
 

 

  23 באוגוסט 2017 

קבוצת הראל סיימה את הרבעון השני של שנת  2017 
עם עלייה חדה ברווח הכולל ל-184 מיליון ש"ח 

 

לפי הוראות המעבר החדשות של סולבנסי 2, מסתכם עודף ההון של הראל ביטוח לסך 
של 5.1 מיליארד ש"ח. עודף ההון של הראל ביטוח, ללא הוראות המעבר, מסתכם בסך 

של 1.9 מיליארד ש"ח 
 ~~~

הראל השקעות הכריזה במחצית על חלוקת דיבידנד  בסך כולל של 257 מיליון ש"ח  
 ~~~

קבוצת הראל סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2017 עם גידול חד ברווח הכולל ל-
437 מיליון ש"ח 

 

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2017: 
 

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו במחצית הראשונה של 2017 בכ-11.1 מיליארד ש"ח, לעומת כ-9.7 
מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-14%.  

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו ברבעון השני של 2017 בכ-5.7 מיליארד ש"ח, לעומת כ-5 מיליארד 
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  כ-14%.  

 

הרווח הכולל במחצית הראשונה של 2017, הסתכם בכ-437 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של כ- 42 מיליון 
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  

הרווח הכולל ברבעון השני של 2017, הסתכם בכ-184 מיליון ש"ח, לעומת כ-28 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל 
אשתקד.  

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד, נכון ליום 30 ביוני 2017, על כ-5.3 מיליארד ש"ח.  
הראל השקעות הכריזה במהלך המחצית הראשונה של השנה על חלוקת דיבידנד בסך של 257 מיליון ש"ח. 

במקביל, חילקה הראל ביטוח דיבידנד, בסך של 250 מיליון ש"ח.   
 

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים עלה 
והסתכם, נכון ליום 30 ביוני 2017, בכ-196 מיליארד ש"ח.  

 

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר: "הראל ממשיכה לשמור על מעמדה המוביל בענף ולהציג 
איתנות פיננסית גבוהה, אשר באה לידי ביטוי גם בעודפי ההון שמציגה החברה. זאת, בהתאם להוראות המעבר 
החדשות של סולבנסי 2, מהן עולה, כי עודף ההון של הראל הסתכם ב-5.1 מיליארד ש"ח או 1.9 מיליארד ש"ח ללא 
יישום הוראות המעבר". סיבוני הוסיף כי "אנו ממשיכים בהטמעת השינוי האסטרטגי שהכרזנו עליו ולפיו אנו מתאימים 
את עצמנו למציאות הדיגיטלית ושמים את הלקוח במרכז, במטרה להציע לו פתרונות מותאמים אישית, החל משלב 
המכירה, דרך קבלת המידע והשירות השוטף, הטיפול בתביעות וחידוש חוזי הביטוח. הכל, כדי לספק לו חווית שירות 

משופרת שמותאמת למציאות הדיגיטלית". 
 

חסכון ארוך טווח 
הרווח הכולל בפעילות חסכון ארוך טווח )ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות( במחצית הראשונה של 2017 

הסתכם בכ-346 מיליון ש"ח, למול הפסד כולל של כ-109 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 
הרווח הכולל בפעילות חסכון ארוך טווח )ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות( ברבעון השני של 2017 הסתכם בכ-

138 מיליון ש"ח, למול הפסד כולל של כ-73 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח במחצית שנת 2017 הסתכמו בסך של כ-7.3 

מיליארד ש"ח למול סך של כ-6.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח ברבעון השני של 2017 הסתכמו בסך של כ-

3.7 מיליארד ש"ח למול סך של כ-3.2 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  
 



 

 

ביטוחי חיים 

הרווח הכולל בביטוח חיים במחצית הראשונה של 2017 הסתכם בכ-304 מיליון ש"ח, למול הפסד כולל של כ-138 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  

הרווח הכולל בביטוח חיים ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם  בכ-116 מיליון ש"ח, למול הפסד כולל של כ-96 

מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  

סך הפרמיות שהורווחו בביטוח חיים בחציון הראשון של 2017 הסתכמו בכ-2.5 מיליארד ש"ח, למול כ-2  מיליארד 

ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 25%.  

סך הפרמיות שהורווחו בביטוח חיים ברבעון השני של 2017 הסתכמו בכ-1.3 כמיליארד ש"ח, למול כמיליארד ש"ח 

בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-30%.  
 

קרנות הפנסיה 

הרווח הכולל מניהול קרנות פנסיה במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכם בכ-25 מיליון ש"ח, בדומה לרווח 

כולל בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הכולל מניהול קרנות פנסיה ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ-14 מיליון ש"ח, למול רווח כולל בסך של 

כ-16 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  

דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה במחצית הראשונה של 2017 הסתכמו בכ-3.4  מיליארד 

ש"ח, למול כ-3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-13%.  

דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה ברבעון השני של 2017 הסתכמו בכ-1.7 מיליארד ש"ח, 

למול כ-1.6 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-6%.  

היקף הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה הסתכם, נכון ליום 30 ביוני 2017, בכ-49.1 מיליארד ש"ח, למול 

כ-39.9 מיליארד ש"ח, ליום 30 ביוני 2016. גידול של כ- 23%.  
 

