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 כ"ז בסיון התשפ"א

 2021ביוני  7

 

 2020-106חוזר ביטוח 
 סיווג: כללי >טיוטה<

 
 

 נכסי השקעותכללי  –"ניהול נכסי השקעה"   5לשער  4פרק  –תיקון הוראות החוזר המאוחד 

 טיוטה – שאינן תלויות תשואהכנגד התחייבויות  חברת ביטוח

  

, ולאחר התייעצות 1981-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"אל )א(36 סעיףבתוקף סמכותי לפי 

 עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

 

 כללי .1

(, החקיקהתיקון  –)להלן  2016-נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )תיקוני חקיקה(, התשע"ו 2016בשנת 

חוק הפיקוח על  –)להלן  1981-ביטוח(, התשמ"א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 36במסגרתו תוקן סעיף 

( שנתן בידי שר האוצר סמכות לקבוע, בין היתר, הוראות בדבר סוגי נכסים שיחזיק מבטח כנגד הביטוח

התחייבויותיו לסוגיהן ושיעורי החזקתם והוראות לעניין דרכי החזקת הנכסים. במסגרת תיקון החקיקה 

ועדה והעם  לאחר התייעצות( הממונה –)להלן סמכויות אלו הועברו לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

)א( לתיקון החקיקה כי תקנות שהותקנו בידי שר האוצר לפני כניסת התיקון 25עוד נקבע בסעיף  מייעצת.ה

ימשיכו לעמוד בתוקפן כל עוד לא  ,ממונהידי הבעניינים שהסמכות למתן הוראות לגביהם הועברה ל ,לתוקף

 בוטלו או הוחלפו בהוראות הממונה.

וח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים הותקנו תקנות הפיק 2012בשנת 

( בהן נקבעו כללים לעניין סוגי נכסים התקנות אותקנות כללי השקעה  –)להלן  2012-מוסדיים(, התשע"ב

שיחזיקו גופים מוסדיים והוראות לעניין דרכי החזקת הנכסים, לרבות כללים לעניין התחייבויות שאינן תלויות 

 ,אה של מבטח. בפרק ה' לתקנות נקבעו מגבלות על השקעות והלוואות למנפיק בודד וקבוצת מנפיקיםתשו

נכסי מקרקעין, אופציות וחוזים  ,ומגבלות על השקעה בסוגי נכסים מסוימים כגון איגרות חוב לא סחירות

ונים ודרישות לנזילות עתידיים; הוראות לעניין סיווג התחייבויות, ניהול הנכסים כנגד סוגי התחייבויות ש

מזערית; והוראות ומגבלות על השקעה בנכסים מחוץ לישראל, שליטה בחברות וחברות ביטוח ועסקאות עם 

 צדדים קשורים. 

-נימלי הנדרש ממבטח(, התשנ"חעקב ביטולן של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מי

מונחים בהן נעשה שימוש ב פרק ה' לתקנות כללי השקעההוראות ( נדרש לעדכן את תקנות ההון – )להלן 1998

, 2, חלק 5זאת ועוד, הוראות שער . שבוטלו בתקנות ההון משמעותםכ הון נדרש" ו"עודף הון""ו "הון עצמי"

 (ימשטר כושר פירעון כלכל –)להלן , סימן ב' לחוזר המאוחד שכותרתו "משטר כושר פירעון כלכלי" 2פרק 

( ההדירקטיב –להלן )"Solvency II"  המכונה, EC/2009/138נקבעו בהתבסס על הוראות הדירקטיבה ש

, בין היתר, לדרישות הון בגין פעילות השקעות ומייתרות את הצורך בחלק מתייחסות ,הוראות הנלוות להו

 . תלויות תשואהשאינן מהמגבלות שנכללו בתקנות כללי השקעה בנוגע לנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות 

פרק ניהול  –)להלן "ניהול נכסי השקעה" שכותרתו  לחוזר המאוחד 4, פרק 2, חלק 5מוצע לקבוע בשער לפיכך, 

בהתאמות  ,ביטוח חברתשל תלויות תשואה שאינן  הוראות לעניין התחייבויותסעיף הכולל  (נכסי השקעה
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-33הוראות תקנות , את 31חלק מהוראות תקנה ההוראות המוצעות בחוזר זה צפויות להחליף את  .הנדרשות

-30להביא לביטולן של תקנות להחליף ותלויות תשואה וכן שאינן התחייבויות השקעות מבטח כנגד לעניין  32

  .40-35-ו 28

יפרט הממונה בהודעה ברשומות וראות חוזר זה פרסום ה )א( לתיקון החקיקה, עם25יצוין כי בהתאם לסעיף 

 א לחוק הפיקוח על הביטוח את רשימת התקנות המבוטלות או המוחלפות. 111לפי סעיף 

 

 

 המאוחד החוזר תיקון .2

' ד-'א יםבנספחחולו התיקונים שיחוזר המאוחד שכותרתו "ניהול נכסי השקעה", ל 5שער ב 2חלק ל 4בפרק 

 לחוזר זה.

 

 תחולה .3

 שאינן תלויות תשואה בלבד. התחייבויות נכסים המוחזקים כנגד ועל  כל חברות הביטוחחוזר זה יחול על 

 
 תחילה .4

 .2021בספטמבר  30 ביום זה חוזר של תחילתו

 

 

 ברקת משה"ר ד  

 ביטוח וחסכון ,ההון שוק על הממונה  
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 נספח א

 לחוזר המאוחד  5לשער  4" בפרק הגדרות" 1סעיף תיקון 

 הגדרות .1

"אופציה", "איגרת חוב", "איגרת חוב בלתי סחירה", "איגרת חוב סחירה", "איגרת חוב מיועדת", "איגרת חוב של 

מדינת ישראל", "בורסה", "בורסת חוץ", "ביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתא", "בנק", "דירוג", 

", "חבות", "חוזה עתידי", "לווה", "מדינת "החזקה", "הלוואה", "הלוואה לעמית או למבוטח", "זכות במקרקעין

חוץ מאושרת", "מסלול השקעה", "מסלול השקעה מתמחה", "משכנתא", "משקיע מוסדי", "נייר ערך", "נייר ערך 

ממשלתי", "נייר ערך מסחרי", "נכס בסיס", "סכום התחייבות", "פיקדון", "פיקדון חשכ"ל", "צדדים קשורים", 

כהגדרתם בתקנות כללי  –תאגידים", "קרן השקעה", "קרן חוץ", "שווה מזומנים"  "קבוצת משקיעים", קבוצת

 השקעה;     

איגרת חוב שאיננה איגרת חוב של מדינת ישראל או של בנק ישראל, ואיננה נייר ערך  –"איגרת חוב לא ממשלתית" 

 ממשלתי;

 כהגדרתם בחוק הפיקוח על הביטוח; –"אמצעי שליטה" 

השקעה, אשר יש בה חשיפה של גוף מוסדי, במישרין או בעקיפין, לעמידתו של בעל חוב  –" "אשראי אגב השקעות

