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הגבלת אחריות

לתקופתהחברהלתוצאותביחסבלבדחלקימידעכוללתזומצגת
המצגת.בלבדונוחותתמציתלשםנערכהוהיא2020דצמבר-ינואר
לרבות)לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםעיוןלהחליףיכולהאינה

אודותהמלאהמידעאתהכוללים(החברהשלהכספייםבדוחות
שלערךבניירותהשקעהבדברהחלטהקבלתבטרם,החברה
.החברה

או,החברהשלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת
בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיאכאמורהצעותלקבלתהזמנה

.החברהעלהסבריםמתןבמסגרת



:קצת עלינו

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

, (2020נכון לסוף דצמבר )ח"מיליארדי ש237-היקף הנכסים כ
נכון למועד פרסום  . 2019לעומת סוף דצמבר 8%-גידול של כ

ח"מיליארדי ש244-היקף הנכסים עלה ועומד על כ, הדוח

:דירוג כלל ביטוח
(אופק שלילי)Aa1.il: מידרוג▪

▪S&Pמעלות+ :ilAA (תחזית שלילית)

דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה  , היקף פרמיות
לעומת  2%-גידול של כ, ח"מיליארדי ש19.6-כ: 2020בשנת 

תקופה מקבילה אשתקד על אף משבר הקורונה

בשנה האחרונה חל קיטון של  , עובדים4,200-מעסיקה כ
אשר מתווסף לקיטון  , עובדים במצבת העובדים330-כ

בשנתיים  9%-קיטון של כ)עובדים בשנה לפני כן 85-של כ
(האחרונות

פועלת ביחד עם 
סוכני ביטוח2,000-כ

של ארגון מעלה  + דירוג פלטינה
בתחום האחריות התאגידית

מובילים בתשואות לאורך זמן

לחברה פעילות ייחודית מקרב חברות הביטוח  
בתחום המשכנתאות וביטוח אשראי
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אבני דרך עיקריות

-ח בסך של כ"החלפת אג
לאגרות  , ₪מיליון 750

שמועד הפירעון המוקדם 
10-שלהן הינו בעוד כ

.שנים

2019דצמבר 

2019דצמבר 

2020מאי ויולי 

2020יוני ויולי 

השקת מוצר ביטוח המגן 
מפני סכנות ברשת  

Online Protect

2020ספטמבר 

השקת מוצר ריסק אישי  
חכם בביטוח חיים

הקמת מערך לקוחות  
אשר ירכז תחתיו את כל 

-פעילות מכירות ה
online  והדיגיטל של
לרבות מתן  , החברה

כלים דיגיטליים לערוץ 
שיתופי פעולה , הסוכנים

אסטרטגיים ולקוחות  
ישירים  

השקת תכנית  
אסטרטגית תלת  

שנתית לחברה

2020אוקטובר 

דיווח על יחס כושר 
בכלל  163%פירעון של 

כפוף להוראות  )ביטוח 
(  הפריסה

הנפקת הון מניות של  
650-החברה בסכום של כ

ח"מיליון ש

4

2020אוקטובר 

כלל החזקות הזרימה  
נוסף בסך1הון רובד 

ח לכלל "מיליון ש450
ביטוח

שותפות אסטרטגית עם  
זרוע ההשקעות של 

MetLifeחברת הביטוח 

השקעה בחברת
הביטוח האמריקאית

HIPPO

מקום ראשון בשירות  
בסקר סוכנים בתחום 

מבין  , האלמנטרי
בפעם  , החברות הגדולות

השלישית ברציפות

2020נובמבר 

2020דצמבר 

זכיה בנבחרי השנה של  
עדיף עבור המוצר ריסק  
אישי חכם ואפליקציית  

הלחצן של כלל

2020דצמבר 

מקום ראשון בשירות  
בסקר סוכנים בתחום 

בפעם השניה , הפיננסים
ברציפות

2021פברואר 

התקשרות לרכישת  
מלוא מניות חברת דוידוף  

הסדרים פנסיוניים

2021פברואר 

מינוי מר חיים סאמט  
ר כלל החזקות עסקי  "ליו

ביטוח

2021מרץ 

קמפיין מובילים 
בתשואות  בקרנות  

ההשתלמות ובקרנות 
הפנסיה



בעלי המניות

.ומעלה5%מוצגים בעלי מניות עם החזקה של .  בהתאם למידע שנמסר לה נכון למועד זה, לפי מיטב ידיעת החברה*  5

