתוכם כדמי ניהול ) ₪מיליון  418 -כ , וגבתה2014בשנת לתקופה המקבילה 

  .דמי ניהול משתנים( ₪מיליון  133 -מתוכם כ) דמי ניהול ₪מיליון  269 -לעומת הרבעון המקביל בו נגבו כ

, מהענף( 22% -)כ משתתפות ברווחים בנכסי פוליסות ביטוח חיים ₪מיליארד  49 -מנהלת החברה כ 31.12.2014ליום 

 %18 -)כ חדשות בקרנות פנסיה ₪מיליארד  34 -, וכמהענף( %10 -)כ בקופ"ג ובקרנות השתלמות ₪מיליארד  36 -כ

 .מהענף(

  כללי ביטוח

הרכב מאופיינים בתחרות תעריפים חריפה ונאמנות לקוחות  ענפי

 - רבות אקסוגניות השפעות קיימות חובהנמוכה. בענף הרכב 

רכב חובה הענף ב. החיתומית ברווחיות גבוהה תנודתיות המייצרות

  תלות גבוהה בתנודתיות שוק ההון. קיימת

רכב  ענףמ %31 -כשל לחברה נתח שוק בשיעור  - רכב חובה

החברה  של 6החיתומיות יהתוצאותהיו  4201-2201בשנים . חובה

 בענף.  4% -לעומת כ 6% -רווח חיתומי של כ עם, הענף עדיפות על

בעוד שבענף  ,%73 -כהינו  בחברה 7כוללהרווח יחס ה 4201בשנת 

 . %12 -עומד היחס על כ

, נתח השוק של החברה בתחום זה 4201נכון לשנת  - רכב רכוש

 8ולבשהיחס המ עמד 4201-2120בשנים . %12 -כעומד על 

בשנת  .ענףב 100% -לעומת כ, 102% -הממוצע של החברה על כ

 -לעומת כ 100% -עמד היחס המשולב של החברה על כ 2014

  בענף. %79

החברה הינה הגדולה ביותר  - וענפי ביטוח אחרים רכוש אחר

 .2014בשנת  22% -, בעלת נתח שוק של כאחר רכוש בענף

, 80%-כהינו  2012-2014שנים בבחברה משולב היחס ממוצע ה

 %67.9 -כ -מוצע הענף לשנים אלה מגבוה מ

                                                           
 .מהשקעות ורווח כולל אחר, לפרמיות ברוטו הכנסותיחס הרווח, בנטרול  6
 ו.)תיק הנוסטרו( שטרם מומש רווח/הפסד כולל, כולל גם את תוצאות פעילות ההשקעה של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה 7
. יחס בשייר שהורווחו הפרמיות סך של כשיעור בשייר התביעות סך הינו הנזקים יחס. ההוצאות ויחס הנזקים מיחס מורכב המשולב היחס 8

מצביע על  100%, כך הרווח גדל. יחס של מעל 100% -ההוצאות הינו סך הוצאות מכירה והנה"כ, כשיעור מסך הפרמיות ברוטו. ככל שהאחוז קטן מ
 הפסד.

 החברה. ע"י %80תוצאות החברה בענף רכוש אחר כוללות את תוצאותיה של חברת כלל ביטוח אשראי, חברה בת המוחזקת  9
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 ביטוח בריאות

, במהלכה 2014מנתח השוק של ביטוחי הבריאות בישראל )במונחי פרמיות ברוטו( נכון לשנת  19% -החברה מחזיקה כ

 ₪מיליון  399 -)כ ₪מיליוני  1,616 -רשמה החברה פרמיות שהורווחו ברוטו בסך כ 2014. בשנת 9% -צמח הענף בכ

 . ₪מיליוני  1,613 -במהלכה נרשמו כ 2013שנת (, בדומה ל2015ברבעון הראשון בשנת 

, לעומת ₪מיליון  109 -הניב הענף רווח לפני מס של כ 2014מסך הפרמיות. בשנת  18%-ענף הבריאות בחברה מהווה כ

, 2013 -ו 2014בשנים  ₪מיליון  153 -וכ ₪מיליון  115 -)רווח כולל לפני מס בסך כ 2013בשנת  ₪מיליון  144 -כ

במהלך הרבעון הראשון  מקיטון ברווחי השקעה ומשינויים בהערכות האקטואריות.הקיטון ברווח נבע בעיקר  בהתאמה(.

