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ברווח;הראלתחלק
גידול
בעקבות
מיליארדשקל
יווידנדשלרבע
המקביל ,בזכות תשואות גבוהות בשוק ההון ואולם,
חברת הביטוח הציגה
גידול ברווחהכוללל89 -
מיליון שקללעומתהרבעון
לעומתהרבעון הקודם שבו הרוויחה הראל 200
בירידה ברווח
מיליון שקל הראל גם הציגה ירידה של  4870בביטוחי הבריאותבגלל תביעה
מדובר
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אסאששון

מחלות
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ואשפוז,

הקבוצה בענפים

פגיעה

תאונות אישיות,
עיקרי

הרווח

סיעוד ושיניים.הפוליסות הנמ־
$TS1$הנמכרות$TS1$

בבריאות בגלל
המלל

בהראל

תביעה

ביטוח ,במיליוני שי

$TS1$מיעזל$TS1$
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כרות
$DN2$הנמכרות$DN2$
הביטוח הראל,בניהולם

במסגרת ענפי ביטוח
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של מישל סיבוכי ושמעוןאלקבץ,
מים למבוטח כתוצאה ממחלות
את רו״חותיה הכספיים למחצית
החכרה
2013
הראשוכה של
ותאונות ,לרבות מצב סיעודי
המחצית כרווחכולל וטיפולי שיניים.
סיכמה את
ב 2013 -נכללו לראשו־
$TS1$לראשונה$TS1$
מיליון שקל .את הרכ־
$TS1$הרכעון$TS1$
של 289
שמעון אלקבץ
הנרכשת
נה
 $DN2השכי סיימה כרווחכולל של
$DN2$מיעזל $DN2$סיבוני
מיעזל
$DN2$לראשונה $DN2$תוצאותהפעילות
עון
שלאליהו ביטוח בתחום ביטוח
מיליוןשקל,לעומת הפסד של
89
מיליארד שקל גידול
4.641
ב-
7.7
הסתכם ב-
פיננסים
של כ117 -מיליון שקל בתקופה
החברה הציגה ירידה
הבריאות.
מיליון שקל כרכעון המקכיל
56
במחצית הראשונה של  2013הראל
של 239לעומת סוף 2012
השקיעה הראל כחצי מיליארד מיליון שקל.
אשתקד .החברה ציינה
ברווח הכולל ברבעון השני מ -המקבילה
אשתקדולעומת רווח של 200
״הקבוצה
אמר כי
הדירקטוריון אישר חלוקת
משמ־
$TS1$משמעותיות$TS1$
רכישות
שקל בשלוש
כי הקיטון ברווח בתקופת הדו״ח
4.62
51מיליון שקל ב 2012 -ל-
סיבוני
מיליון שקל כרכעון הקודם.
משמ־
$TS1$משמעותי$TS1$
ממשיכה להציג גידול
ריווירנר בסך כ 255 -מיליון
בתחומי הליבה של
שבתקופה המקבילה
נובע מכך
החברה הסבירה כי הגידול מיליון שקל ב 2013 -ירידה של
עותיות
$DN2$משמעותיות$DN2$
בנכסיםהמנוהלים ,בפר־
$TS1$בפרמיות$TS1$
שקל מהראל השקעות ,וזה יחו־
$TS1$יחולק$TS1$
שה־
ההכנסות
החברה הסבירה כי ״הפר־
$TS1$״הפרמיה$TS1$
ברווח לעומת הרבעון המקביל %84
רכישת תיק ביטוחי
עותי
$DN2$משמעותי$DN2$
$TS1$שהשתחרר $TS1$פעילותה:
ב 2012 -עורף
$DN2$בפרמיות $DN2$ובדמיהגמולים .כל זאת
מיות
בספטמבר .ריווירנר זה מצ־
$TS1$מצטרף$TS1$
$TS1$פעילות $TS1$לק
$DN2$יחולק$DN2$
קודמות
תקופות
$DN2$שהשתחרר $DN2$בגין
שתחרר
הבריאות
השנתית בביטוח
מיה
$DN2$״הפרמיה$DN2$
בשוק ההון שה-
מקורו בעיקר
החיים שלאליהו ,רכישת פעי־
הרכישות שביצעה הקבוצה
$DN2$מצטרף$DN2$לריווירנר של 53מיליון לצר
טרף
$DN2$פעילות$DN2$ניהול התיקים וקרנות הנא־
$TS1$הנאמנות$TS1$
שהשתחרר לות
היא כ -מיליארד שקל ,ודי
בתקופת הרו״ח היו
תשואות בו
היה גבוה מהעורף
2013
הראשונה של
במחצית
שקל שחולקבאפריל.
$DN2$הנאמנות $DN2$של כלל פיננסים והגדלת
מנות
ב 2013 -וכן בשל תביעה חרי־
$TS1$חריגה$TS1$
נקודתית כדי
בתקופה
מהתשואות
גבוהות
בהרעה בתביעה
התוצאות הכספיות של הקבוצה
סך הנכסיםהמנוהלים בקבו־
$TS1$בקבוצה$TS1$
התוצאות
בבםם״ה.
האחזקות
$DN2$חריגה $DN2$של עשרותמיליוני שקלים
גה
להביא לירי פגיעה ברווח .אין
נמוכות יותר
המקבילה ,אבל
איפשרו את ביצוע עסקות הר־
$TS1$הרכישה$TS1$,
$DN2$בקבוצה $DN2$בביטוח ,קרנות פנסיה ,קופות
צה
החברה סירבה
בתחום החבויות.
מדובר במגמה״.
לעומת הרבעון הקורם.
של התיקים והקרנות באו לי־
$TS1$לירי$TS1$
כישה,
$DN2$לירי $DN2$ביטוי ברבעון בחברה הבת גמל ,קרנות נאמנות ,תעודות סל
רי
לפרט מעבר לכך וציינה כי הת־
$TS1$התביעה$TS1$
הרווח הכולל בביטוח כללי
מנוע הצמיחה העיקרי של
$DN2$הרכישה $DN2$,ובנוסף חלוקת ריווירנרים
מיליון שקל
בסךהעולה על 300
הסתכם בסוף
ושירותים פיננסים
בניהולו של סמי
הראל פיננסים,
$DN2$התביעה $DN2$היתה
הסתכם לסך של כ94 -
במחצית
ביטוח הב-
חברת הראל הוא
מבוטחת באמצעות
ביעה
מתחילת 2013״.
2013
הראשונה של
המחצית
בבקוב .הרווה הכולל ברבעון של
מבטחי משנה.
ריאות הכולל את הפעילות מיליון שקל לעומת רווח כולל
מכסות

את מגוון

הנזקים הנגר-

