
2019לשנת דוחות כספיים 

2020מרץ , סקירה לאנליסטים

כלל החזקות עסקי ביטוח בע״מ



הגבלת אחריות

מצגת זו כוללת מידע חלקי בלבד ביחס לתוצאות החברה  
.  והיא נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד2019לשנת 

המצגת אינה יכולה להחליף עיון בדיווחים שפרסמה החברה  
הכוללים את ( לרבות בדוחות הכספיים של החברה)לציבור 

בטרם קבלת החלטה בדבר  , המידע המלא אודות החברה
.השקעה בניירות ערך של החברה

מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של 
או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת  , החברה

.למסירת מידע בלבד במסגרת מתן הסברים על החברה
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?מי אנחנו

כלל החזקות עסקי ביטוח היא אחת מקבוצות הביטוח  
והחיסכון ארוך הטווח המובילות בישראל

(  2019לשנת נכון )ח "מיליארדי ש220היקף הנכסים 
2018דצמבר לעומת 12%-כגידול של 

:דירוג כלל ביטוח

מידרוג :Aa1.il ,אופק יציב

S&Pמעלות+ :ilAA  , שליליתתחזית

ותקבולים בגין חוזי גמולים דמי , פרמיותהיקף 
.ח"שמיליארדי 19.2-כ: 2019השקעה בשנת 

תקופה מקבילה אשתקדלעומת 4%-כגידול של 

עובדים4,500-כמעסיקה 

2,000-פועלת ביחד עם כ
סוכני ביטוח

דירוג פלטינה של ארגון מעלה  
בתחום האחריות התאגידית

מובילים בתשואות לאורך זמן

מקרב  לחברה פעילות ייחודית 
חברות הביטוח בתחום 

המשכנתאות וביטוח אשראי

7
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אבני דרך עיקריות בשנה האחרונה

תהליך הטמעת  
ערכים מעודכנים  

לחברה

השקה  
מחודשת של 

תחום 
הפיננסים  

בכלל

השקת הגנה מבטיחה
שילוב פנסיוני מנצח

זכיה בדירוג נבחרי  
השנה של עדיף כלל 

express  ופנסיה
מבטיחה

מקום ראשון בשירות  
בתחום הפנסיה 
והשיפור הגדול 

ביותר  
י סקר אגף "עפ

שוק ההון

מקום ראשון בכלים  
דיגיטליים ללקוחות  

בקרב חברות הביטוח  
י סקר  "עפהגדולות 

אגף שוק ההון

כניסה למדד מעלה 
ישירות לדירוג  

פלטינה

מיליון לקוחות  
דיגיטלים

ההשקה המחודשת  
של המותג זוכה 
בפרס ההשקה  

המנצחת של איגוד  
השיווק  

מקום ראשון בשירות  
בסקר סוכנים בתחום  

הפיננסים  

מקום ראשון בשירות  
בסקר סוכנים  

אלמנטרי בקרב  
החברות הגדולות

הנפקת כתבי 
התחייבות נדחים של 
-החברה בסכום של כ

₪ מיליון 830

בסך ח "החלפת אג
,  ₪מיליון 750-של כ

שמועד  לאגרות 
הפירעון המוקדם  
-שלהן הינו בעוד כ

.שנים10

הנפקת הון מניות  
של החברה בסכום  

מיליון  650-של כ
ח"ש

השקת ביטוח  
דירה אונליין

השקת אפליקציית  
-הלחצן של כלל
שירותי חירום  

ללקוחות החברה 
במגוון תחומים
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למועד פרסום הדוחותבסמוך *   

מר משה טרי  , עבור אי די בי פתוח באמצעות נאמןהחברה מוחזקים מהון המניות של 3.5%-כ**  

בעלי המניות  

מניות המוחזקות בידי הציבור  
ונסחרות בבורסה לניירות ערך בתל  

יצוין כי אי די בי פתוח  . אביב
התקשרה בעסקאות החלף ביחס 

7%-של כלמניות החברה בשיעור 
מ  "אי די בי חברה לפתוח בע

מחזיקה  "( אי די בי פתוח)"
ממניותיה של כלל  ** 8.5%-בכ

"(החברה)"החזקות עסקי ביטוח 

78.3%8.5%

6.8%

מניות המוחזקות בידי  
מ"הפניקס אחזקות בע

5

6.4%

מניות המוחזקות בידי מורי ארקין



(  ח"במיליוני ש)כולל לאחר מס לבעלי המניותרווח

7.9%2.7% תשואה 
*להון

6

(2.9%)