מניות המוחזקות בידי 
הציבור ונסחרות בבורסה 

לניירות ערך בתל אביב 

75.5%

מניות המוחזקות בידי 
מר משה ארקין

מניות המוחזקות בידי 
מ"הפניקס אחזקות בע

הראל  בידי מניות המוחזקות
מ"בביטוח ובפיננסים בעהשקעות

מניות המוחזקות בידי אלרוב
מ"ן ומלונאות בע"נדל 5.6%

6.4%

5.7%

6.8%



( ח"במיליוני ש)* כולל לאחר מס לבעלי המניותרווח-כלל החזקות 
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.'בדיקת נאותת העתודה-החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות'ביטוח וחיסכון בדבר , הוצג מחדש בשל יישום למפרע של הוראות חוזר רשות שוק ההון2018-2019הרווח הכולל בשנים *    
הרווח לחישוב . התשואה להון מחושבת על בסיס הרווח לתקופה המיוחס לבעלי המניות של החברה מחולק בהון לתחילת תקופה המיוחס לבעלי המניות של החברה-תשואה להון במונחים שנתיים **  

.  התשואה להון ברבעון מחושב לפי מכפלה של הרווח ברבעון כפול ארבע

**תשואה להון
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602

89

(197)

202020192018

682

134

10-12.202010-12.2019

1.8%(3.8%) 10.6% 48.6%10.9%



(ח"במיליארדי ש)נכסים מנוהלים 

7

818073666458

3333
32

3231
30

9187
78

6662
54

38
37

37

33
34

34

244
237

220

197
191

177

סמוך לתאריך פרסום הדוחות  
הכספיים

31.12.202031.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016

גמל פנסיה   נוסטרו   חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלוי תשואה



7,3137,171

2,4712,353

1,2961,329

6,3086,165

2,1312,194

19,51619,210

20202019

דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה  , פרמיות שהורווחו ברוטו
(ח"שבמיליוני)

8
בנטרול הפרמיות שהתקבלו   . ח"מיליוני ש33-במסגרתן הפרמיות שהורווחו אשתקד הסתכמו לסך של כ, הקיטון בפרמיות בביטוח בריאות נובע מסיום ההתקשרות עם קופת חולים לאומית בביטוח סיעודי קבוצתי* 

.  2019הפרמיות בביטוח בריאות היו בהיקף דומה לשנת , אשתקד  בגין לאומית

בריאות ביטוח כללי גמלפנסיהביטוח חיים

2%

2%

(2%)

5%

2%

(%3)



1,9001,7181,594
2,100

645
635

599

592
326

318
316

336

1,614
1,639

1,486

1,569

582
485

455

609

5,066
4,796

4,451

5,206

10-12.20207-9.20204-6.20201-3.2020

דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה  , פרמיות שהורווחו ברוטו
(ח"שבמיליוני, 2020שנת )
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בריאות ביטוח כללי גמלפנסיהביטוח חיים

מרץ-ינואר ספטמבר–יולי  יוני–אפריל 
(רבעון סגר הקורונה)

דצמבר–אוקטובר 

6%
15%

8%



הוצאות שיווק ועמלות, שיעור סך הוצאות הנהלה וכלליות

שיעור סך הוצאות ועמלות ביחס  
לממוצע נכסים מנוהלים

דמי , שיעור סך הוצאות ועמלות ביחס לפרמיות
גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה
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14.7%
15.0%

15.9%

202020192018

1.25%

1.39%

1.51%

202020192018



9.24%9.31%
9.45%

202020192018

*שיעור הוצאות הנהלה וכלליות

שיעור הוצאות ביחס לממוצע נכסים  
מנוהלים

דמי גמולים  , שיעור הוצאות ביחס לפרמיות
ותקבולים בגין חוזי השקעה
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0.79%

0.86%
0.90%

202020192018

כולל הוצאות שיווק והוצאות ליישוב תביעות* 



2019בדצמבר 31ליום , תוצאות חישוב יחס כושר פירעון כלכלי

יחס כושר פירעון כפוף להוראות הפריסה
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152%
163%

152% 144%

179%
170%

180%
162%

195%

165%

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

כלל מגדל הראל מנורה הפניקס



שיפור ברגישות לשינוי בשער הריבית
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*שינוי בשיעור הריביתח"מיליוני ש

1%-1%+(הון עצמי)רווח כולל 

31.12.2020460(119)

(327)566**הוצג מחדש31.12.2019

(661)638מקורי31.12.2019

(899)58מקורי31.12.2018

.ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית משקף השפעה של תזוזה מקבילה לאורך כל העקום*     
.'בדיקת נאותת העתודה-החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות'ביטוח וחיסכון בדבר , הוצג מחדש בשל יישום למפרע של הוראות חוזר רשות שוק ההון**  



( ח"במיליוני ש)כולל לפני מס לפי מגזרים רווח-כלל החזקות 
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10-12/2019

