
מצגת אנליסטים

2021שנת



מצגת זו כוללת מידע חלקי בלבד ביחס לתוצאות החברה  
. והיא נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד2021לתקופת שנת 

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

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

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

.במסגרת מתן הסברים על החברה

הגבלת אחריות
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?מי אנחנו

כלל החזקות עסקי ביטוח היא  
מקבוצות הביטוח והחיסכון ארוך  

הטווח המובילות בישראל

נכון  )₪ מיליארדי 286-כהיקף הנכסים 
21%-גידול של כ, (2021לסוף שנת 

2020לעומת סוף שנת 

דמי גמולים ותקבולים, היקף פרמיות
27.2-כ: 2021בשנת בגין חוזי השקעה 

לעומת 39%-גידול של כ, ₪מיליארדי 
תקופה מקבילה אשתקד

סוכני ביטוח2,000-פועלת ביחד עם כ

8%-חל קיטון של כ2019מיוני , עובדים4,300-מעסיקה כ
כולל עובדים שנוספו בעקבות רכישת )במצבת העובדים 

במצבת 11.5%-בכלל ביטוח חל קיטון של כ, (סוכנות דוידוף
העובדים בתקופה זו

של ארגון מעלה  + דירוג פלטינה 
בתחום האחריות התאגידית

מובילים בתשואות לאורך זמן

לחברה פעילות ייחודית
מקרב חברות הביטוח בתחום  

המשכנתאות וביטוח אשראי

:דירוג כלל ביטוח
(אופק יציב):        מידרוג

(תחזית יציבה):     מעלות
Aa1.il

S&PilAA+
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ישראל-הסביבה העסקית 
2019דצמבר 

שיעור גידול האוכלוסיה שיעור גידול בתוצר לנפש
($אלפי )2020ותוצר לנפש בשנת 

1995מידע עבור ישראל קיים החל משנת , GDP per capita (current US$), הבנק העולמי: מקור
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אבני דרך עיקריות
2020פברואר 

2021פברואר 2020דצמבר 

-השקת אפליקציית הלחצן של כלל
שירותי חירום ללקוחות החברה במגוון 

תחומים

כלל החזקות הופכת לחברה ללא  
גרעין שליטה

, דירקטוריון חדש בכלל החזקותמינוי 
ר"מינוי מר חיים סאמט ליו

–השקת מוצר ביטוח מנהלים חכם 
FIRSTמנהלים 

2021יוני 2021יוני 2021מאי 

2021יולי 

מידרוג משנה את אופק הדירוג של כלל  
ביטוח ופיננסים משלילי ליציב

S&P  מעלות משנה את התחזית של כלל
ביטוח פיננסים משלילית ליציבה

פלטינה  "זכייה שנייה ברציפות בדירוג 
לאחריות  ESGבמדד מעלה " פלוס

תאגידית

רכישת מלוא מניות חברת דוידוף 
הסדרים פנסיוניים

הנפקה מוצלחת של חברת מכלול

2021אוגוסט 

2021נובמבר 

זכייה כפולה בסקרי השירות  
פנסיוני, אלמנטרי-של לשכת סוכני הביטוח

2020אוקטובר 2020אוקטובר 

כלל החזקות הזרימה הון
₪מיליון 450נוסף בסך 1רובד 

לכלל ביטוח

אשר ירכז תחתיו את  הקמת מערך לקוחות 
של הדיגיטל online-הכל פעילות מכירות

לרבות מתן כלים דיגיטליים לערוץ  , החברה
שיתופי פעולה אסטרטגיים ולקוחות  , הסוכנים
ישירים  

2021מאי 2021מרץ 

קמפיין מובילים בתשואות
בקרנות ההשתלמות

ובקרנות הפנסיה

מסוכנות הביטוח 14%רכישת 
WOBIהדיגיטלית 

מינוי דירקטוריון חדש בכלל ביטוח

2021ספטמבר 

2021דצמבר 

בסך של  2הון רובד מוצלח של וגיוס 
₪ מיליון 400

2021יוני 

בכלל  152%דיווח על יחס כושר פירעון של 
(  כפוף להוראות הפריסה)ביטוח 

השקת שפה חדשה  למותג תחת המסר  
"תשמחו שאתם בכלל"

2021אוגוסט 

: 2021זכייה בדירוג נבחרי השנה של עדיף לשנת 
חדשנות חוצת  , מהלך השנה בענף חיסכון ארוך טווח