 בהתחייבויותיו, לרבות במסגרת הלוואה, עסקה בנגזרים ועסקה עתידית;

 אשראי אגב השקעות, במסגרת אחד מאלה: –מוחרג"  אגב השקעות"אשראי 

 הורה הממונה על שוק ההון ולהוראות הדין;הלוואה לעמית או למבוטח שניתנה בהתאם לתנאים שעליהם  (א)

הלוואה לסוכן לווה המובטחת בתזרים עמלות עתידי, שניתנה בתנאים שעליהם הורה הממונה על שוק  (ב)

 ההון;

 פיקדון בבנק ופיקדון חשכ"ל; (ג)

 נייר ערך ממשלתי; (ד)

 הלוואה שנתנה חברת ביטוח לעובד, בהתאם לתנאים שעליהם הורה הממונה על שוק ההון; (ה)

השאלת  לא לחוק ניירות ערך היא צד נגדי מרכזי לה או44נייר ערך אשר מסלקה כהגדרתה בסעיף  השאלת (ו)

 Qualifying)) לתשתיות פיננסיות שצד נגדי מרכזי כשיר אחר בהתאם לסטנדרטים בינלאומייםנייר ערך 

Central Counterparty  QCCPצד נגדי מרכזי לה, אלא אם יש בה חשיפה במישרין של הגוף המוסדי,  הוא

 לסיכון צד נגדי של שואל שאינו מדינת ישראל, בנק ישראל או מדינת חוץ;

(, בורסה, מסלקה Central Counter Party– CCP עסקה שהצד הנגדי לה הוא "צד נגדי מרכזי" ) (ז)

, בנק או חברת ביטוח, אלא אם יש בה חשיפה של לא לחוק ניירות ערך, חבר בורסה44כהגדרתה בסעיף 

גוף מוסדי, במישרין לסיכון צד נגדי של שואל שאינו מדינת ישראל, בנק ישראל, מדינת חוץ מאושרת או 

 הצד הנגדי המרכזי האמור;

סכומים שניתן להפרע מהם באופן מיידי, אם הלווה אינו עומד בתנאי החבות, המובטחים בהתחייבות  (ח)

ובלתי מותנית לשיפוי על ידי בנק ,חברת ביטוח, בנק ישראל, מדינת ישראל או מדינת חוץ  בלתי חוזרת

 מאושרת;

ביטוח בריאות הכולל אחד מהכיסויים הבאים: סיעוד, אובדן כושר עבודה, מחלות  –"ביטוח בריאות לטווח ארוך" 

 ;ונות אישיות לתקופה העולה על שנהקשות, השתלות, ניתוחים, תרופות או תא

ביטוח בריאות הכולל אחד מהכיסויים הבאים: נסיעות לחו"ל, שיניים, עובדים  –"ביטוח בריאות לטווח קצר" 

 ;אישיות לתקופה שאינה עולה על שנהזרים, או תאונות 

א להודעת ענפי ביטוח, וכן ביטוח סיעודי וביטוח מפני 1( בסעיף 4( עד )1כמשמעותו בפסקאות ) –"ביטוח חיים" 

 עבודה שאינם חלק מפוליסות ביטוח חיים;אובדן כושר 

 כל ענפי הביטוח כמשמעותם בהודעת ענפי ביטוח, למעט ביטוח חיים; –"ביטוח כללי" 

 כהגדרתה בחוק הפיקוח על הביטוח; -"גוף מוסדי" 
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 כהגדרתו בתקנות הדירקטוריון וועדותיו; –"דירקטור חיצוני" 

 י האחרון של חברת הביטוח;כספההון כפי שנרשם בדין וחשבון  –"הון עצמי" 

הלוואה שאינה אחת מן המפורטות להלן: איגרת חוב, נייר ערך מסחרי או הלוואה לעמית  –"הלוואה מותאמת" 

 או למבוטח.

הסדר שלפיו בעל חוב בעייתי או קבוצת בעלי חוב בעייתי מסכימים עם לווה על תנאים שונים  –"הסדר חוב" 

ההלוואה או במועד ההנפקה, לפי העניין, ולעניין חוב בהשגחה מיוחדת, למעט מהתנאים שנקבעו במועד מתן 

 הסדר שבו הוסכם על שינוי שאינו משפיע על התנאים הכלכליים של החוב;

הנפקה של איגרת חוב, סחירה או לא סחירה, במסגרת הרחבה של סדרה  –"הרחבת סדרה של איגרת חוב" 

 קיימת;

 לתקנות כללי השקעה; 28כמשמעותן בתקנה  –" 70-ו 40, 20, 10"התחייבויות מסוג 

התחייבות הנובעת מעסקי ביטוח חיים או מעסקי ביטוח בריאות לטווח ארוך, שאינן תלויות  –" 10"התחייבות סוג 

 תשואה;

 התחייבויות תלויות תשואה; –" 20"התחייבות סוג 

 ביטוח בריאות לטווח קצר; התחייבות הנובעת מעסקי ביטוח כללי ומעסקי –" 40"התחייבות סוג 

 ;40או  20, 10הון וכל התחייבויות אחרת שאינה התחייבות מסוג  –" 70"התחייבות סוג 

 ;חברת דירוג אשראי שאישר הממונה על שוק ההון או שאישרה הרשות לניירות ערך –" חברה מדרגת"

 הפיקוח על הביטוח;( לחוק 1)א15ף מבטח למעט מבטח שקיבל רישיון לפי סעי –"חברת ביטוח" 

 אשראי אגב השקעות, למעט אשראי מוחרג ולמעט חוב שהונפק מחוץ לישראל; –"חוב" 

חוב, שלאור הערכת מצבו הפיננסי של הלווה רואה הגוף המוסדי צורך להגביר את אמצעי  –"חוב בהשגחה מיוחדת" 

 המעקב והפיקוח לגביו;

 ו חוב בפיגור, לרבות חוב שנקבע לגביו הסדר חוב;חוב בהשגחה מיוחדת, חוב מסופק א –"חוב בעייתי" 

סך כל החוב, אם לא נפרע, כולו או חלקו, במועד שנקבע לפירעון אותו חלק לפי תנאי ההסכם, ולגבי  –"חוב בפיגור" 

 ימים מהמועד האמור; 30חוב לא סחיר בתוך 

 במלואו נמוכים; חוב, או חלק ממנו, שלהערכת הגוף המוסדי הסיכויים לגבותו –"חוב מסופק" 

 ;1981-חוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"חוק הבנקאות רישוי" 

 ;1999-חוק החברות התשנ"ט –"חוק החברות" 

 ;1994-חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד –"חוק השקעות משותפות בנאמנות" 

 ;1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח –"חוק ניירות ערך" 

 בחוק השקעות משותפות בנאמנות, למעט יום שישי;כהגדרתו  –"יום עסקים" 

 יחידה בגוף מוסדי האחראית על קליטת, רישום ובקרת ביצוע של עסקאות בנכסי השקעה; –"יחידת מערך עורפי" 