מיליון  265 -בדיקת נאותות העתודה שהביאה להפרשה בסך כמחלה פגיעה משמעותית ברווח כתוצאה  2015לשנת 

 .₪מיליון  124 -על כהכולל לפני מס בנטרול הפרשה זו עומד הרווח המגזרי  .₪

 

 איתנות פיננסית

 2014 תשואה בשנתהמבטיחות  התחייבויותבשיעור ה ירידהנמשכת ה
לסך הנכסים בחברה  תשואההמבטיחות  ההתחייבויותיחס 

 בשנת ירד מיועדות מההתחייבויות ומהנכסים( אג"ח)בניכוי 

אג"ח יחס ה. אשתקד 22% -, לעומת כ20% -לכ 2014

 -כ) של החברה תשואה שאינן תלויותלהתחייבויות  מיועדות

 תלותלחברה  ,לפיכך(. 38% -כלענף ) השוואהבגבוה ( 49%

 בהתחייבויות עמידה לצורך השקעה ברווחי)יחסית(  נמוכה

 . אלה

 פיננסיתאיתנות 

 ההון העצמי )עםיננסית מחושבת על בסיס יחס הפ האיתנות

סך ההתחייבויות שאינן וללא כתבי התחייבות נדחים(, ל

"התחייבויות )להלן:  מיועדותתלויות תשואה, בניכוי אג"ח 

ממוצע , 31.12.2014נכון ליום (. "נטו תשואה תלויות שאינן

 ,בתוספת כתבי ההתחייבות הנדחים ,חס ההון העצמיי

יחס עומד  31.03.2015ליום  בחברה. 46% -כ לעומת בענף 42% -ל כעמד ע נטו, להתחייבויות שאינן תלויות תשואה

  .₪מיליון  325 -, ומקנה לחברה יכולת גיוס נוספת של כ%9510 -ההון המשני להון הראשוני של החברה על כ

  

                                                           
 .מסך ההון הראשוני המוכר %66.7 -ע"י החברה מוגבל לכ המשני המוכרסך ההון  10
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 אופק הדירוג

 דירוג:לפגוע בהעלולים גורמים 

 לפחות 15%ן מחושב ביחס לנדרש של על עודף הו לאורך זמן ירידה בעודפי ההון ואי שמירה. 

 ו/או שחיקה משמעותית ומתמשכת ברווחיות הכוללת. ת בתוצאות החיתומיות בענפי הליבההרעה מתמשכ 

 .חלוקת דיבידנדים, שיש בהם כדי לפגוע בנזילות או באיתנות הפיננסית של החברה 

 הפיננסית באיתנותה או/ו האם מחברת בתמיכה שיפגע באופן הבעלות מבנה שינוי. 

 

 אודות החברה

( של כלל החזקות עסקי ביטוח 99.98%קבוצות הביטוח הגדולות בישראל. החברה הינה בבעלות )כלל ביטוח היא אחת מ

כלל החזקות עסקי השליטה ב מניות( אשר הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בת"א. "כלל החזקות"בע"מ )להלן: 

כלל ביטוח הינה הגוף המוסדי השני  בי חברה לפיתוח בע"מ.י ד חברת אימוחזקות במישרין ובעקיפין )ע"י נאמן( ע"י ביטוח 

  בנכסי ביטוח חיים, גמל ופנסיה. 15% -עם נתח שוק של כ ,במונחי היקף נכסי חסכון פנסיוני מנוהל ,בישראל בגודלו

 

  דירוגהיסטוריית 

 

 

 חומר מקצועי רלוונטי

 2014יולי  -מועד דוח אחרון 

 2015 פברואר - ביטוח חברות דירוג מתודולוגיית

 2014נובמבר  -עקום התשואות והשפעתו על חברות הביטוח 

 2015יוני  - ח חיים בעלות מקדם קצבה מובטחהתרת ניוד פוליסות ביטו

http://www.midroog.co.il/upload/infocenter/info_images/25.2.15%20bi.pdf
http://www.midroog.co.il/upload/infocenter/info_images/25.2.15%20bi.pdf
http://www.midroog.co.il/upload/infocenter/info_images/sector%2002.11.2014.pdf
http://www.midroog.co.il/upload/infocenter/info_images/4_2.6.15sector.pdf
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 IFSRסולם דירוג : נספח

 דרגת השקעה

Aaa 

מעניקות ביטחון פיננסי יוצא דופן. למרות  Aaaחברות ביטוח המדורגות בדירוג 
שהפרופיל של חברות אלו יכול להשתנות בלתי סביר ששינויים אלה, כפי שאפשר 

 לחזותם, יפגעו במעמדן החזק. 

Aa 

הן אלה המעניקות על פי שיפוטה של מידרוג  Aaחברות ביטוח המדורגות בדירוג 
ביטחון פיננסי גבוהה על פי כל אמת מידה. חברות ביטוח המדורגות בדירוג זה, יחד עם 

ידועות בדרך כלל כמעניקות ביטחון פיננסי מצוין  Aaaהחברות המדורגות בדירוג 

(high investment gradeדירוגן של ח .) ברות אלו נמוך מ– Aaa  מכיוון שסיכוני הטווח
 הארוך שלהן נראים במידה מסוימת גדולים יותר.

