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על מה נדבר
Solvency II
-

תהליך המעבר ליישום  Solvency IIבישראל
עקרונות הסולבנסי במבט על
טיוטת עדכונים להוראות
מספר מילים על חלוקת דיבידנד

 - IFRS17חוזי ביטוח
-

עקרונות התקן והמודלים בבסיסו במבט על
מספר מילים על המודל הפשוט לחוזים קצרים
הוראות המעבר
דוגמא לתחזית רווח במוצר ריסק
השפעות חוצות ארגון

Solvency II
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המעבר לSolvency II -
ביום  30ביוני2017 ,
הוראות הסולבנסי נכנסו לתוקף

 2020ואילך

2019

2018

2017

2009-2015

צפוי יישום של הנדבך
הנוספים של המודל

מעבר מלא של שוק הביטוח,
לאחר בדיקה של רואה החשבון
המבקר ,לנדבך הראשון של מודל
סולבנסי על נתוני 12.2018

בדיקה של רואה החשבון
המבקר על חישוב הסולבנסי
לרוב שוק הביטוח על נתוני
12.2017

בדיקה לראשונה של רואה החשבון
המבקר על חישוב הסולבנסי ל 2-חברות
ביטוח על נתוני 12.2016

סקרי הערכה
כמותיים לחישוב
יחס כושר פירעון
כלכלי

מעורבות של רשות שוק ההון במעבר לנדבך הראשון של מודל סולבנסי
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הסבר קצר על Solvency II

מודל סטנדרטי לחישוב ההון העצמי הקיים וההון הנדרש לכושר פירעון
המטרה  -מבטח יחזיק כרית ביטחון לספיגת הפסדים
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השינוי שהביא הSolvency II -
דרישות ההון בעבר

דרישות ההון תחת solvency II

הון קיים

הון עצמי לפי דוחות
כספיים בתוספת הון משני

הון כלכלי לפי הוראות
ספציפיות

הון נדרש

לפי נוסחאות והוראות
שקבע הממונה

מבוסס על מגוון תרחישים,
בראיה צופה פני עתיד,
הנוגעים לסיכונים להם
חשופות חברות ביטוח
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חישוב עודף ההון הכלכלי על פי Solvency II
הון כלכלי

הון כלכלי
עודף נכסים על התחייבויות במאזן הכלכלי

נכסים בשווי הוגן

מרווח סיכון


התחייבויות ביטוחיות



החישוב בעל
מורכבות
גבוהה



הון נדרש -
SCR

 SCRעל פי
התרחישים
כרית ביטחון

עודף הון

ללא מרווחי שמרנות





שערוך אג"ח ח"צ
איפוס נכסים
בלתי מוחשיים
שערוך נכסי חוב

הכרה ברווחים
עתידיים
היוון בריבית חסרת
סיכון

מבוסס על מגוון תרחישים ,בראיה צופה פני עתיד ,הנוגעים לסיכונים להם
חשופות חברות ביטוח
גובה ההון הנדרש מייצג ,על פי ההוראות ,את היקף ההון העצמי שיאפשר
לחברת הביטוח לספוג ,בשנה הקרובה ,הפסדים בלתי צפויים ולעמוד
בהתחייבויותיה למבוטחים ומוטבים במועדן ,ברמת ביטחון של 99.5%

נקבע גם סף הון מינימלי )בטווח בין  25%ל 45% -מה(SCR -
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Solvency II -פירוט התרחישים ב
SCR = BSCR - Adjtax + SCRop
Adj
SCRmarket

קורלציות בגין
התרחישים
השונים
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SCRhealth

SCRop

BSCR
SCRcounterparty

SCRlife

Mktcurrency

Health

Health

SLT

NonSLT

Mktproperty

HealthMort

Health

Mktinterest

HealthLong

Health

Mktequity

HealthDis

LifeLapse

Mktspread

HealthLapse

LifeExp

Mktconcentrations

HealthExp

Prem&Res

NSLTLapse

HealthCAT

LifeMort
LifeLong

SCRnon-life
LifeCAT

NLPremuim&Reserve

SCRintang
NLCAT

NLLapse

LifeDis/Morb

בכל אחד מתתי הרכיבים מחושבת
דרישת ההון באמצעות הפעלת
תרחיש המשקף הפסד שהסיכוי
 שנה200 - ל1 להתממשותו הוא

הנדבכים בSolvency II -
טרם יושם
נדבך  - 1דרישות כמותיות
 דרישות הון מבוססות סיכונים
 חישוב הנכסים וההתחייבויות על פי
עקרונות כלכליים ושווי הוגן
 מודל סטנדרטי

נדבך  - 2דרישות איכותיות
 בחינת איכות התהליכים
הפנימיים ,הממשל
התאגידי וניהול הסיכונים
)(ORSA
 המטרה  -שמירה על
יציבות חברות הביטוח
באמצעות התמקדות
בתהליכי בקרה פנימית
ותהליכי קבלת החלטות
פנימיים.