 מאגר שהקימה החברה הזוכה במכרז לציטוט מחירים בהתאם להוראות המכרז; –"לשכת רישום" 

 וח;כהגדרתו בחוק הפיקוח על ביט –"מבטח" 

מודל פנימי לדירוג אשראי, סידורי ובר השוואה למודל דירוג של חברה מדרגת, אשר  –"מודל פנימי לדירוג אשראי" 

 אושר בידי הממונה על שוק ההון;

 כלל היחידות העוסקות בניהול, ייזום והקצאת נכסי השקעה; –"מערך ההשקעות" 

 ;לחוזר המאוחד 5, שער 2, חלק 2סימן א' בפרק  –"משטר כושר פירעון חשבונאי" 

 כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח ובחוק קופות גמל;–"נושא משרה" 

 כהגדרתו בתקנות כללי השקעה; –"נכס בסיס" 

 לפרק השקעות; 5.2.4.4כמשמעותה בנספח  –"נציגות דחופה" 

 כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח; –"סוכן ביטוח" 
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לחוק הפיקוח על  30הסכם בכתב בינו לבין חברת ביטוח, כאמור בסעיף סוכן ביטוח, אשר קיים  –"סוכן לווה" 

 ביטוח;

שווי התחייבות כפי שנרשם בדין וחשבון כספי אחרון, ואולם אם השתנה שווי ההתחייבות  –"סכום התחייבות" 

 ;באופן מהותי במהלך תקופת הדוח, תובא בחשבון השפעתו על חישוב שווי ההתחייבות

הגדרתו בחוק ניירות ערך או תאגיד אשר נסחר בבורסה מחוץ לישראל, המנוי בתוספת השנייה כ –"תאגיד מדווח" 

 או השלישית לחוק ניירות ערך.

 תאגיד שאינו תאגיד מדווח". –"תאגיד שאינו מדווח" 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע  –"תקנות הוצאות ישירות" 

 ;2008-ת(, התשס"חעסקאו

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים  –"תקנות כללי השקעה" 

 ;2012-מוסדיים(, התשע"ב

 .1964-תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד –"תקנות מס הכנסה" 
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  )יד(5סעיף תיקון 

 

 1לסוכן ביטוחהלוואה  (יד)

 לרבות סוכן הנשלט על ידם, או סוכן השולט בהם. -" סוכן לווה" או "סוכן ביטוח" -בסעיף קטן זה 
 

משקיע מוסדי לא יהיה רשאי לתת הלוואה לסוכן ביטוח; היה סוכן הביטוח מבוטח או עמית של  (1)

 )יג(. 5המשקיע המוסדי רשאי המשקיע המוסדי לתת לו הלוואה בהתאם להוראות סעיף קטן 

מבטח יהיה רשאי לתת הלוואה לסוכן ביטוח כנגד התחייבויות שאינן תלויות תשואה בהתקיים  (2)

 אחד מאלה:

העמיד כנגד ההלוואה הון עצמי בשיעור השווי המשוערך של ההלוואה בכל עת  המבטח (א)

 )ו( שלהלן.-()ג(1וההלוואה ניתנה בהתאם להוראות פסקאות משנה )ב()

 ההלוואה ניתנה בהתאם להוראות הבאות: (ב)

 תנאים ומגבלות כללים (1)

ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה תהיה אחראית לקביעת המדיניות בנושא מתן  (א)

הלוואות לסוכני ביטוח. המדיניות תקבע בהתאם להוראות המפורטות להלן. הועדה 

 רשאית לקבוע תנאים נוספים על אלה הקבועים בהוראות האמורות. 

מעקב אחר יישום הוועדה תפקח באופן שוטף על מתן ההלוואות לסוכני ביטוח ותנהל  (ב)

 ההוראות והמגבלות שנקבעו. 

המבטח וסוכן הביטוח יחתמו על הסכם הלוואה בכתב אשר יפרט את תנאי ההלוואה.  (ג)

המבטח והסוכן יהיו רשאים לחתום על הסכם מסגרת כללי להלוואות לסוכן, אליו 

 יצורף נספח פרטני בגין כל הלוואה.

העתק מלוח הסילוקין של ההלוואה לפחות אחת לשנה יעביר המבטח לסוכן הביטוח,  (ד)

 בהתאם לתנאיה. 

המבטח ינהל תיק לווה לכל סוכן ביטוח במסגרתו ישמרו החישובים לפיהם נקבעו  (ה)

 תנאי כל הלוואה וסכום ההלוואה, וכן כל מידע רלוונטי אחר הנוגע ללווה. 

הלוואה לסוכן ביטוח תינתן בתנאים מסחריים רגילים. שיעור הריבית על ההלוואה  (ו)

 קבע בהתאם לתנאי השוק וסיכון הלווה.י

)יד(, תראה 5הלוואה לסוכן ביטוח אשר אינה עומדת, בכל עת, בהוראות סעיף קטן  (ז)

כנכס המוחזק על ידי המבטח בניגוד לתקנות ההשקעה ומשום כך תהווה נכס בלתי 

 מוכר, כהגדרתו בתקנות הון עצמי של חברת ביטוח.
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 )ג(6תיקון סעיף 

 2משיעורי השקעה חריגה (ג)

 7-ו 6משקיע מוסדי יתקן חריגה מהוראות שנקבעו בתקנות כללי השקעה או בהוראות סעיפים  (1)

 בהתאם לנוהל שיקבע המשקיע המוסדי לעניין זה.  )יד(5-ו)יג(,5 )יב(,5ובהוראות סעיפים קטנים 

 נוהל כאמור יתייחס, בין היתר, לכל אלה:  (2)

אודות חריגה, לרבות התייחסות לסיבה שבגינה נוצרה, לסוג דיווחים נדרשים לגורמים רלבנטיים  (א)

 הנכס בגינו נוצרה, להיקפה ולגבי משך הזמן הדרוש לתיקונה.

 ( להלן.3מדיניות לגבי הזמן הדרוש לתיקון חריגה, שלא יעלה על הקבוע בפסקה ) (ב)

 7-ו 6או בהוראות סעיפים  משקיע מוסדי יתקן חריגה מהוראות שנקבעו בתקנות כללי השקעה (3)

 )יד(, כמפורט להלן:5-)יב(5ובהוראות סעיפים קטנים 

בתוך תקופה של חמישה ימי עסקים  -( חריגה אקטיבית -חריגה בשל השקעה חדשה )להלן  (א)

 מהמועד בו התגלתה החריגה; 

 -( חריגה פאסיבית -חריגה שאינה בשל השקעה חדשה )להלן  (ב)

עד מועד הפדיון, אלא אם קבעה  -בפיקדון, בהלוואה לא סחירה או באיגרת חוב לא סחירה  (1)

 אחרת וועדת ההשקעות; 

בתוך תקופה שאינה עולה על שלושה חודשים  -בניירות ערך סחירים של צדדים קשורים  (2)

 מהמועד שבו נוצרה החריגה;

וך תקופה שאישרה ועדת בת -( לעיל 2)-( ו1בהשקעה אחרת שאינה מנויה בפסקאות משנה ) (3)

 ההשקעות של המשקיע המוסדי. 