הרווח לחישוב  . המיוחס לבעלי המניות של החברה מחולק בהון לתחילת תקופה המיוחס לבעלי המניות של החברההרווח לתקופה להון מחושבת על בסיס התשואה -שנתיים להון במונחים תשואה *  

.להון ברבעון מחושב לפי מכפלה של הרווח ברבעון כפול ארבעהתשואה 

(338)

(148)

370

122

2019201820172016

(6.9%) 3.1%(16.0%)

35

(204)

10-12.201910-12.2018
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( ח"במיליוני ש)כולל לפני מס לפי מגזרים רווח

10-12/2018

10-12/2019

חיסכון ארוך  

טווח
ביטוח כללי ביטוח בריאות

שאינו משויך לתחומי  

הביטוח
*כ"סה

חיסכון ארוך  

טווח
ביטוח כללי ביטוח בריאות

שאינו משויך לתחומי  

הביטוח
כ"סה

2018

2019

דצמבר-אוקטובר 

דצמבר-ינואר 

(37)

233

(57) (77)
(140)

(91) (107)

(3)

(341)

62

23

(425)

47
107

(165)

(452)

(166)

276

(261)

(494)

מיליוני  1,607-הביאו להגדלת עתודות הביטוח בסך של כ, סך ההשפעות האמורות נטו. וכן משינוי בהנחות תמותה אשר קוזזו בחלקן על ידי שינוי הנחות אקטואריות אחרות, בתקופת הדוח הושפע בעיקר בשל סביבת הריבית הנמוכהההפסד *   

ובעקבות  , החברה ביצעה בתקופת הדוח החלפת כתבי התחייבות לצורך הארכת משך החיים הממוצע של התחייבויותיה, בנוסף. ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש295-לעומת הקטנת עתודות בסך של כ, סיעודבביטוח חיים וביטוח ח "ש

.ח שיקטינו בעיקרן הוצאות מימון עתידיות"מיליוני ש65-נרשמו עלויות פירעון מוקדם בסך של ככך 

.11-12פירוט לגבי המגזרים חיסכון ארוך טווח וביטוח כללי מופיע בעמודים ** 



השפעת עדכון הנחות אקטואריות לרבות עדכון  
LATלרבות הריבית הנמוכה וסביבת , לוחות תמותה

(₪במיליוני )לפני מס בגין התחייבויות הביטוח על הרווח 

ביטוח בריאות"ועדת וינוגרד"השפעת -ביטוח כללי ביטוח חיים

2016 2017 20192018

LAT *    :בדיקת נאותות העתודות

8

(1,607)

(1,070)

295

(259)(194)

122

52

(78)(141)

(537)

(1,485)

347

(337)(335)



252227
79302

2,1251,654

593
582

1,610

1,540

671

594

5,329

4,900

10-12.201910-12.2018

דמי גמולים ותקבולים בגין , ברוטופרמיות שהורווחו 
(₪במליוני)חוזי השקעה 

גמלפנסיהביטוח כלליבריאות אחר

9

ח "מיליוני ש745-הסתכמו לסך של כבמסגרתן הפרמיות שהורווחו בתקופת הדוח אשתקד , בפרמיות נובע בעיקר מסיום התקשרויות עם קופות חולים מכבי ולאומית בביטוח סיעודי קבוצתיהקיטון *  

.ח בגין פוליסות עם קופות חולים לאומית עד לסיום ההתקשרות בתקופת הדוח"מיליוני ש33-ח בהתאמה לעומת סך של כ"מיליוני ש128-ו

פרמיות בריאות אחר וסיעוד המוצגות הינן פרמיות ברוטו** 

ביטוח חיים

דצמבר-ינואר
4%

דצמבר-אוקטובר 

סיעוד

9%

984932
3451,176

7,1726,283

2,3532,324

6,1655,891

2,194
1,816

19,213
18,422

20192018

14% 28%

1% 2%

5%

21%

5%

13%

(71%*) (74%*)

6% 11%



(₪במיליארדי )לפי תיקיםמנוהליםנכסים

גמלפנסיהתיקי נוסטרותלוי תשואה חוזי ביטוח וחוזי השקעה

10

73666458

32
3231

30

78

6662
54

37

33
34

34

220

197
191

177

31.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
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( ח"במיליוני ש)כולל לפני מס רווח: חיסכון ארוך טווח

ביטוח חיים פנסיה גמל כ"סה

1חייםביטוח  2פנסיה 3גמל כ"סה

10-12/2018

10-12/2019

2018

2019

דצמבר-אוקטובר 

דצמבר-ינואר 

144

(442)

(16)

1

(105)

16 23

(425)

(24)

229

(14)

2 1 2

(37)

233

להגדלתהביאונטוהאמורותההשפעותסך,אחרותהנחותשינויידיעלבחלקןקוזזואשרתמותההנחותושינויהנמוכההריביתסביבתבשלהדוחבתקופתעתודותמהגדלתבעיקרנובעהדוחבתקופתלהפסדוהמעברברווחהקיטון1.