A 

מעניקות ביטחון פיננסי טוב, ויש לראותן בחלק  Aחברות ביטוח המדורגות בדירוג 
העליון של הדרגה האמצעית. אפשר לראות את הגורמים המקנים בטחון לחברות 

אולם יכולים להיות גורמים המצביעים על אפשרות של  ביטוח אלו כגורמים מספיקים,
 פגיעה בזמן כלשהו בעתיד.

Baa 

מעניקות בטחון פיננסי מספק. הביטחון הפיננסי  Baaחברות ביטוח המדורגות בדירוג 
אותו מעניקות חברות הביטוח אלו נראה מוגן לעת עתה, אולם יתכן שחסרים גורמי 

 תם כמהימנים לפרק זמן ארוך.הגנה מסוימים, או שאין לאפיין או

 

Ba 

הן כאלה שעל פי שיפוטה של מידרוג אי אפשר  Baחברות ביטוח המדורגות בדירוג 
לומר שהן מעניקות ביטחון פיננסי מלא. לעיתים יכולתן של חברות אלו לעמוד 

 בהתחייבויות כלפי מחזיקי הפוליסות מוגבלת למדי ואינה מובטחת לחלוטין בעתיד.

B 
מעניקות ביטחון פיננסי חלש. יכולתן להבטיח לאורך  Bחברות ביטוח המדורגות בדירוג 

 זמן ממושך כי יעמדו במועד בהתחייבויות כלפי מחזיקי הפוליסות נמוכה.

Caa 

מעניקות ביטחון פיננסי חלש ביותר. יתכן כי הן  Caaחברות ביטוח המדורגות בדירוג 
נמצאות בכשל כלפי מחזיקי פוליסות או שיש יסוד לחשש באשר לתשלום במועד בגין 

 פוליסות ותביעות קיימות.

Ca 
מעניקות ביטחון פיננסי חלש באופן קיצוני. חברות  Caחברות ביטוח במדורגות בדירוג 

 אלו הן לרוב בכשל כלפי מחזיקי פוליסות או שהן בעלות חסרונות בולטים אחרים.

C 
הן חברות ביטוח בעלות הדירוג הנמוך ביותר ויש להן  Cחברות ביטוח המדורגות בדירוג 

 סיכוי נמוך כי אי פעם יוכלו להציע בטחון פיננסי.

על מנת לדרג את החברות בכל אחת  Caaועד  Aa -בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ 3 -ו 2, 1מידרוג משתמשת במשתנים המספריים 
' מציין שהחברות מצויות בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה הן משתייכות, המצוינת באותיות. 1מקטגוריות. המשתנה '

' מציין שהחברות מצויות בחלק התחתון של קטגורית 3ורית הדירוג; ואילו המשתנה '' מציין שהן מצויות באמצע קטג2המשתנה '

 .הדירוג, המצוינת באותיות. נציין כי האיתנות הפיננסית של הקבוצות בכל קטגוריה דומה באופן כללי
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 כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ )להלן: "מידרוג"(.© 

למידרוג יש זכויות יוצרים במסמך זה, לרבות בפסקה זו, והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני. אין להעתיק, לצלם, 
 לשנות, להפיץ, לשכפל או להציג מסמך זה למטרה כלשהי, מסחרית או אחרת, ללא הסכמת מידרוג מראש ובכתב. 

 סתמכות על דירוגאזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני ה

חוות דעת סובייקטיביות, הנכונים למועד פרסומם, ביחס לסיכון האשראי  היחסי העתידי של בגדר הנם ו/או פרסומיה דירוגי מידרוג 
מכשירים פיננסיים דמויי חוב. פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם הערכות המבוססות לאו ו/חובות להתחייבויות אשראי, ביחס לישויות, 

דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים  .ששימשו אותה בתהליך הדירוג ודלים כמותיים של סיכוני אשראי, וכן חוות דעת נלוותעל מ
מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן הערכות יחסיות של הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד הפרסום או בעבר. 

ירים פיננסיים בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו. יובהר כי הבחירה בסימול כמשקף סיכוני אשראי ו/או של ישויות ו/או מכש
מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד סיכון אשראי משקפת אך ורק  הערכה יחסית של סיכון זה. 