משקיע מוסדי יתעד את כל סוגי החריגות )אקטיבית או פאסיבית( וישמור תיעוד זה לתקופה  (4)

 ()ב( להלן.5של שבע שנים; התיעוד יכלול לכל הפחות את המידע הנדרש לפי פסקת משנה )

 דיווח לממונה (5)

משקיע מוסדי ידווח לממונה על חריגה אקטיבית או חריגה פאסיבית מהותית בתוך  (א)

"חריגה פאסיבית עשרה ימי עסקים מהמועד שבו התגלתה החריגה לראשונה; 

 כפי שהוגדרה על ידי וועדת השקעות של המשקיע המוסדי.  - מהותית"

 הדיווח יתייחס, בין היתר, לכל אלה:  (ב)

 אסיבית מהותית;אקטיבית או פ -סוג החריגה  (1)

 סוג הנכס שבגינו נוצרה החריגה; (2)

 תיאור החריגה לרבות הפנייה לתקנה בתקנות שבגינה נוצרה החריגה; (3)

 היקף החריגה; (4)

 הסיבה לחריגה; (5)

 מועד היווצרות החריגה ומועד תיקונה; (6)

סכום דמי הניהול שלא נגבו, לפי העניין, ממבוטחים או מעמיתים לפי הוראות  (7)

 ( להלן;6פסקת משנה )

 ( להלן.7סכום כספי שהוחזר למבוטחים או לעמיתים לפי הוראות פסקה ) (8)

 החזר דמי ניהול  (6)

                                              
 .2017בספטמבר  29 -, תחילה17-9-2016מקור: חוזר  2
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לא תוקנה חריגה מהוראות שנקבעו בתקנות בתוך התקופה  -לגבי חריגה פאסיבית  (א)

()ב( לעיל, לא ייגבו דמי ניהול ממבוטחים או מעמיתים בעד 3שנקבעה בפסקת משנה )

()ב( ועד למועד שבו תוקנה החריגה, 3הימים שמתום התקופה שנקבעה בפסקת משנה )

קבוצת המשקיעים, לפי העניין, בנכס  בגין האחזקות החורגות של המשקיע המוסדי או

שבו נוצרה החריגה; נגבו דמי ניהול כאמור, יוחזרו דמי הניהול לנכסי המשקיע 

 המוסדי. 

ימי עסקים מהמועד בו נוצרה  5לא תוקנה החריגה תוך  -לגבי חריגה אקטיבית  (ב)

החריגה, לא ייגבו דמי ניהול ממבוטחים או מעמיתים בעד הימים שמתום התקופה 

ימי עסקים מהמועד בו נוצרה החריגה ועד למועד שבו תוקנה החריגה, בגין  5של 

האחזקות החורגות של המשקיע המוסדי או קבוצת המשקיעים, לפי העניין, בנכס שבו 

 נוצרה החריגה; נגבו דמי ניהול כאמור, יוחזרו דמי הניהול לנכסי המשקיע המוסדי. 

ל, חברה מנהלת של קופת גמל ענפית )ב( לעי -על אף האמור בפסקאות משנה )א( ו (ג)

תהיה רשאית לגבות דמי ניהול אך לא תצרף אליה עמיתים חדשים עד למועד שבו 

 תוקנה החריגה.

 החזר כספי בעד הפסד  (7)

תחזיר החברה המנהלת לנכסי קופות  –נוצר למשקיע מוסדי הפסד בשל חריגה אקטיבית 

כיסוי התחייבויות תלויות תשואה, הגמל שבניהולה או המבטח לנכסים המוחזקים על ידו ל

לפי העניין, את סכום ההפסד הנומינלי בגין הנכס שיצר את החריגה כאשר חישוב הסכום 

בגין ההחזקות החורגות ייעשה החל מהמועד שבו נוצרה החריגה ועד למועד שבו תוקנה. 

  פסקת משנה זו לא תחול על קופת גמל ענפית.

התחייבויות שאינן תלויות תשואה שההשקעה בהם בהם השקיע מבטח כנגד  נכסים (8)

חורגת משיעורי ההשקעה וממגבלות ההשקעה המותרים לפי התקנות, ייחשבו כנכסים 

 בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות הון עצמי של חברת ביטוח.
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 שאינן תלויות תשואה" כנגד התחייבויות  ביטוח חברתנכסי  השקעות"כללי  א6סעיף  הוספת

 

 כנגד התחייבויות שאינן תלויות תשואה ביטוח חברתות נכסי השקעכללי  .א6

 עקרונות לניהול השקעות ונכסים (א)

לפי הוראות אלה ולא אלא חברת ביטוח לא תחזיק בנכסים כנגד התחייבויותיה שאינן תלויות תשואה  (1)

 תחרוג, בכל עת, משיעורי ההשקעה המותרים לה לפי הוראות פרק זה.

בנכסים שאת סיכוניהם היא יכולה לזהות, למדוד, לנטר, לנהל ולדווח  אלאתשקיע לא חברת ביטוח  (2)

ולפרופיל  יהלהעריך באופן מספק את התאמתם להתחייבויות ואשר יש ביכולתה נאותבאופן עליהם 

 הסיכון שלה.

יות את פיזור, יציבות, איכות, נזילות ורווחהמביא בחשבון באופן  תנהל את השקעותיהחברת הביטוח  (3)

 –לעניין זה, "פיזור"  ואת יכולתה של חברת הביטוח לעמוד בהתחייבויותיה.הנכסים המושקעים 

 ענפי.ואוגרפי גיפיזור לרבות 

 ההולם באופן םוהשקעתהנכסים המוחזקים לכיסוי התחייבויותיה תקבע כללים לניהול חברת ביטוח  (4)

מטבע, הצמדה,  חשיפות שונות כגוןבשים לב ל, מהןתזרים המזומנים הצפוי את את התחייבויותיה ו

 הנכסים. של םישווי על להשפיע עשויים אשר נוספיםמים וגורריבית 

 נזילות (ב)

 מותאם מנכסיה הנובע המזומנים תזריםומגבלות כמותיות שיבטיחו כי  תקבע כללים ביטוח חברת

 במהלך הלשמש אות ליםוכשימספק בהיקף נזילים  נכסים ושברשותה, התחייבויותיה לתזרים

 . ובתרחישים שונים הרגיל העסקים

 וג התחייבויותיוס (ג)

 .70או  40, 20, 10להתחייבויות מסוג התחייבויותיה ההון העצמי שלה ואת תסווג את חברת ביטוח 

 ואחרותמגבלות ריכוזיות  (ד)

 להלן:המפורטים בשיעורים ובתנאים נכסים רשאית להחזיק בחברת ביטוח 

 ליחיד הלוואה (1)

 עד חצי אחוזחברת ביטוח רשאית לתת הלוואה ליחיד שאינו מבוטח או עמית בשיעור של  (א)