.אשתקדהמקבילהבתקופהח"שמיליוני295-כשלבסךעתודותשחרורלעומתח"שמיליוני1,070-כשלבסךעתודות

הדוחבתקופתבנוסף.אשתקדהמקבילותלתקופותביחסהשנהגבוהותשהיותשואותבשלוכןהמנוהליםבנכסיםמתמידגידולבשל,מצבירהניהולמדמיבהכנסותמגידולבעיקרנובע,הנוכחיוברבעוןהדוחבתקופתלרווחהמעבר2.

.אשתקדהמקבילותבתקופותמהשקעותהפסדיםלעומת,מהשקעותהכנסותנרשמווברבעון

.השוטפתהתקופהעלהשפעהללא,אשתקדשנרשמהמוניטיןערךירידתבשלבעיקרנובעהדוחבתקופתלרווחהמעבר3.



חובהרכב  רכושרכב  ואחריםרכוש  ואחריםחבויות  כ"סה

( ח"במיליוני ש)רווח כולל לפני מס | ביטוח כללי 

10-12/2018

10-12/2019

2018

2019

.בנטרול השפעת השינוי בהפרשה בגין השלכות אפשריות של תיקון לתקנות ההיוון לאור המלצת ועדת וינוגרד*  

ביטוח אשראי

קיטוןלעומתח"שמיליוני61-כשלבסךוינוגרדועדתהמלצתבגיןבהפרשהקיטוןנרשםהדוחבתקופתכןכמו,לאשתקדביחסהנדרשותההכנסותעלהעודפותמהשקעותבהכנסותמגידולבעיקרונובעהדוחבתקופתברווחהגידול1.

.לאשתקדביחסבדוחבתקופתהאקטואריבמודלביטויקיבלושבעיקרןבתביעותהרעהבשלבחלקןקוזזואלוהשפעות.אשתקדהמקבילהבתקופהח"שמיליוני32-כשלבסךבהפרשה

.בתחוםמהתחרותכתוצאההממוצעתבפרמיההשחיקהאתמשקףהדוחבתקופתברווחהקיטון2.

מיליוני62-כשלבסךוינוגרדועדתהמלצתבגיןבהפרשהקיטוןנרשםכןכמו,והצמדהמהיווןהנובעותהביטוחיותבהתחייבויותהגידוללכיסויהנדרשותההכנסותעלהעודפותמהשקעותבהכנסותמגידולבעיקרנובעבהפסדהקיטון3.

.אשתקדלתקופהביחס,האקטואריבמודלביטוישקיבלומעבידיםחבותמשנהבענףבתביעותהרעהבשלבחלקןקוזזואלוהשפעות.אשתקדהמקבילהבתקופהח"שמיליוני20-כשלבסךבהפרשהקיטוןלעומתח"ש

.לאשתקדביחסהדוחבתקופתבתביעותהרעהבשלקוזזואשר,הנדרשותההכנסותעלהעודפותמהשקעותבהכנסותגידולנרשם4.

1חובהרכב  2רכושרכב  ואחריםרכוש  3ואחריםחבויות  4אשראיביטוח כ"סה

LR(שייר)30%18%57%46%67%64%

12

דצמבר-אוקטובר 

דצמבר-ינואר 

(1) (8)

13

(6) (12)
(25)

(63)
(44)

5 6

(58)
(77)

רכב חובה רכב רכוש רכוש  
ואחרים

חבויות  
ואחרים

ביטוח  
אשראי

כ"סה

35

90
70

36

(3) (19)

(88)

(30)

33 31 47

107

רכב חובה רכב רכוש רכוש  
ואחרים

חבויות  
ואחרים

ביטוח  
אשראי

כ"סה



.בנטרול השפעת השינוי בהפרשה בגין השלכות אפשריות של תיקון לתקנות ההיוון לאור המלצת ועדת וינוגרד*  