חדשנות בענף הביטוח הכללי, תחומים

2021דצמבר 

מ  "תוך הארכת המחמחזור הון משני 
והוזלת עלויות

של כלל החזקותמוצלחגיוס הון 
ח"מיליוני ש500בסך של 

2022ינואר 

2019דצמבר 

אישור תוכנית אסטרטגית  
תלת שנתית לחברה
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1בעלי המניות

.ומעלה5%מוצגים בעלי מניות עם החזקה של .  בהתאם למידע שנמסר לה נכון למועד זה, לפי מיטב ידיעת החברה. 1

מניות המוחזקות בידי הציבור 
ונסחרות בבורסה לניירות ערך  

בתל אביב  

70.5%

מניות המוחזקות בידי קבוצת  
מ"הפניקס אחזקות בע

הראל השקעותבידי קבוצת מניות המוחזקות
מ"בביטוח ובפיננסים בע

ן  "נדלמניות המוחזקות בידי אלרוב
מ"ומלונאות בע 15.0%

7.4%

7.1%
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395

682

1,402

602

89

(במיליוני ש״ח)רווח כולל לאחר מס לבעלי המניות 

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

10.6%1.8% 22.3%**תשואה להון 21.6%

10-12.202110-12.202020202019

48.6%
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2021



594
420

48 22 28

(13)

343

126

1,014

556

370

1,143

49 112 175 193 239

620
832

2,068

(במיליוני ש״ח)רווח כולל לפני מס לפי מגזרים 

10-12/2020

10-12/2021

2020

2021

חיסכון ארוך טווח ביטוח כללי ביטוח בריאות שאינו משויך 
לתחומי הביטוח

כ"סה
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(במיליוני ש״ח)רווח כולל לפני מס : ביטוח כללי

10-12/2020

10-12/2021

2020

2021

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

9

30

(21)

12

(45)

7 12

(15)

64

15 12

48

22

34

(24)

55

(35)

45
78

(114)

52
29 41 49

112



7,725

6,299

5,698

4,989

הון עצמי

יחס כושר פירעון כלכלי

2כולל התאמות בגין הוראות הפריסה

12.202012.2019

152%
163%

החוזר המאוחד לעניין מדידת  'ביטוח וחיסכון בדבר , הינו לאחר הצגה מחדש בשל יישום למפרע של הוראות חוזר רשות שוק ההון2018-2019ההון העצמי בשנים . 1
.'בדיקת נאותת העתודה-התחייבויות

הנתונים כוללים השפעת פעולות הוניות מהותיות שהתרחשו בתקופה שבין תאריך החישוב לתאריך פרסום דוח יחס כושר פירעון כלכלי של החברה. 2 10

(ח"במיליוני ש)1הון עצמי מיוחס לבעלי המניות של החברה

12.2018 12.2019 12.2020 12.2021



גמלפנסיהביטוח כלליביטוח חיים

דמי תגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה, פרמיות שהורווחו ברוטו
(במיליוני ש״ח)

בריאות

20212020

11

12,421

7,313

2,804

2,471

1,406

1,296

6,934

6,308

3,614

2,115

27,178

19,501

3,971

1,900

724

645

360

326

1,896

1,614

1,282

566

8,232

5,050

10-12.202110-12.2020



2,100 
1,594 1,718 1,900 

2,373 
3,052 3,025

3,971 
592 

599 635 645 
659 

703 719

724 

336 

316 318 326 
332 

346 369 

360 

1,569 

1,485 
1,640 1,614 

1,559 

1,671 1,808 

1,896 

609 

455 
484 

566
621 

803 
908 

1,282 

5,206 

4,448 
4,797 5,050

5,543 

6,574 6,828 

8,232

דמי תגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה, פרמיות שהורווחו ברוטו
(במיליוני ש״ח)

1-3.20211-3.2020 4-6.20214-6.2020 7-9.2020 10-12.2020
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7-9.2021 10-12.2021

8% 6%
9%

19%

4%
21%

גמלפנסיהביטוח כלליביטוח חיים בריאות



(במיליארדי ש״ח)נכסים מנוהלים 

31.12.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016

גמלפנסיהנוסטרוחוזי ביטוח וחוזי השקעה תלוי תשואה

13

958073666458

35
3332323130

107

87
78

6662
54

49

37
37

3334
34

286

237
220

197191
177



שיעור סך הוצאות ועמלות

שיעור סך הוצאות ועמלות ביחס  
לממוצע נכסים מנוהלים

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

14

202120202019 202120202019

11.0%

14.7%15.0%

1.14%

1.25%

1.39%



*שיעור הוצאות הנהלה וכלליות

202120202019

שיעור סך הוצאות ביחס לממוצע 
נכסים מנוהלים

דמי , שיעור סך הוצאות ביחס לפרמיות
גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה

202120202019

15

7.0%

9.2%9.3%

0.73%

0.79%

0.86%

כולל הוצאות שיווק והוצאות ליישוב תביעות* 



השקעות מובילות
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תשואות מובילות
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חמש ועשר השנים האחרונות  , שלוש, כלל ביטוח ופיננסים במקום ראשון בתשואות פנסיה בשנה
.שנה ושלוש, ומקום ראשון בקרנות השתלמות בשנים, במסלול הכללי

18

קמפיין מובילים בתשואות



,  המבוססת על עובדים אמיתיים ששולבו בבוט עצמו, השקה של נבחרת בוטים מומחים
.אלמנטר ותביעות, ל"בריאות ונח, חיים, פנסיה וגמל: הנותן מענה במגוון תחומים

19

שירות-מובילים בחדשנות



,  2021ועיתונאי הביטוח והפיננסים לשנת ' עדיף'כלל ביטוח ופיננסים זכתה בדירוג נבחרי השנה של 
חדשנות , מהלך השנה בענף חיסכון ארוך טווח: עם שלושה מוצרים מובילים בקטגוריות הבאות

.חדשנות בענף הביטוח הכללי, חוצת תחומים

20

זכייה בנבחרי השנה של עדיף



יורם נוה
מנכ״ל כלל החזקות

חיים סאמט
יו״ר כלל החזקות

21

ר"ל והיו"דברי המנכ
רשמנו השנה רווח  . אני גאה להציג היום את התוצאות השנתיות הטובות ביותר של כלל ביטוח ופיננסים מאז הקמתה

גידול  , 2020בשנת ₪ מיליון 602-לעומת רווח כולל לאחר מס בסך של כ, ₪מיליון 1,402-כולל לאחר מס בסך של כ
!₪מיליון 800-משמעותי המסתכם בכ

הרבה מעבר  , לצד התייעלות, המשכנו לשפר את התוצאות החיתומיות והפכנו לחברה מובילה בצמיחה2021בשנת 
הובלה המתורגמת לצמיחה  , אנו ממשיכים להוביל בתשואות לעמיתים. ליעדי התוכנית האסטרטגית שהתווינו

היקף הנכסים המנוהלים של החברה גדל בעקביות  , בתוך כך. בתחום הפנסיה והגמל, ולניודים נטו חיוביים ומרשימים
.  2020לעומת שנת , 21%-גידול של כ, ₪מיליארד 286-והגיע השנה לשיא חדש של כ

מובילה במדדי רשות שוק ההון בשירות  , כלל ביטוח ופיננסים מציגה שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים שלה
.ללקוחות ומובילה בדירוגים של לשכת סוכני הביטוח בכל תחומי הביטוח והפיננסים

,  רכישת מלוא מניות חברת דווידוף-ביצעה כלל מהלכים עסקיים משמעותיים בחברת ההחזקות , 2021במהלך שנת 
ביצענו מהלך מוצלח של גיוס והחלפת הון משני  , 2021בחציון השני של . והנפקת מכלול Wobiרכישת מניות בחברת 

הזדמנויות  לנו לבחון אשר יאפשר , 2022בכלל החזקות בתחילת ₪ לצד גיוס הון של כחצי מיליארד , בכלל ביטוח
.בהלימה ליעדים ולתוכנית האסטרטגית של החברה, עסקיות

7,725-כשסך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה מסתכם בכ, 2021כי אנו מסיימים את שנת , אני שמח לציין
.23%-גידול מרשים של כ, 2020בהשוואה לסך ההון בשנת , ₪מיליארד 1.4-עלייה של כ, (לא כולל גיוס ההון)₪ מיליון 

והן תוצר של  , ההנהלה והדירקטוריון, סוכניה, התוצאות השנתיות המצויינות מהוות משב רוח נפלא לעובדי החברה
.שבזכותה ממשיכה המגמה של שיפור בפעילותה של כלל ביטוח ופיננסים, עבודה מאומצת ומשותפת

ויאפשר מהלכים  , אשר חיזק באופן משמעותי את הבסיס ההוני, השנה הובילה החברה גם מהלך של גיוס הון
.אסטרטגיים משמעותיים

.בהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה, נמשיך בפעילות האינטסיבית להשגת המטרות המשותפות



     