  .מסכום כל סוג התחייבות בנפרד

מסכום כל סוג התחייבות בשיעור של עד חצי אחוז לעובד חברת ביטוח רשאית לתת הלוואה  (ב)

 , ובלבד שהתקיימו כל אלה:בנפרד

 ההלוואה ניתנה לפי נוהל שאישר הדירקטוריון; (1)

 ההלוואה ניתנה בתנאים מסחריים רגילים; (2)

שניתנו לפי הוראות תקנה למבוטח למעט הלוואות  ,סכום כל ההלוואות שניתנו לעובדים (3)

 ;מההון העצמי של חברת הביטוח 15% לתקנות כללי השקעה, לא יעלה על 16

 .(1()ז) שבפסקת משנההתקיימו גם התנאים  –ביטוח ההיה העובד נושא משרה בחברת  (4)

שלא בתנאים  שלה לעובד תת הלוואהחברת ביטוח רשאית ל האמור בפסקת משנה )ב(, אף על (ג)

שקלים  130,000 סכום כל ההלוואות לאותו עובד לא יעלה עלש בלבדו ,רגיליםמסחריים 

מה הלשכה המרכזית חדשים; סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן החל במדד שפרס

 .2012בחודש פברואר  לסטטיסטיקה

( 2)יד()5בהתאם להוראות המפורטות בסעיף  ביטוח לסוכןוח רשאית לתת הלוואה ביט חברת (ד)

 לפרק זה.

 תאגידב השקעה  (2)
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באותו תאגיד או לתת  קדונותיפלהפקיד , של תאגיד ניירות ערךק ביהחזחברת ביטוח רשאית ל (א)

אחוזים מההון  20ועד  אחוזים מסכום כל התחייבות בנפרד 5 בשיעור של עד – גידלתא הלוואות

 .שלה העצמי

 תחייבותאחוזים מסכום כל ה 7.5עד  שלבשיעור  קדונות בבנקיפד יהפקחברת ביטוח רשאית ל (ב)

  .שלה אחוזים מההון העצמי 40ועד בנפרד 

 יחולולא  (2)-ו (1) בפסקאות משנהמגבלות ההשקעה ביחס לשיעורי ההון העצמי המפורטות  (ג)

 .נזקי טבע בחקלאותמבטח על 

 10עד  בשיעור שלמסוימת או קרן חוץ  ביחידות בקרן, קרן סל ביטוח רשאית להחזיקחברת  (ד)

 בנפרד. אחוזים מסכום כל התחייבות

וניירות ערך ממשלתיים בבנק אחד  ניםמזומ ק במזומן, שווהיהחזחברת ביטוח רשאית ל (ה)

 .התחייבות בנפרד כל סכוםמאחוזים  20עד  בשיעור של

  תאגידים קבוצתב השקעה (3)

באותה  קדונותיפלהפקיד , של קבוצת תאגידים ק בניירות ערךיהחזביטוח רשאית לחברת  (א)

 אחוזים מסכום כל התחייבות בנפרד 10עד  בשיעור שלהלוואות לה  קבוצת תאגידים או לתת

 .ההון העצמימאחוזים  40ועד 

 כל אחד מאלה: –"קבוצת תאגידים" לעניין פסקת משנה זו, 

מדינת ישראל וכל תאגיד יחד עם אדם השולט בו וכל מי שנשלט על ידם; לעניין זה,  תאגיד(  1)

 שנשלט על ידה ובנק ישראל לא ייכללו בקבוצה;

 (  לווים שמתקיים בהם אחד מאלה:2)

)א(  אחד מהם לפחות ערב לחלק מהותי מחובת הלווה האחר או ערב ערבות בלתי מוגבלת 

 ווה האחר;בסכום להבטחת חבות מהותית של הל

, וקיימת חברת הביטוחאחוזים מההון העצמי של  5)ב( חבות כל אחד מהם עולה על 

ביניהם תלות מסחרית מהותית שאינה מוגבלת לזמן קצר, לרבות על ידי הבטחת זכויות; 

 הוראה זו אינה חלה על חבות של מבטח או של בנק;

 מונה גרע ממנה;( כל מי שהממונה קבע אותו חלק מן הקבוצה, למעט מי שהמ3)

בשיעור של קדונות בבנקים הנשלטים על ידי בעל שליטה אחד יד פיהפקחברת ביטוח רשאית ל (ב)

 .אחוזים מההון העצמי 50ועד  התחייבות בנפרדכל סכום אחוזים מ 15עד 

וניירות ערך ממשלתיים בבנקים  ניםשווה מזומ ,ק במזומןיהחזחברת ביטוח רשאית ל (ג)

 .התחייבות בנפרדכל אחוזים מסכום  25עד  בשיעור שלהנשלטים על ידי בעל שליטה אחד 

 יחולולא  (3)-ו (2משנה ) מגבלות ההשקעה ביחס לשיעורי ההון העצמי המפורטות בפסקאות (ד)

 מבטח נזקי טבע בחקלאות.על 

 זכות במקרקעיןב השקעה (4)

 בנכס ההשקעהשווי המשוערך של שה תנאיב במקרקעין בזכות להחזיק רשאית ביטוח חברת (א)

 התחייבות מסכום אחוזים 15-, בנפרד ו40-ו 10 התחייבויותאחוזים מסכום  3 על היעל לא אחד

 לרבות כמה נכסים המצויים באותו גוש ובאותה חלקה. –"נכס אחד" זה,  לעניין .70 מסוג

 לפרק( ז)6 סעיף להוראות בהתאםלהחזיק בזכויות במקרקעין בשותפות  תרשאיביטוח  חברת (ב)

 .זה

 הלוואות בלתי סחירותבהשקעה  (5)

 להוראות התאםב סחיר לא חוב בנכס להשקיע או ערך נייר להשאיל, הלוואה לתת תרשאיביטוח  חברת

  .זה לפרק)יב( 5 סעיף

  השקעה מחוץ לישראל (6)
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במדינת חוץ מאושרת בכפוף למגבלות ההשקעה שנקבעו בנכס המושקע שקיע רשאית לה חברת ביטוח

 לרבות כל אחד מנכסים אלה:, לגבי ההשקעה בנכס כאמור בישראל

 מטבע או פיקדון המוחזקים במדינת חוץ מאושרת; (א

 זכות במקרקעין במדינת חוץ מאושרת; (ב

 נייר ערך של תאגיד המאוגד במדינת חוץ מאושרת; (ג

 נייר ערך הנסחר במדינת חוץ מאושרת; (ד

 הלוואה לתושב מדינת חוץ מאושרת. (ה

 עתידיים בחוזיםובאופציות  השקעהואופציות , כתיבת בחסר מכירה (7)

 – וז פסקהב

לרבות מסגרת אשראי שנוצלה לשם ביצוע עסקאות באופציות, בחוזים עתידיים ומכירות  –"בטוחה" 

 בחסר, אשר לא הועמדה בשלה בטוחה אחרת.