ר במקרה של כשל פירעון. דירוגי מידרוג אינם בהתחייבויותיה החוזיות הפיננסיות למועד פירעונן, וכן כל הפסד כספי משוע
או לכל גורם אחר  לתנודתיות מחיריםלשינויים בשערי ריבית, מתייחסים לכל סיכון אחר, כגון סיכון המתייחס לנזילות, לערך השוק, 

 . המשפיע על שוק ההון

ו/או מכשירים של אגרות חוב  מכירה  , החזקה, ו/אוהמלצה לרכישהו/או פרסומיה אינם הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג 
ו/או הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג מכל אחת מפעולות אלו. כמו כן, או להימנעות ו/ פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה אחרת

ים משום התייחסות להתאמה של השקעה כלשהי למשקיע מסוהם אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי, וכן אין בפרסומיה 
או המלצה להשקעה מכל סוג שהוא בהסתמך על הדירוג. מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע 
המפורט על ידה ובדירוגים ינקוט זהירות ראויה ויבצע את הבדיקות המתאימות והנדרשות בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע 

של כל השקעה בכל מכשיר פיננסי שהינו שוקל לרכוש, להחזיק או למכור.  המוסמכים לכך, על מנת להעריך בעצמו את הכדאיות
על כל משקיע להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו, עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר. כל דירוג או 

ית על ידי משתמש במידע הכלול חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכים להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעש
מסמך זה חייב דירוגי מידרוג ו/או בפרסומיה ו/או באמור בבמסמך זה או על ידי מי מטעמו, ובהתאם, כל משתמש במידע הכלול ב

אחר שבכוונתו להחזיק, לרכוש  מכשיר פיננסיללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק, ערב, אגרת חוב או 
 משקיע במכשיר פיננסי שנקבע לגביו דירוג או במכשיר פיננסי של תאגיד מדורג. –מכור. "משקיע" או ל

כל המידע הכלול בדירוגי מידרוג ו/או בפרסומיה, ואשר עליו היא הסתמכה )להלן: "המידע"(, נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע 
 ידי על נמסר שהוא כפי מובא והוא לנכונותו אחראית איננה מידרוג ,הנחשבים בעיניה אמינים, ובין השאר על ידי הישות המדורגת

וקטת בכל האמצעים הסבירים להבנתה כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות מידע. מידרוג נ מקורות אותם
הנחשבים בעיניה אמינים, לרבות תוך הסתמכות על מידע שהינה מקבלת מצדדים שלישיים בלתי תלויים, אם וכאשר הדבר מתאים, 

 את המידע.  אולם מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף

מידרוג, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדי החברה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג, לא יהיו אחראים מכוח 
או ישות, בגין כל נזק ו/או הפסד, כספי או אחר, ישיר, עקיף, ו/הדין, למעט אם נקבעה אחריותם במפורש על פי דין כלפי כל אדם 

, גם אם נמסרה להם הודעה מראש או להליך הדירוג שור אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוגמיוחד, תוצאתי או ק
בדבר האפשרות להתרחשות נזק או הפסד כאמור לעיל, לרבות אך לא רק, בגין: )א( כל אבדן רווחים בהווה או בעתיד; או )ב( כל 

 ,נטי לא היה נשוא דירוג אשראי מסוים שהונפק על ידה של מידרוגהפסד או נזק הנגרם כתוצאה מכך שהמכשיר הפיננסי הרלוו
אשר נגרמו, בין השאר אך לא רק, כתוצאה או בקשר עם רשלנות )להוציא מרמה, פעולה בזדון או פעולה החוק לא מתיר לפטור 

 תה בשליטתם ובין אם לאו.מאחריות בגינה(, מצדם של דירקטורים, נושאי משרה, עובדים ו/או מי מטעמה של מידרוג, בין אם הי

מידרוג מצהירה בזאת, שרוב המנפיקים של המכשירים הפיננסיים המדורגים על ידה או שבקשר עם הנפקתם נערך הדירוג, 
 התחייבו לשלם למידרוג עבור הדירוג, טרם ביצוע הדירוג. מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג. 

ממניות מידרוג. יחד עם זאת, תהליכי הדירוג של  51%-)להלן: "מודי'ס"(, המחזיקה ב Moody'sמידרוג הינה חברת בת של מודי'ס 
מידרוג הינם עצמאיים ונפרדים מאלה של מודי'ס, ואינם כפופים לאישורה של מודי'ס. למידרוג יש מדיניות ונהלים משלה וועדת 

 לטותיה. דירוג עצמאית בשיקול דעתה ובהח

למידע נוסף על נהלי הדירוג של מידרוג ו/או על עבודת ועדת הדירוג שלה, יש לפנות לעמודים הרלוונטיים באתר האינטרנט של 
 .http://www.midroog.co.ilמידרוג, שכתובתו: 

http://www.midroog.co.il/