10-12/2020

חיסכון ארוך טווח ביטוח כללי ביטוח בריאות שאינו משויך  
לתחומי הביטוח

כ"סה

2019

2020

חיסכון ארוך טווח ביטוח כללי ביטוח בריאות שאינו משויך  
לתחומי הביטוח

כ"סה

.'בדיקת נאותת העתודה-החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות'ביטוח וחיסכון בדבר , ובתקופות המקבילות אשתקד הוצג מחדש בשל יישום למפרע של הוראות חוזר רשות שוק ההון2019הרווח הכולל בשנת * 

223
370

107 49

(452)

175
274 238

152

832

383
595

(77)

49

(91)

28

(6)

343
209

1,014



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

15

10-12/2019

10-12/2020

ביטוח חיים פנסיה גמל כ"סה

2019

2020

ביטוח חיים פנסיה גמל כ"סה

.'בדיקת נאותת העתודה-החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות'ביטוח וחיסכון בדבר , הוצג מחדש בשל יישום למפרע של הוראות חוזר רשות שוק ההון2019הרווח הכולל בשנת * 

207

366

1 6 16

(2)

223

370

380

600

2

(3)

2

(3)

383

595



( ח"במיליוני ש)רווח כולל לפני מס | ביטוח כללי 
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10-12/2019

10-12/2020

רכב רכוש רכוש ואחרים חבויות ואחרים ביטוח אשראי רכב חובהכ"סה

2019

2020

רכב רכוש רכוש ואחרים חבויות ואחרים ביטוח אשראי רכב חובהכ"סה

90

34 36
55

(19)

45

(30)

(114)

31 29

107

49

רכב חובה רכב רכוש רכוש  
ואחרים

חבויות  
ואחרים

ביטוח  
אשראי

כ"סה

(8)

30

(6)

12

(25)

7

(44)

(15)

6 15

(77)

49



מובילים בתשואות

17

16.1216.216.3

16.3
16.37.3



מקום ראשון בסקרי שירות סוכנים–מובילים בשירות 
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,  הוגנות: ביניהן, החברה קיבלה את הציונים הגבוהים ביותר בקטגוריות מובילות
קשר  , נוחות העבודה בפורטל החברה, גמישות, זמינות העובדים, תעריפים, שקיפות

חם ואישי עם הצוות המקצועי ושביעות רצון מתפקוד החברה בתקופת קורונה



מדד הסולידריות בתקופת הקורונה-מובילים בשירות
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6.25

6

5.5

5.25

5.25

5

5

5

5

4.75

4

4

4

3.75

3.25

מדד כולל בביטוח רכב

הראל

כלל

שומרה

ליברה

שלמה

AIG

ביטוח ישיר

הכשרה

ווישור

הפניקס

איילון

מנורה

שירביט

ביטוח חקלאי

מגדל

חברה

מגדל

כלל

הכשרה

הראל

שלמה

הפניקס

איילון

ביטוח חקלאי

שומרה

מנורה

שירביט

חברה

8.1

7.9

7.9

7.8

7.2

7.0

6.8

6.5

5.7

5.3

3.7

מדד כולל לביטוח בתי עסק



זכיה בנבחרי השנה של עדיף–מובילים בחדשנות 
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ריסק 
אישי  
חכם  

מודל ראשוני וייחודי מסוגו בישראל המהווה  
ביטוח חיים  . מהפכה בתחום ביטוח החיים

המאפשר , בהתאמה אישית, למקרה מוות
למבוטחים לקבוע את הגיל בו עליית הפרמיה 

כדי שעלות הביטוח לא תפתיע אותם  , תיעצר
בעתיד

הלחצן  ”
“של כלל

אפליקציה פורצת דרך המרכזת את כל 
מדובר . השירותים הדחופים הנדרשים ללקוחות

במהלך השירות הדיגיטלי משמעותי ביותר 
וניכר מתוך , אשר חוצה קטגוריות בענף הביטוח

נתוני ההורדות והשימושים החוזרים כי הלחצן  
עונה על צורך אמיתי של לקוחות החברה



"אנשים ומחשבים"זכיה בתחרות –מובילים בחדשנות 
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יישום חכם לניהול תביעות באמצעות בינה מלאכותית בתחום הביג דאטה •
(Predictive Analytics) ,אנליטיקה, בקטגוריית ניתוח נתונים ,BI ,ביג דאטה ו-AI

בתחום  , לתשתית חיבור מרחוקVMware Horizonמתקדם של VDIפתרון •
ההמשכיות העסקית  



פתחון לב-אחריות תאגידית

22

בין , חברה מצליחה נמדדת באמצעות קריטריונים רבים
היתר גם ביכולתה להסתכל על המעגלים הסביבתיים  

.בהם היא מתקיימת ולפעול למענם

לקראת חג הפסח קיימה החברה משדר התרמה מיוחד  
לאיסוף סלי מזון לאוכלוסיות  , עבור עמותת פתחון לב