 בתנאים אלו:חוזים עתידיים או אופציות  או ליצור , לרכושר בחסרומכחברת ביטוח רשאית ל (א

 ;פרק זההחשיפה הכוללת לנכס הבסיס לא תחרוג מהמגבלות לפי הוראות  (1)

שווי הבטוחות בשל עסקאות באופציות, בחוזים עתידיים ובמכירות בחסר, לא יעלה, בכל  (2)

 אחוזים מסכום כל סוג התחייבות בנפרד. 10עת, על 

, בבורסה, בבורסת חוץ או בשוק מוסדר בפסקת משנה )א(כאמור שווי הבטוחות בשל עסקאות  (ב

 בורסת חוץ או השוק המוסדר, לפי העניין.יחושב על פי הקבוע בהוראות הבורסה, 

שלא בבורסה, בבורסת חוץ או בשוק בפסקת משנה )א( שווי הבטוחות בשל עסקאות כאמור  (ג

 מוסדר, יחושב על פי המקובל בעסקאות מאותו סוג.

 ביטוח חברתשליטה והחזקת אמצעי שליטה על ידי  (ה)

אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה אלא בתאגיד  20-חברת ביטוח לא תשלוט ולא תחזיק יותר מ (1)

 כמפורט להלן:

 ;תחברת ביטוח אחר (א)

 חברה מנהלת; (ב)

 תאגיד שעיסוקו העיקרי הוא החזקת נכסי מקרקעין וניהולם; (ג)

 סוכן תאגיד; (ד)

ביטוח ובעבור התאגיד שעיסוקו היחיד הוא ניהול השקעות או העמדת אשראי בעבור החברת  (ה)

ביטוח, הביטוח או בשליטת מי ששולט בחברת הגופים מוסדיים אחרים שבשליטת החברת 

 ;הממונה של מראש לאישור בכפוף

 לאישור בכפוףהשוטפת של החברת ביטוח,  התאגיד מסוג אחר שעיסוקו העיקרי קשור בפעילות (ו)

 .3הממונה של מראש

, תעמוד כנגד מנהלת בחברה או אחרת ביטוח חברת)ב(, השקעה ב(1)על אף האמור בפסקת משנה  (2)

 .בלבד 70התחייבות מסוג 

, חברה מנהלת השקעה כללי לתקנותיובאו בחשבון גם השקעות שמחזיקה לפי פרק ד'  ,זה סעיףלעניין  (3)

א חלק יביטוח ההוהשקעות שמחזיקה קבוצת משקיעים שחברת  הביטוח חברתשהיא צד קשור ל

 ממנה.

 
  בחברת ביטוחהשקעה   (ו)

                                              
 (.13.1.2020" )אינשורטק"השקעה בחברות  11166-2019עמדת ממונה לעניין זה ראו גם  3
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 חברת ביטוחאם של -או בחברה תאחר בחברת ביטוח, במישרין או בעקיפין, ביטוח חברתשקיע תלא  (1)

 התקיימו כל אלה:, אלא אם כן תאחר

 חברת ביטוחאם של -או בחברה תאחר בחברת ביטוחאמצעי שליטה  בכל סוג של השיעור החזקת (2)

 , אינו עולה על אחוז אחד;תאחר

אחוזים מהערך הנקוב של אותו  5בנייר ערך שאינו מקנה אמצעי שליטה אינו עולה על  השיעור השקעת (3)

 נייר ערך;

, אינו תאחר חברת ביטוחאו של חברה אם של  תאחר חברת ביטוחבניירות ערך של  הסך כל השקעותי (4)

 העצמי; המהונ עולה על אחוז אחד

, אינו ותאחר חברות ביטוחאו חברות אם של  ותאחר חברות ביטוחבניירות ערך של  הסך כל השקעותי (5)

פיקוח לחוק ה 32היתר לפי סעיף  לחברת הביטוחהעצמי; ואולם אם ניתן  האחוזים מהונ 5עולה על 

 ביטוח יחולו הוראות ההיתר.על ה

 תאגיד שמתקיימים בו שני אלה: – חברת ביטוחאם" של -בסעיף זה, "חברה

 ;בחברת ביטוחאחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה  50-הוא מחזיק יותר מ (א)

 אחוזים מהונו העצמי. 50עולה על  חברת הביטוחחלקו בהון העצמי של  (ב)

 

  מגבלות על השקעות בצדדים קשורים שונים ועסקות עמם (ז)

  –, "צדדים קשורים" סעיף קטן זהב (1)

אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברת הביטוח ומי שנשלט אדם המחזיק עשרה  (א)

 על ידה;

 נושא משרה בחברת הביטוח או בן זוגו. (ב)

 עשה עמו עסקה, אלא בהתקיים תנאים אלה:תשקיע בצד קשור, ולא תלא  ביטוח חברת (2)

 ;הביטוח חברתהעצמי של  האחוזים מהונ 10סך כל ההשקעות בצדדים כאמור לא יעלה על   (א)

בהשקעה או בעסקה בנכסים לא סחירים או בניירות ערך סחירים מחוץ לבורסה, בורסת חוץ או  (ב)

 ;הביטוח חברתניתן אישור מראש ובכתב מוועדת הביקורת של  –שוק מוסדר 

לצד הקשור לא תובטח בניירות ערך  הביטוח חברת נהההלוואה שנת –בהשקעה שהיא הלוואה  (ג)

 או מי שנמצא בשליטתם; האו התאגיד השולט ב הביטוח חברת השהנפיק

 ההשקעה או העסקה תדווח למליאת הדירקטוריון בישיבתו הראשונה לאחר ביצועה. (ד)

, באדם המחזיק למעלה השקיע באדם השולט בתלא  ביטוח חברת, (1פסקת משנה )על אף האמור ב  (3)

 עשה עמם עסקה.תור ולא או בבן זוגו של אדם כאמ האחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה ב 20-מ

 

  כלליות הוראות (ח)

להתקשר עם יחיד שהוא בעל רישיון ניהול תיקי השקעות העובד בחברה שהיא  תרשאי חברת ביטוח (1)

בעלת רישיון מנהל תיקי השקעות, עם חברה בעלת רישיון מנהל תיקי השקעות או עם יחיד או חברה 

עות על פי הדין החל באותה מדינה, לאחר שהם תושבי מדינת חוץ מאושרת המורשים לנהל תיקי השק

 של ועדת השקעות. האישור את השקיבל

, הבבאמצעות מי ששולט  הלנהל את השקעותי חברת ביטוח תרשאי (1) משנה פסקתעל אף האמור ב (2)

 , גם אם אינם בעלי רישיון לניהול תיקי השקעות,הבאו בשליטת מי ששולט  הבשליטתחברה הנמצאת 

 .דיןבכפוף להוראות כל 

להחזיק ניירות ערך במשמורת אצל בנק, בורסת חוץ, חבר בורסה לפי תקנון  תרשאי ביטוח חברת (3)