קופות גמל וקרנות השתלמות 

הרווח הכולל בקופות גמל וקרנות ההשתלמות במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכם בכ-17 מיליון ש"ח, למול 

רווח כולל של כ-4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  

הרווח הכולל בקופות גמל וקרנות ההשתלמות ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ-8 מיליון ש"ח, למול רווח 

כולל של כ-7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  

דמי הגמולים שנגבו בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2017, בכ-1.4 

מיליארד ש"ח, למול כ-1.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-27%. 

דמי הגמולים שנגבו בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הסתכמו ברבעון השני של שנת 2017 בכ-716 מיליון ש"ח, 

למול כ-593 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 21%. 

היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ליום 30 ביוני 2017, הסתכם לסך של כ-33.5 מיליארד 

ש"ח.  
 

ביטוחי בריאות 

הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכם בכ-31 מיליון ש"ח, למול רווח כולל 

של כ-95 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות, ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ-8 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של כ-

68 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הכולל נובע בעיקר מהרעה בביטוח הסיעודי בשל גידול 

בתביעות. 

סך הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות במחצית הראשונה של 2017 הסתכם בכ-2.2 מיליארד ש"ח, למול כ-

2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  כ-10%. 

סך הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות ברבעון השני של 2017 הסתכם בכ-1.1 מיליארד ש"ח, למול 

כמיליארד ש"ח ברבעון המקביל המקבילה אשתקד, גידול של כ-10%.  
 



 

 

ביטוח כללי 

הרווח הכולל בביטוח כללי במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכם בכ-82 מיליון ש"ח, למול הפסד כולל של כ-3 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.    

הרווח הכולל בביטוח כללי ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ-20 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של 48 מיליון 

ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, זאת בשל התפתחות שלילית בענף רכב החובה.  

הרווח הכולל בביטוח רכב רכוש הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2017 לסך של כ- 17 מיליון ש"ח מול רווח כולל 

בסך של כ- 6 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הכולל נובע בעיקר משיפור בתוצאות החיתומיות. 

הרווח הכולל בביטוח רכב רכוש הסתכם ברבעון השני של שנת 2017 לסך של כ-10 מיליון ש"ח מול רווח כולל בסך 

של כ-4 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הכולל נובע מהמשך השיפור בתוצאות החיתומיות. 

הפרמיות ברוטו במחצית הראשונה של 2017 הסתכמו בכ-1.7 מיליארד ש"ח, בדומה לפרמיות ברוטו בתקופה 

המקבילה אשתקד.  

הפרמיות ברוטו ברבעון השני של 2017 הסתכמו בכ-681 מיליון ש"ח, למול כ-699 מיליון ש"ח ברבעון המקביל 

אשתקד. קיטון של כ- 3%. 
 

הראל פיננסים 

הרווח הכולל של הראל פיננסים במחצית הראשונה של 2017 הסתכם בכ-17 מיליון ש"ח, בדומה לרווח הכולל 

בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הכולל של הראל פיננסים ברבעון השני של 2017 הסתכם בכ-9 מיליון ש"ח, למול הפסד כולל בסך של  

כמיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  

הרווח הכולל  ברבעון המקביל אשתקד, כולל הפרשה בגין ירידת ערך של  שווי פעילות קרנות הנאמנות בסך של כ- 

25 מיליון ש"ח לפני מס. 

ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכמו בכ-100 מיליון ש"ח, 

למול כ-134 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה מקורה בעיקר בקיטון בנכסים המנוהלים בקרנות 

הנאמנות והתיקים וכן בשל גידול בעלויות בגין אחזקת הנכס המגבה, ותנאי שוק בפעילות תעודות הסל והפיקדון. 

ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון השני של 2017 הסתכמו בכ-51 מיליון ש"ח, למול כ-70 

מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. קיטון של 27%. הקיטון בהכנסות בתקופת הדוח נובע בעיקרו מקיטון בנכסים 

המנוהלים בקרנות הנאמנות והתיקים, וכן בשל גידול בעלויות בגין אחזקת הנכס המגבה, ותנאי שוק בפעילות תעודות 

הסל והפיקדון. 

היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים, על ידי בית ההשקעות "הראל פיננסים", 

הסתכם, ליום 30 ביוני 2017, בכ-38.8 מיליארד ש"ח. 
 

הון עצמי 

  )SCR  100% עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2016, על בסיס מאוחד ולפני הוראות המעבר )במונחי

הינו בסך של כ- 1.9 מיליארד ש"ח. עודף הון זה מביא בחשבון את השינויים שנעשו בהנחיות חוזר סולבנסי 2 במהלך 

שנת 2016 לעומת הנחיות תרגיל IQIS, שהשפעתם הסתכמה  בכ-1 מיליארד ש"ח.  

בהתחשב בהוראות המעבר, מסתכם עודף ההון של הראל ביטוח לסך של כ- 5.1 מיליארד ש"ח. עודף הון זה מביא 

בחשבון הקלות ושינויים בהנחיות, הנוגעים, בין היתר, לשיעור העמידה בהון הנדרש בתקופת הפריסה המסתיימת ב-

31 לדצמבר 2024. 

נכון ליום 30 ביוני, 2017, נדרשת הראל ביטוח לעמוד ב- 60% מסך דרישות ההון על-פי דרישות סולבנסי העדכניות 

כפי שאושרו על-ידי ועדת הכספים.  

יודגש, כי למודל במתכונתו הנוכחית רגישות גבוהה מאוד לשינויים במשתני שוק ואחרים. 

 