אירוע ההתרמה התקיים במוקד שירות . מוחלשות
, הלקוחות של כלל ובמסגרתו ענו עובדי החברה

.  לשיחות התורמים, בהתנדבות

ארוחות בשווי  68,899בסיומו של ערב מרגש זה נתרמו 
ח"מיליוני ש6.2תרומה של 



ר"ל והיו"דבר המנכ
שהתוותההאסטרטגיתהתוכניתאתבהצלחהמיישמתשהיאתוך,האחרוןבעשורביותרהטובותהתוצאותאתהיוםומציגהשלההענייןבעלילכלערך2020-במשיאהופיננסיםביטוחכלל

.החיתומיברווחמשמעותישיפורתוך,בענףמהמוביליםוהתייעלותצמיחהיעדיומציגה2020במהלךשהותאמה,2019בשלהי

הזדמנויותניצולתוך,ובמקצועיותבאחריותלהתנהלהחברההשכילה,הראשוןברבעוןהחברהתוצאותעלובהתאםהמשק,הפיננסיםהשווקיםעללרעהשהשפיע,הקורונהמשבראףעל
חדשלשיאהגיעהחברהשלהמנוהליםהנכסיםהיקף.₪מיליוני305-כשלבסךמשתניםהניהולמדמיהכנסותהשנהמתחילתבמצטברנרשמו,2020שנתשללסיומהשעדכך,השקעתיות

.₪מיליארד244-לכעלה,הדוחתקופתולאחר,2019שנתסוףלעומת8%שלגידול,מיליארד237-כעלועומד2020שנתבסוף

עלעמדה2020בשנתלהוןהתשואה.עסקיהבניהולגבוההגמישותלהומאפשר,הפיננסיתאיתנותהאתומשקף163%עלעומד,הפריסהבהוראותבהתחשב,החברהשלהסולבנסייחס
.האחרונהבתקופהשאירעווהרגולטוריותהעסקיותלהתפתחויותבהתאםוזאת,ההוןיעדעדכוןאתבוחנתהחברהכי,יצוין.(שנתיבחישוב)48.6%על2020שנתשלהרביעיוברבעון10.6%

חיסכון,האלמנטריהביטוחבענפיהביטוחסוכנילשכתשלבדירוגיםמובילה,האוצרמדדילפיללקוחותבשירותמובילה,שלההתפעולייםהפרמטריםבכלשיפורמציגהופיננסיםביטוחכלל
מעמידיםאלהכל.מוצריהבשלללעמיתיםבתשואותמתמשכתהובלהלצדזאתוכל,המשברבעתלציבורהחברהתרומתמידתאתהמודד,הסולידריותבמדדגםכמו,והפיננסיםטווחארוך

.הפריוןושיפורהתייעלותלצדמואצתלצמיחהשלההאסטרטגיתהתוכניתיישוםלהמשך,2021לשנתמצויינתפתיחהבנקודתהחברהאת

שלהראשוןהתאגידיתהאחריותח"דואתפרסמנו2021פברוארבחודש,ח"הדותאריךולאחר"מעלה"ארגוןשל+"פלטינה":ביותרהגבוהבציוןהשנהזכינו,התאגידיתהאחריותבתחום
ועובדיעובדותהתנדבו,ימיםמספרלפני,זובמסגרת.היומיומיתהעסקיתבפעילותנונוקטיםאנובהםוהערכייםהאתיים,הסביבתיים,החברתייםהשיקוליםמכלולאתמבטאאשר,החברה
.₪מיליון6.2-כשלבסך,משגתאינהידםאלועבורמזוןלסליתרומותנאספובו,הפסחחגלקראתלבפתחוןעמותתשלייעודיהתרמהבמשדר,כללשלהשירותבמוקדיהחברה

בכלמציגהשהחברהולתפנית,מאתגרתכהבשנה,החברהבהצלחתמלאהשותפותעלהביטוחוסוכנילסוכנותגםכמו,ולעובדיההחברהומנהלילמנהלותלהודותנוספתהזדמנותזו
.לפעילותההמהותייםהפרמטריים
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.מאתגרתכהבשנה,אלולתוצאותותרומתםמאמציהםעלועובדיההחברהלהנהלתהחברהדירקטוריוןבשםמודהאני.2020בשנתמרשימותתוצאותמציגהופיננסיםביטוחכלל

ערךוהשאתברוכהעשייה,ראויתאגידיממשלכלליעלהקפדהתוךזאת,בענףלמובילותחזרההחברהאתלהביאמטרהמתוך,המגמהשיפורלהמשךלפעולימשיךהחזקותכללדירקטוריון
.המניותבעליולציבורהחברהלסוכני,ללקוחות

ל  "מנכ, יורם נוה
כלל החזקות

ר  "יו, חיים סאמט
כלל החזקות
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