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ההשקעות רווחי תרומת

 שקל נוילינן 107
..............©.............

 שדירקטוריון הנוסף הדיבידנד
 עם אתמול אישר הראל

הדו״חות פרסום

 וחילקה הרווח הכפילה הראל
דיבידנד שקל מיליארד חצי

 שקל מיליון 846 של רווח עם 2017 את וסיימה ההון שוקי של הגביה מהרוח נהנתה המבורגר משפחת שבשליטת הביטוח חברת
הביצועים על העיבו השנה, שבוטל הקבוצתי, הסיעודי ובביטוח חובה רכב בענף הפסדים רק .16%ל־ להון התשואה ועליית

י י

בינדנו! רחלי

 שכר עלות המבורגר. יאיר
שקל מיליון 2.65 של

שחר טל צילום:

המ בתקופה שקל מיליון 93 של רשות
 דו״חות, פרסמה שטרם מגדל, קבילה.

הע את להגדיל נאלצות ביטוח וכלל
 כשסביבת יותר משמעותי בהיקף תודות

 בתיק מחזיקות שהן מכיוון יורדת הריבית
 כשם־ אך משמעותית. גדול חיים ביטוח
 משחרור נהנות הן עולה, הריבית ביבת

הרווח. לשורת חזרה מהעתודה כספים

השתפרה להון התשואה
 6.3 של פרמיות 2017ב־ גבתה הראל
 מבתקופה יותר 14%ב־ שקל, מיליארד

 ההון על התשואה שיעור גם המקבילה.
 לפי .2016ב־ 9% לעומת 16%ל־ השתפר
 צפויות והפניקס הראל בענף, הערכות

 ביותר החזקות התוצאות את להציג
במונ הביטוח חברות בקרב

 במהלך ההון. על תשואה חי
דיביד הראל חילקה 2017
 שקל מיליון 461 של נדים

הפני ביטוח, כלל בעוד
 יכולות אינן ומגדל קס

דיבידנדים. לחלק עדיין
הדי אישר אתמול

 חלוקת רקטוריון
 נוסף דיבידנד
מי 107 של

שקל. ליון

 שבשליטת ביטוח ראל
מס המבורגר משפחת

 רווח עם חזקה שנה כמת
שקל, מיליון 846 של

.2016ב־ מהרווח כפול
 ביטוח כלל של לאלו בדומה הדו״הות,
 מאפקט מושפעים אתמול, שפורסמו
 השקעות רווחי מחד, - חלקית שמתקזז

 ומאידך, ההון, משוקי גבית רוח עם חזקים
 כמו הראל, את שאילצה בריבית ירידה

עתו את לחזק שלה, המתחרות את גם
 נהנית הראל הרווה. חשבון על ההון דות

 ביטוח ובתיק בנוסטרו השקעות מרווחי
 מהמת־ פחות חשופה שהיא מכיוון החיים
שהנפי מיועדות לאג״ח הרות

 מושפעת ולכן המדינה קה
השוק. מביצועי יותר

 הראל של ההפרשות
הנ הריבית סביבת בשל
 מיליון 50 על עמדו מוכה
הפי לעומת 2017ב־ שקל

שקלים במיליוני הראל, של התוצאות ההון משוק גבית רוח עם
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 החברה אקטואר כי מעדכנים בהראל

 בענף התחלואה הנחות של עדכון ביצע
 הביטו־ שההתחייבויות כך קשות, מחלות

 זה בתהום שקל מיליון 59ב־ קטנו חיות
 שסעיף אלא בתחלואה. לירידה צפי בשל

 ההנחות של לרעה עדכון ידי על קוזז זה
 וההתחייבויות הבריאות, ביטוחי בענף
.2017ב־ שקל מיליון 98ב־ גדלו זה בענף
 דו״חות על מעיבים תחומים שני רק
 שקל מיליון 21 של הפסד הראשון, הראל.
 תחום והשני, חובה, רכב בענף מס לפני

 הראל, של הדגל תחום בריאות, ביטוחי
 בתוצאות מהרעה מהותית שהושפע

 בשל קבוצתי סיעוד בענף החיתומיות
הכולל הרווח התביעות. בעלות עלייה

 לעומת 30%ב־ ירד בבריאות מם לפני
 שקל. מיליון 110ל־ המקבילה, התקופה

 הן סיעודי קבוצתי ביטוח מספקת הראל
 במסגרת והן כללית חולים קופת לעמיתי
 עבודה מקומות דרך קבוצתיים הסכמים
 רשמה 2017ב־ השנה. בתחילת שבוטלו

 שקל מיליון 84 של מם לפני הפסד הראל
 לעומת זאת הקבוצתי, הסיעודי מהביטוח

.2016ב־ שקל מיליון 14 של הפסד
 סלינגר דורית ההון שוק על הממונה

 כשאסרה הביטוח הברות עם חסד עשתה
 סיעודיים קבוצתיים ביטוחים שיווק על

 שהחלו ביטוחים - העבודה במקומות
 החברות. רווחיות על משקולת להוות

לא הללו הביטוחים את לחדש נהגו אלה

 הבריאות בביטוחי לזכות כדי רק פעם
יותר. הרבה הרווחיים הקבוצתיים

 פיננסים הראל ההשקעות בית
 עם 2017 את סיכם קרם טל של בניהולו

 לעומת שקל מיליון 34 של מס לפני רווח
 בזכות 2016ב־ שקל מיליון 3 של הפסד

 בית שביצע שקל מיליון 75 של מחיקה
 הנאמנות קרנות בפעילות ההשקעות

 ירידה הרף הושג לרווחיות המעבר שלו.
 בקרנות ניהול מדמי בהכנסות 13% של

 בהיקף גם שקל. מיליון 122ל־ הנאמנות
נר ההשקעות בבית המנוהלים הנכסים

לעו שקל מיליארד 42.3ל־ עלייה שמה
.2016ב־ שקל מיליארד 39.4 מת

בכירים שכר מגבלת עקיפת
 הראל יו״ר של השנתית שכרו עלות

 2.65 על 2017ב־ עמדה המבורגר יאיר
 סיבוני מישל המנכ״ל ושל שקל מיליון

שה בבקוב, סמי שקל. מיליון 3,39 על
 השקעות כמנהל הסל אמיר את חליף

מי 2.47 של בעלות משכר נהנה ראשי,
המ גדעון של שכרו ועלות שקל, ליון

 הקבוצה, ונשיא יאיר של אחיו בורגר,
מת החריגה שקל. מיליון 2.1 על עמדה
התאפש שקל מיליון 2.5 של שכר קרת

בה המינימום ששכר העובדה בזכות רה
שקל. 6,000ל־ שעברה בשנה עלה ראל
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