ארועים לאחר תאריך המאזן

13

עלגםלרעהומשפיעיםהשפיעואלהשינוים.בישראלובכללםהעולםברחביהכלכליתהפעילותבהיקפיירידהחלההקורונהמשברבעקבות

:חיוביתהשפעהבעלייהיוסופיכנוסחשיתקבלושככל,רגולטוריותהוראותפורסמוכןכמו.החברהשלורווחיותהפעילותה

בערךפוגעתההוןבשווקיירידה.הקורונהנגיףהתפשטותרקעעלובישראלבעולםההוןשווקישלמשמעותיתירידהנרשמה,הדיווחתאריךלאחר•

שלערךלירידותחשופההחברה,כןכמו.ומבוטחיםעמיתיםעבורוהן(נוסטרו)עצמהעבורהן,בקבוצההמוסדייםהגופיםידיעלהמנוהליםהנכסים

.ידהעלהמנוהליםמהנכסיםתיגבהשהחברההניהולדמיהיקףעלהןלהשפיעצפוייםואשרזהבשלבלכמתניתןלאאשרסחירותבלתיהשקעות

בשל,כןכמו.ומהוצאותהקבוצהשלהאחרותמהכנסותיה,סחירהלאהתיקמתשואותגםמושפעותהחברהותוצאותסופיותאינןהתשואותכי,יצוין

.ההוןבשוקלהתפתחויותבהתאםמשמעותיתלהשתנותעשויות,לעילהמפורטותההשפעותהפיננסיםבשווקיםהחדההתנודתיות

אומדןפיעלמעריכההחברה,הכספיהדיווחשללמפרעיישוםיבוצעפיהםעלאשר,LATחוזרבטיוטתהמוצעיםהשינוייםשיאומצוככלכייצוין•

2019בדצמבר31ליוםהביטוחעתודותכיחייםבביטוחהעתודהנאותותבדיקתבגיןההתחייבותיתרתאתלהקטיןיהיהשניתןובהנחה,ראשוני

.הדוחלתקופתייוחסבעיקרואשר(מסלאחרח"מש520-כשלסך)מסלפניח"מש794-כשלבסךהעצמיההוןיגדלובהתאמהיקטנו

שתפגעבמידהלאכיאם,הריביתמירידתלרעהמושפעלהיותצפוישהיה,2019בדצמבר31ליום,ביטוחכללשלהפירעוןכושריחספירסום•

יחס,החברהלהערכת.2020אוגוסטלחודש2020מאימחודשהממונההחלטתפיעלנדחה,הרגולטוריותההוןבדרישותלעמודהחברהביכולת

הפירעוןכושרמשטרלהוראותתיקוןטיוטתהוראותשייושמוככל,הנוכחיתבמתכונתמחושבשהיהליחסבהשוואהלהשתפרצפויהפרעוןכושר

.שפורסמההכלכלי

.המאזןלאחרארועיםבדברהחברהשלהכספילדוח1ביאורראה,ונוספיםאלהארועיםבדברמלאיםלפרטים



מובילים בתשואות

14



באמצעות הפקדה חודשית או חד פעמיתחיסכון

מסלולי השקעה מותאמים ללקוחמגוון 

לאורך זמן  מובילים 

-מובילים בתשואות
קמפיין תקשורתי לגמל



מובילים בהשקעות
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השקת אפליקציית  
הלחצן של כלל

מענה  האפליקציה מאפשרת למבוטחים לקבל

,  תאונת דרכים-במקרי חירום , 24/7מידי 

שיחה עם רופא, הצפה בדירה, ל"אירוע בחו

כניסה לתיק , ביצוע פעולות שוטפות כגון

הגשת  , צפייה בנתונים וביצוע פעולות, האישי

תביעה ובדיקת סטטוס תביעה

בהתאם לצורך, הודעות שוטפות בדחיפה

-מובילים בשירות
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,  מובילים בחדשנות
בשירותים ובמוצרים

שילוב פנסיוני מנצח המבטיח  -360הגנה מבטיחה 
,  גם מגן פנסיית נכות, גם פנסיה מבטיחה: שקט נפשי

גם ריסק למקרה מוות וגם שחרור מפרמיית ריסק  
במקרה של אובדן כושר עבודה

כל היתרונות למשפחה  –כלל כפול למשפחה 
הכפלת סכום הביטוח ללא  , ועכשיו עם ריסק כפול

עלות נוספת במקרה של פטירת שני בני הזוג  
חודשים  12בטווח של 

שחרור מתשלום פרמיה עבור ביטוח  –שוהם מקיף 
חיים למקרה מוות לפירעון הלוואת משכנתא המקרה  

