
 

 

 

 

 

 מיידידוח 

 2005נובמבר 
 

 

 

 

 

 

 

 

 סיגל יששכר

 אנליסטית בכירה

i.sigal@midroog.co.il 

 

 אביטל בר דיי�

 ראש תחו� תאגידי�

 ומוסדות פיננסיי�

bardayan@midroog.co.il 

 
 מ"מידרוג בע

 מגדל המילניו�

 17הארבעה ' רח

 64739,אביב�תל

 03�6844700 :'טל

  03�6855002 :פקס
info@midroog.co.il 

il.co.midroog.www 

 מ"כלל חברה לביטוח בע

 

של , ")כלל ביטוח("מ " חברה לביטוח בעעל כללהשלכות העוקבת אחר מידרוג 

לרכישת קרנות , מ"עליו הודיעה כלל החזקות עסקי ביטוח בע, הסכ� עקרונות

 .מ"ונט לישראל בעהנאמנות ונכסי קופות הגמל של בנק דיסק

הודיעה אתמול , החברה הא� של כלל ביטוח, מ"החזקות עסקי ביטוח בעכלל 

לפיה תרכוש מבנק דיסקונט לישראל ,  הסכ� עקרונות לעסקהעל חתימת) 9.11.2005(

אילנות דיסקונט את כל מניות , בי� בעצמה ובי� באמצעות תאגיד בשליטתה, מ"בע

דיסקונט קופות גמל ח ואת פעילות " מיליו� ש600ס, של לבתמורה ") אילנות("מ "בע

 .ח" מיליו� ש710בתמורה לס, של ) "ג"הקופ"(מ "בע

בי� היתר נקבע בהסכ� העקרונות כי ע� השלמת העסקה יספק הבנק לאילנות 

ג שירותי הפצה בתמורה לדמי הפצה כפי שייקבעו בתקנות משרד האוצר "ולקופוה

בי� , השלמת העסקה כפופה. וכ� שירותי תפעול, בנוגע לגביית עמלות הפצה ושיעור�

מבנה העסקה טר� נקבע סופית וכ, ג� אופ�  .לפרסומ� של תקנות כאמור, השאר

 . מימונה

וההשלכות של שני אלו , ואופ� מימונהמידרוג עוקבת אחר התפתחות מבנה העסקה 

ות דירוג איתנכלל ביטוח מדורגת על ידי מידרוג בחברת הביטוח . כלל ביטוחעל 

 .Aa1של  (Insurance Financial Strength Rating - IFSR)פיננסית 



 

 

 

 

 

 

�סול� הדירוג  IFSR 

Aaa  חברות ביטוח המדורגות בדירוגAaaלמרות .  מעניקות ביטחו� פיננסי יוצא דופ�
כפי שאפשר , שהפרופיל של חברות אלו יכול להשתנות בלתי סביר ששינויי� אלה

 .  עמד� החזקיפגעו במ, לחזות�

Aa  חברות ביטוח המדורגות בדירוגAa ה� אלה המעניקות על פי שיפוטה של מידרוג  ביטחו� 
יחד ע� החברות  , חברות ביטוח המדורגות בדירוג זה. פיננסי גבוהה על פי כל אמת מידה

 ידועות בדר, כלל כמעניקות כמעניקות ביטחו� פיננסי מצוי� Aaaהמדורגות בדירוג 
)high investment grade .( דירוג� של חברות אלו נמו, מ– Aaa מכיוו� שסיכוני הטווח 

 . הארו, שלה� נראי� במידה מסוימת גדולי� יותר

A  חברות ביטוח  המדורגות בדירוגA ויש לראות�  בחלק ,  מעניקות ביטחו� פיננסי טוב
לחברות ביטוח אפשר לראות את הגורמי� המקני� בטחו� . העליו� של הדרגה האמצעית

אול� יכולי� להיות גורמי� המצביעי� על אפשרות של פגיעה , אלו כגורמי� מספיקי�
 .בזמ� כלשהו בעתיד

דרגת 
 השקעה

Baa  חברות ביטוח המדורגות בדירוגBaaהביטחו� הפיננסי .  מעניקות בטחו� פיננסי מספק
י אול� יתכ� שחסרי� גורמ, אותו מעניקות חברות הביטוח אלו נראה מוג� לעת עתה

 . או שאי� לאפיי� אות� כמהימני� לפרק זמ� ארו,, הגנה מסוימי�

Ba  חברות ביטוח המדורגות בדירוגBa ה� כאלה שעל פי שיפוטה של מידרוג  אי אפשר לומר 
לעיתי� יכולת� של חברות אלו לעמוד בהתחייבויות .  שה� מעניקות ביטחו� פיננסי מלא