 .הבורסה
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 .להעביר למבטח משנה מחוץ לישראל מזומנים מעסקיו שמקורם בישראל תרשאי ביטוח חברת (4)

  

 מיםהשקעות כנגד סוגי התחייבות מסוי (ט)

  :בלבד 70כנגד התחייבות מסוג  להלן מהסוגים המפורטיםבנכסים  השקעותחברת ביטוח תחזיק  (1)

 ;א לפרק זה6בסעיף נכסים לא כספיים שלא נקבעה לגביהם הוראה מפורשת  (א)

 מס נדחה; (ב)

 ;הוצאות רכישה נדחות (ג)

 ;תאחר מחברת ביטוחהוצאות רכישת תיק ביטוח  (ד)

( "שליטה הבפסקת משנה )כאמור  חברת הביטוח יהשקעה בתאגיד המוחזק או נשלט על יד (ה)

 שליטה על ידי חברת ביטוח". והחזקת אמצעי

פוליסות ביטוח הוצאות רכישה נדחות בשל חברת ביטוח תחזיק  ,ג(()1) משנה בפסקתאף האמור  על (2)

 רכישה והוצאות 10כנגד התחייבות מסוג  (1990בדצמבר  31חיים שהונפקו עד יום י"ד בטבת התשנ"א )

 .40לי כנגד התחייבות מסוג בביטוח כל נדחות

בהשקעות שאינן מסוגים  70התחייבויות מסוג  מסכוםאחוזים  70לפחות שקיע חברת ביטוח ת (3)

 .(ה()1)-א(()1) משנה פסקאותב המפורטים

משטר כושר פירעון חשבונאי,  הוראות עליה חלות אשר ביטוח חברת ,(3על אף האמור בפסקת משנה ) (4)

( בהוראות 2)א()1בסעיף  כמפורט פירעון לכושר הנדרשהון העצמי אחוזים מסכום ה 70לפחות תשקיע 

 (.1פסקת משנה )במשטר כושר פירעון חשבונאי בהשקעות שאינן מסוגים כמפורט 

 נזקי טבע בחקלאות. חברת ביטוחעל  וחולילא  סעיף זההוראות  (5)
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 הסבר דברי

 

 תיקון הגדרות  –' אנספח ל

-ו 10לסיווג התחייבויות מסוג  ההוראה – "ביטוח בריאות לטווח קצר"-להגדרות "ביטוח בריאות לטווח ארוך" ו

הקיימת כיום בתקנות כללי השקעה מתייחסת למושגים אלו למרות שאינם מוגדרים ועל כן מוצע להגדירם  40

 בחוזר המאוחד. 5, לשער 5, בחלק 2בדומה להגדרתם בסימן א' לפרק 

עה מפנות להגדרות בתקנות ההגדרות הקיימות כיום בתקנות כללי השק –"ביטוח כללי" -להגדרות "ביטוח חיים" ו

  הון.המוצע לקבוע הגדרות זהות להגדרות שנקבעו בתקנות  .הון שבוטלוה

, שמתייחסת הון שבוטלוהההגדרה הקיימת בתקנות כללי השקעה מפנה להגדרה בתקנות  – "עצמי"הון  להגדרה

בדין וחשבון הכספי הון  כפי שנרשם "הון עצמי" הגדיר את המונחמוצע ל ן שלישוני.ולהון ראשוני, הון משני וה

 .האחרון של חברת הביטוח

 עמוצע לקבו – "70"התחייבות מסוג -" ו40ג ", התחייבות מסו20", "התחייבות מסוג 10 מסוג"התחייבות  להגדרות

 .השקעה כללי לתקנות 28 בתקנה שנקבעהגדרות זהות לסיווג ההתחייבות 

 הפניה במקום, השקעה כללי בתקנות כיוםלקבוע הגדרה זהה להגדרה הקיימת  מוצע – "התחייבות"סכום  להגדרה

לא שמאחר  ,לתקנות כללי השקעה 40-ו 39כיוון שההגדרה צפויה להתבטל עם ביטול תקנות  . זאתבתקנות להגדרה

 יהיה בה עוד שימוש בתקנות.

 לחוזר 1 בשער נכללותש ,שונים חוקיםשל הגדרות  מחיקתנוספים לרבות  נוסח תיקוני מספר מוצעים ,כן כמו

 שכותרתו "הגדרות". המאוחד

 

 

 )ג(6-ו )יד(5 פיםסעיתיקון  – 'ג-ו 'ב יםלנספח

קובעות כי הלוואה לסוכן ביטוח אשר אינה עומדת בהוראות שנקבעו ( 8)ג()6-ו)ז( (1()()ב2)יד()5 סעיפיםהוראות 

נכס חשב לית ,שנקבעו בתקנות כללי השקעה בנכס תוך חריגה ממגבלות ההשקעההשקעה  יוכ)יד( 5בסעיף קטן 

 שהוראותהון וכיוון התקנות  ן שלביטולעקב  הוראות אלומוצע לבטל  .בלתי מוכר, כהגדרתו בתקנות הון עצמי

  .ובמשטר כושר פירעון כלכליחשבונאי כושר פירעון נכס בלתי מוכר נקבעו במשטר לעניין דומות 

 

כנגד התחייבויות שאינן תלויות  השקעות נכסי חברת ביטוחא "כללי 6סעיף  הוספת –' דנספח ל

 תשואה"

 

 עקרונות לניהול השקעות ונכסים –( א)קטן סעיף ל

 .מוצע לקבוע עקרונות כללים לניהול השקעות ונכסים כמפורט להלן

  (1) לפסקה

 השקעות על)א( לתקנות 31 בתקנה מוחלותהכללי השקעה  לתקנות 6 תקנהלקבוע הוראה דומה להוראות  מוצע

ביטוח לא תחזיק בנכסים  חברתבשינויים המפורטים שם. על פי ההוראה המוצעת  ,תשואה תלויות שאינן מבטח

שיעורי ההשקעה מ, עת בכלתחרוג,  ולא א6סעיף  הוראות לפי אלאשאינן תלויות תשואה  התחייבויות כנגד

  .ניהול נכסי השקעהפרק  הוראותלפי  ההמותרים ל

 (2) פסקהל

להעריך כראוי את סיכוניהם והתאמתם ליכולתה לעמוד  ביכולתהש בנכסים רקשקיע תהביטוח  חברתכי  מוצע

  .בדירקטיבה 132.2סעיף  על תמבוססהמוצעת  ההוראה .בהתחייבויותיה

 (3) פסקהל
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באופן  תשקיע הביטוח חברתלקבוע כי  מוצע. 20-18-ו 13, 11, 10בתקנות  קבועות השקעות פיזורהוראות לעניין 

 הביטוח חברתשל  ההמושקעים ואת יכולת הנכסיםבחשבון את פיזור, יציבות, איכות, נזילות ורווחיות  המביא

 .ענפי פיזורעניין ל והן גיאוגרפי פיזורעניין ל הן תהיה לפיזור התייחסותש להבהירכן מוצע  .הלעמוד בהתחייבויותי