של אובדן כושר עבודה

חיסכון ארוך טווח



,  מובילים בחדשנות
בשירותים ובמוצרים

ביטוח דירה אונליין זוכה מוצר השנה  
,  ממשק חוויתי ואינטראקטיביבחדשנות 

תהליך ממותג  - White Labelהכולל 
לוגו ושם הסוכנות

נוסעים  –' מתרחב לצד ג' כלל מטראז
'  מעט משלמים מעט עכשיו גם לצד ג

עם תעריפים מנצחים וללא מגבלת גיל

הוספת כיסוי זמני  –נהג זמני אונליין 
גם לנהגים צעירים וחדשים , לנהג נוסף

מכל מקום ובכל שעה

ביטוח כללי
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שירות פורץ דרך בתחום -רפואה פרואקטיבית 

י פניה  "ע, ח איכילוב"פ עם ביה"בשת, הבריאות

יזומה אל מבוטחים אשר נמצאים סטטיסטית  

בקבוצות סיכון שונות מבחינה רפואית

זוכה מוצר השנה בנבחרי  -EXPRESSכלל  

של  מידי החזר הוצאות ,  השנה של עדיף

אונליין  החזר כבודה ורופא , הוצאות רפואיות

בכל זמן ומכל מקום24/7בעברית 

,  מובילים בחדשנות
בשירותים ובמוצרים

ביטוח בריאות

20



ר"ל והיו"דבר המנכ
ל כלל החזקות"מנכ, יורם נוה

נובעות בעיקרן מחיזוק עתודות בגין 2019תוצאות החברה בשנת 

השיגה , בתוך כך. ₪מיליארד 1.6-בסך כולל של כ, החשיפה לריבית

,  החברה תשואות מצויינות בהשקעות בתיקי הנוסטרו והעמיתים שלה

חיזקה קבוצת כלל ביטוח את ההון שלה  , במהלך השנה. לאורך כל השנה

הון  )באמצעות גיוס כתבי התחייבות נדחים ₪ מיליארד 1.5-בסך של כ

השכילה החברה לנצל את הריבית הנמוכה  , כמו כן. והנפקת מניות( משני

,  ₪מיליון 750-וביצעה החלפה של כתבי התחייבות נדחים בסך של כ

.  שנים10-בכתבי התחייבות שמועד הפדיון  שלהם הינו בעוד כ

פרסום סופי של טיוטות חוזר רשות שוק ההון בנושא הארכת תקופת 

הפריסה לענין משטר כושר הפירעון הכלכלי ולענין בדיקת נאותות  

לפי . צפוי להיות בעל השפעה משמעותית על החברה( LAT)העתודה 

ככל , לכשעצמהLATבגין השפעת הטיוטה בענין , אומדן ראשוני

היו 31.12.2019עתודות הביטוח ליום , שתתקבל כסופית ותוחל למפרע

היה  , ובהתאמה ההערכה היא כי ההון העצמי שלה למועד זה, קטנות

. אשר ייוחס ברובו לתקופת דוח זו, ₪גדל בסך של כחצי מיליארד 

סייעו לנו להגיע  , כמו גם היערכות ניהולית ומיכונית, כאמור, חיזוק ההון

.  ערוכים מבעוד מועד להמשכיות עסקית בתקופת משבר הקורונה

עוקבת אחר  , החברה התאימה את מצבת העובדים הנדרשת לתקופה זו

עם  . האירוע והשלכותיו ומנהלת את עסקיה בשים לב להתפתחויות אלה

התפשטות נגיף הקורונה נרשמה ירידה משמעותית של שווקי ההון  

התארכות משבר הקורונה והעמקתו בעולם ובישראל , בעולם ובישראל

במידה שהמשבר  , יכולים אף להביא לפגיעה מהותית בעסקי החברה

.  יחריף למיתון
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ר כלל החזקות"יו, דני נוה

כצפוי משבר וירוס הקורונה המתמשך משפיע  

כלל ביטוח  . משמעותית על ענף הביטוח כולו

ופיננסים נכנסה למשבר לאחר שקודם לכן 

חיזקה משמעותית את ההון שלה ונערכה היטב  

להמשכיות עסקית לטובת לקוחותיה  

עובדי החברה והנהלתה ראויים  . ומבוטחיה

להערכה רבה על עבודתם הקשה המסורה גם  

.אלהבימים קשים 



.תודה