טרם יושם
נדבך  - 3דרישות גילוי ודיווח
 הגברת השקיפות באמצעות דרישות
גילוי פומבי מוגבר בדוחות השוטפים
 המטרה  -לייצר משמעת שוק
משופרת ולהגביר את ההגנה על
המבוטחים
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הוראות פריסת דרישות ההון הנוכחיות
פריסה לינארית
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טיוטת עדכונים להוראות
במסגרת עדכון הוראות הסולבנסי ,אשר הוגשו לוועדת הכספים נכללו -






הוראת פריסה נוספת  -הגדלת ההון הכלכלי באמצעות ניכוי מעתודות הביטוח .הניכוי ילך ויקטן
בצורה הדרגתית ,עד לשנת 2032
הגדלת ההתאמה לספיגת הפסדים בשל נכס מס נדחה ,מעבר לעתודת המס במאזן הכלכלי,
תחת מגבלות מסוימות
עדכונים נוספים  -הקלות לעידוד בהשקעות ,סטיות תקן ,הוספת גורמי סיכון ועוד
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חלוקת דיבידנד בעולם הסולבנסי




רשות שוק ההון קבעה כי חברת ביטוח רשאית לחלק דיבידנד רק אם לאחר ביצוע החלוקה יש
לחברה יחס כושר פירעון בשיעור של  100%לפחות )ללא הוראות הפריסה(
בנוסף קבעה הרשות כי דירקטוריון של חברת ביטוח נדרש לקבוע יעד הון לצורך חלוקת דיבידנד



130%

יחס כושר פירעון לפני חלוקת דיבידנד

)(10%

חלוקת דיבידנד

120%

יחס כושר פירעון לאחר החלוקה

115%

יעד ההון שנקבע על ידי הדירקטוריון
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IFRS17

תקן דיווח כספי בינלאומי 17
חוזי ביטוח
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הצורך בחידוש התקינה
()ההדגשות אינן במקור

:מתוך התקן

“

The previous IFRS standard on insurance contracts, IFRS 4, was an interim standard that allowed entities to use wide variety
of accounting requirements and variations of those requirements.

The differences in accounting treatment across jurisdictions and products made it difficult for investors and analysts to
understand and compare insurer’s results.
[...]
Long-term and complex insurance risks are difficult to reflect in the measurement of insurance contracts. In addition,
insurance contracts are not typically traded in markets and may include a significant investment component, posing further
measurement challenges.
Some previous insurance accounting practices permitted under IFRS 4 did not adequately reflect the true underlying
financial positions or the financial performances of these insurance contracts. [...]

”
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.יכולת השוואתיות בין מוצרים דומים בחברות שונות ואף במדינות שונות



.(Solvency II - וEV -שימוש בכל המידע הזמין לתאריך המאזן לצורך מדידת הערך בספרים של חוזי הביטוח )דומה ל



. חוזי ביטוח הם שירות מתמשך לאורך זמן ובהתאמה ההכרה ברווח תיפרס על פני תקופת השירות- מהות התקן



לוחות זמנים
IFRS - 9

IFRS - 17

SOLVENCY II

תוקף מיום 1.1.2018

תוקף מיום 1.1.2023

עם אופציית דחייה לחברות ביטוח
– תוקף מיום 1.1.2023

מחייב עדכון מספרי השוואה של
שנה אחת בלבד
יום המעבר 1.1.2022

דיווח לראשונה31.08.2017 :

דיווח לראשונה31.3.2023 :

דיווח לראשונה31.3.2023 :

חישוב מאזן כלכלי לצורך
תחשיבי הלימות ההון השונה
מכללי המאזן החשבונאי ונערך
על פי כללי הדירקטיבה

מטפל במדידה ,הצגה וגילוי של
מטפל במכשירים פיננסיים.
אחת ההשלכות  -חישוב הפרשה חוזי ביטוח.
להפסדי אשראי חזויים
משנה את המדידה וההצגה של
תוצאות של חברת ביטוח.

תוקף מיום 30.6.2017
)בגין נתוני (12.2016
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כל התורה על רגל אחת

גישת הרכיבים הבסיסיים )(BBA
Building Block Approach

הפרדת רכיבים של
חוזה הביטוח
Separating

היוון

תזרימי
המזומנים
העתידיים

Best Estimate + Risk Adjustment

הגדרה ותחולה

מרווח
סיכון

)Variable Fee Approach (VFA

מרווח
שירות החוזה )(CSM

הצגה

ביטוח משנה

גילוי

הוראות
מעבר

המודל הפשוט יותר )(PAA
Premium Allocation Approach
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מדידה של ההתחייבויות הביטוחיות היום

מרבית העתודות מבוססות על מידע היסטורי ופחות על מידע צופה פני עתיד
נערכים מחקרים אקטואריים מדי שנה לתיקוף ההנחות שעומדות בבסיס החישובים
החישובים מתבססים ,בין היתר ,על הוראות הממונה והפרקטיקה המקומית
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המודל הכללי
מצב א'  -עסק
מרוויח .אין
הכרה ברווח
ביום הכניסה
לחוזה.