של האיגוד הבינלאומי של  ICP15-בדירקטיבה וכן ב הקבועות ותדומ הוראותעל  תמבוסס המוצעת הוראה

 .(IAIS) המפקחים על חברות הביטוח

 (4) פסקהל

 לרבות מידתוו לפי מאפייני התחייבויותי לתקנות כללי השקעה קובעת כי מבטח יקבע כללים לניהול נכסיו 35תקנה 

ההתחייבויות, שיעור הנכסים הנזילים שעליו הנכסים המוחזקים כנגד ההתחייבויות למחמ"מ מחמ"מ  התאמה של

 38תקנה  .להחזיק והתאמת תנאי ההצמדה של הנכסים המוחזקים כנגד ההתחייבויות, ולפי הוראות הממונה

מבטח שבידיו רישיון לעסוק בביטוח אשראי למגורים, המובטח במשכנתה בלבד, לתקנות כללי השקעה קובעת כי 

המיועדים לדיור, או באיגרת חוב המגובה ברובה בזכות במקרקעין המיועדים  לא יחזיק בזכות במקרקעין בישראל

לדיור שהונפקה בישראל, למעט זכות במקרקעין לשימוש עצמי, זולת אם נדרש לרכוש נכסים אלה במהלך עסקיו 

 .הרגילים ובתנאים שאישר הממונה

הנכסים המוחזקים לכיסוי  לניהולכללים  תקבע ביטוח תחבר כילקבוע  מוצע 38-ו 35ות הוראות תקנ חלף

 בהיבטים התחשבות, תוך מהןהצפוי  המזומנים ותזרים, יהבאופן ההולם את התחייבויות והשקעתן התחייבויותיה

 את בחשבוןתביא ביטוח  חברת כאמור םכללי שבקביעת, זאת על מנת הנכסים של השוק שווי על להשפיע העשויים

 .דירקטיבהב 132.2סעיף מבוססת על הוראה זו  .הרלוונטיים והסיכונים החשיפות מגוון

 

 נזילות – (ב)קטן  לסעיף

מסכום ההון הנדרש ממנה בנכסים  30%חזיק לפחות חברת ביטוח תכי קובעת לתקנות כללי השקעה  39תקנה 

חברת ביטוח תקבע כללים ומגבלות  כי ולקבוע זו כמותית מגבלהמוצע לבטל . 70כנגד התחייבות מסוג זאת נזילים ו

כמותיות שיבטיחו כי תזרים המזומנים הנובע מנכסיה מותאם לתזרים התחייבויותיה, ושברשותה נכסים נזילים 

לשיפור  להביא מנתעל  זאתובתרחישים שונים.  השוטפת פעילותהבהיקף מספק שיכולים לשמש אותה במהלך 

זו מבוססת  הוראה .אשר תואם את החשיפה הנובעת מפעילות חברת הביטוח ביטוח חברת של הנזילות סיכון ניהול

 .ICP15-הוראה הקבועה בעל 

 

 ג התחייבויותיווס –( ג)קטן לסעיף 

את ההון העצמי שלה ואת  תסווגחברת ביטוח  השקעה לפיה כללי לתקנות 28 תקנהזהה ל הוראה לקבוע מוצע

 .70או  40 ,20, 10מסוג  להתחייבויות ההתחייבויותיה של

 

 ריכוזיות ואחרותמגבלות  –( ד)קטן לסעיף 

 תלויות שאינן מבטח השקעות עללתקנות  31 בתקנה המוחלותכללי השקעה  לתקנות 19-17-ו 15, 13, 11, 10נות תקב

 ביחסו התחייבויות לסוגי ביחסמפורטות מגבלות כמותיות להשקעה בנכסים , בשינויים המפורטים שם תשואה

 שינויים הבאים:בסעיף קטן זה הוראות דומות להוראות תקנות אלו, במוצע לקבוע . העצמי להון

ביחס להון ההשקעה שיעורי מגבלות את ולהגדיל מוצע לתקן , "הון עצמי"הגדרת המוצע ללשינוי בהתאם  .א

 כך שלא יהיה שינוי מהותי בהיקף המגבלות.  ,40%-בכ

, עקב ביטולו עם עודף ההוןמגבלה הקיימת על ההחרגת מוצע לבטל את לעניין השקעה בזכות במקרקעין,  .ב

 .לכניסתו לתוקף של משטר כושר פירעון כלכלי

)יב( לפרק ניהול נכסי 5יחולו הוראות סעיף  השקעה בהלוואות בלתי סחירותמוצע להבהיר כי לעניין  .ג

 השקעה.
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זאת מכירה בחסר, כי ההוראות הקבועות לעניין אופציות וחוזים עתידיים יחולו גם לעניין  מוצע להבהיר .ד

 כיוון שמכירה בחסר מייצרת חשיפה פיננסית דומה.

האופן האפקטיבי לקביעת . זאת כיוון ששל אופציות רכש ךמוצע לבטל את המגבלה על סך השווי המשוער .ה

וצרת מהן ודרישת ההון שנקבעה במשטר כושר פירעון כלכלי מגבלות לעניין אופציות מבוסס על החשיפה הנ

 נותנת מענה לסיכון זה. 

 

 שליטה והחזקת אמצעי שליטה על ידי חברת ביטוח –( ה)קטן לסעיף 

על ידי חברת ביטוח. מוצע באשר לשליטה והחזקת אמצעי שליטה  מגבלותלתקנות כללי השקעה קובעת  33תקנה 

 .תקנות ההון עקב ביטולבהתאמות נדרשות , להוראות הקבועות בתקנה זו לקבוע הוראות דומות

 

 השקעה בחברת ביטוח  – )ו(קטן לסעיף 

 .זהההוראה ב החליפהללהשקעה בחברת ביטוח. מוצע  מגבלותלתקנות כללי השקעה קובעת  34תקנה 

 

 מגבלות על השקעות בצדדים קשורים שונים ועסקות עמם – (ז)קטן לסעיף 

 ה.זההוראה ב החליפהלהשקעות בצדדים קשורים. מוצע למגבלות לתקנות כללי השקעה קובעת  32תקנה 

 

 הוראות כלליות – )ח(קטן לסעיף 

 , החזקתבאמצעות מנהל השקעותהשקעה  לענייןכלליות לתקנות כללי השקעה קובעת הוראות  37-ו 36, 24תקנות 

 .זהות הוראותב החליפןל. מוצע והעברת מזומנים למבטח משנה בורסה חבר או חוץ בורסת בנק אצל במשמורת"ע ני

 

 השקעות כנגד סוגי התחייבות מסוימים – (ט)קטן לסעיף 

להשקעות כנגד סוגי התחייבויות מסוימים. מוצע  לענייןקובעות הוראות לתקנות כללי השקעה  40-ו 30תקנות 

כניסתו לתוקף של עקב ביטול תקנות ההון ו ,עודף הוןכנגד  ההשקעה מגבלותתוך ביטול דומות לקבוע הוראות 

 משטר כושר פירעון כלכלי.
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