 .ליסות מוגבלת למדי ואינה מובטחת לחלוטי� בעתידכלפי מחזיקי הפו

B  חברות ביטוח המדורגות בדירוגBיכולת� להבטיח לאור, .  מעניקות ביטחו� פיננסי חלש
 .  זמ� ממוש, כי יעמדו במועד בהתחייבויות כלפי מחזיקי הפוליסות נמוכה

Caa  חברות ביטוח המדורגות בדירוגCaaיתכ� כי ה� .  מעניקות ביטחו� פיננסי חלש ביותר
נמצאות בכשל כלפי מחזיקי פוליסות או שיש יסוד לחשש באשר לתשלו� במועד בגי� 

 . פוליסות ותביעות קיימות

Ca  חברות ביטוח במדורגות בדירוגCaחברות .  מעניקות ביטחו� פיננסי חלש באופ� קיצוני
 . יסות או שה� בעלות חסרונות בולטי� אחרי�אלו ה� לרוב בכשל כלפי מחזיקי פול

דרגת 
השקעה 

 ספקולטיבית

C  חברות ביטוח המדורגות בדירוגC ה� חברות ביטוח בעלות הדירוג הנמו, ביותר ויש לה� 
 . סיכוי נמו, כי אי פע� יוכלו להציע בטחו� פיננסי

 

שתנה המ. Caa ועד Aa � בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ3 � ו2, 1מידרוג משתמשת במשתני� המספריי� 
המצוינת , מציי� שכתב ההתחייבות הנדחה מצוי בקצה העליו� של קטגורית הדירוג שאליו הוא משתיי,' 1'

' 3'ואילו המשתנה ; מציי� שכתב ההתחייבות הנדחה נמצא באמצע קטגורית הדירוג' 2'המשתנה . באותיות
 .מצוינת באותיותה, מציי� שכתב ההתחייבות הנדחה נמצא בחלק התחתו� של קטגורית הדירוג שלו



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CBM01090400ME:  דוח מספר

  64739אביב � תל17הארבעה ' מגדל המילניו� רח, מ"מידרוג בע
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 2005"). מידרוג: "להל�(מ " למידרוג בעכל הזכויות שמורות ©
 

למעט לצרכי� מקצועיי� תו, ציו� המקור , ת כל שימוש מסחרי ללא הסכמת מידרוגלהפי/ או לעשו, לצל�, אי� להעתיק
 .או לצור, החלטת השקעה/ו

. כל המידע המפורט במסמ, זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי� בעיניה לאמיני� ומדויקי�
") המידע: "להל�(וקו או אמיתותו של המידע די, התאמתו, שלמותו, מידרוג אינה בודקת באופ� עצמאי את נכונותו

הדירוג עשוי להשתנות . על ידי החברה המדורגתצור, קביעת הדירוג ה למסר לנ על המידע שכתסתמוהיא משנמסר לה  
על כ� מומל/ לעקוב אחר עדכונו או שינויו באתר האינטרנט של , כתוצאה משינויי� במידע המתקבל או מכל סיבה אחרת

ואי�  בגדר חוות דעת סובייקטיבית �הנ  על ידי מידרוגי� המתבצעי�הדירוג. www.midroog.co.il: תו שכתובמידרוג
ואי� להתייחס אליה� ,  או מסמכי� מדורגי� אחרי�רכישה של אגרות חובלהימנעות מהמלצה לרכישה או ה� מהווי� 

דירוגי מידרוג . � מדורגי� אחרי� או של מסמכיעת דעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של אגרות חובבגדר הב
כגו� הסיכו� כי ער, השוק של החוב המדורג ירד עקב , מתייחסי� במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחר

כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג . שינויי� בשערי ריבית או עקב גורמי� אחרי� המשפיעי� על שוק ההו�
ודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ, זה או על ידי מי צריכי� להישקל כמרכיב ב

כל משתמש במידע הכלול במסמ, זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל , ובהתא�, מטעמו
ה בזאת שהמנפיקי� מידרוג מצהיר. לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמ, מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, מנפיק

התחייבו לשל� למידרוג עוד קוד� , של אגרות חוב או של מסמכי� מדורגי� אחרי� או שבקשר ע� הנפקת� נעשה דירוג
 .לביצוע הדירוג תשלו� בגי� שרותי הערכה ודירוג הניתני� על ידי מידרוג

 