תזרים מותאם סיכון

מייצג את הרווח הצפוי למבטח
לאורך תקופת חוזה הביטוח

ערך נוכחי של תזרים יוצא
ערך נוכחי של תזרים נכנס
התאמה לסיכון

מרווח שירות החוזה

תזרים מותאם סיכון

מרווח שירות החוזה לא יכול
להיות שלילי .ההפסד הצפוי
מוכר ברווח והפסד מיידית

ערך נוכחי של תזרים יוצא

הפסד

מצב ב'  -עסק
מפסיד .הכרה
בהפסד ביום
הכניסה לחוזה.
ערך נוכחי של תזרים נכנס

התאמה לסיכון
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המודל הפשוט
הקלה על הטיפול במוצרי ביטוח לזמן קצר
השוני המהותי העיקרי הוא ברמת
האגרגציה בחישוב הפרמיה בחסר

ההתחייבות בגין חוזי ביטוח נחלקת לשניים:
התחייבות לתקופת הכיסוי הביטוחי הנותרת -

עתודה לתביעות -

גישה פשוטה המבוססת על הקצאת הפרמיה בין התקופות,

דומה למצב הקיים בתביעות התלויות היום.

דומה למצב הקיים היום של עתודה לפרמיה שטרם הורווחה בניכוי .DAC

הוצאות רכישה ישירות

התאמה לסיכון

התחייבות לתקופת הכיסוי
הנותרת

פרמיות רשומות
)בתוספת התחייבות בגין
חוזים מפסידים(

ערך נוכחי של תזרימי מזומנים בגין
תביעות

BEL + RA

UPR - DAC
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רמת ההקבצה

חוזי ביטוח בעלי סיכון דומה המנוהלים
יחד

תיק ביטוח

חוזי ביטוח מכבידים

חוזי ביטוח שבעת ההכרה
לראשונה אין סבירות
משמעותית שיהפכו לחוזים
מכבידים בעתיד

כל יתר חוזי הביטוח

קבוצות רווחיות של התיק
חוזים שהונפקו בפער זמן של יותר משנה אחד מהשני לא יקובצו יחד
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הוראות מעבר
הוראות המעבר  -לכל קבוצה של חוזי ביטוח )תיק(
גישת יישום למפרע מלאה  -בהתאם לIAS 8 -

מחייב עדכון מספרי השוואה
של שנה אחת בלבד
יום המעבר 1.1.2022

במידה ובלתי אפשרי )(impracticable

גישת השווי ההוגן

או

יישום למפרע חלקי
יש להשתמש במידע רטרוספקטיבי ככל הניתן

(Best Estimate +
)Risk Adjustment

-

שווי הוגן = )ביום המעבר( CSM

במידה ומידע בעל רמת אמינות גבוהה אינו זמין
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תחזית רווח לקבוצת כיסויים חדשה

ריסק
שיטה קיימת )(4
ושיטה חדשה )(17
ביטולים
הוצאות רכישה
סלקציה
ריבית

√
√
√
√
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השלכות יישום התקן צפויות להיות חוצות ארגון -
ייתכנו התאמות ושינויים ביחידות ארגוניות שאינן קשורות לדיווח הכספי
תגמול סוכנים ומשווקים

הדרכות סוכנים

קשר עם הסוכנים

פילוח וטיוב תיק לקוחות

אסטרטגיה שיווקית

ערוצי הפצה

תהליכי מכירה

ניהול מותג

יעדי מכירות

יחידות עסקיות

מכירות והפצה

שיווק ושירות לקוחות

ניהול מוצר
אסטרטגיית ביטוח משנה

מדידת ביצועי תיק

פיתוח עסקי

מוצרים חדשים

תהליכי יישוב תביעות

רזרבות

בקרת גבייה

בקרות תפעוליות

כללי חיתום

כיסוי קטסטרופה

גילוי ומניעת הונאות

גביה והפקת חיובים

שיטות עבודה

מדידת הסיכון

הליכים משפטיים

הגשת תביעות

הפקת פוליסות

בקרה על
איכות החיתום

בקרה פנימית

משאבי אנוש
מחלקה משפטית

שכר ותגמול

הדרכות והכשרות

מדידת ביצועים
KPIs

ברמת הארגון

ניהול סיכונים וציות
ניהול סיכונים

חיתום

שירות ותמיכה עסקית

ניהול פוליסות

ניהול תביעות
שיבובים

תמחור

אסטרטגיית מוצרים
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"יישום התקן הוא כמו חציית גשר תוך כדי בנייתו"
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תודה רבה
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