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אחרי העדכון בקרנות הפנסיה: הפיקוח
יבדוק ב-2018 שיעורי תמותה

בביטוחים
25/12/2017

סלינגר הסבירה בכנס אגודת האקטוארים כי לצד
פרסום לוחות תמותה חדשים לא ניתן להתעלם גם

משיפורי תמותה | "קשה לומר שההנחות והתחזיות
הוכיחו את עצמן" | התייחסה לתקן IFRS 17: לא

פשוט וישנה את דוחות החברות

יותר מ-300 משתתפים באירוע חגיגי של אגודת האקטוארים
בישראל

המפקחת על הביטוח, יו"ר ומנכ"ל איגוד חברות הביטוח ואקטוארים מכל תעשיית
הביטוח בישראל השתתפו באירוע | סלינגר האקטוארים הם שומרי הסף של

החוסכים | המבורגר: שומרים גם על איתנות החברות
חברות ביטוח, אקטוארים, אגודת האקטוארים, יאיר המבורגר, איגוד חברות הביטוחתגיות:

מאת: מערכת עדיף
11:30 25/12/2017

"היום האקטואריה הפכה, יחד עם המחשב, ללב הפועם של חברות הביטוח. אני מלא הערכה לאנשים שעושים
את העבודה הנהדרת, עבודה קשה ביותר, אחראית ביותר, עם לקיחת סיכונים לא קטנים", כך אמר ביום חמישי
האחרון יו"ר איגוד והתאחדות חברות הביטוח, יאיר המבורגר, בנאומו באירוע חגיגי שערכה אגודת
האקטוארים בישראל. באירוע נשאו דברים הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר ונעמה
חשמונאי, נשיאת אגודת האקטוארים בישראל, והשתתף בו גם מנכ"ל איגוד חברות הביטוח, ד"ר גיא

רוטקופף. בתום דברי הברכה נהנו המשתתפים מהרצאת אורח של ד"ר אייל דורון.

בדבריו, בפני יותר מ-300 משתתפים הכוללים את
חברי האגודה ובני זוגם, הוסיף המבורגר כי הוא
משוכנע שבלעדי האקטוארים, לחברות הביטוח כיום
אין זכות קיום. הוא נאם אחרי סלינגר, אשר פרטה
בדבריה את פעילות רשות שוק ההון המתוכננת
ל-2018 בכל הקשור לתחום האקטואריה. "עכשיו,
אחרי שהמפקחת על הביטוח הסבירה אודות העבודה
הרבה שמחכה לכם, כל אחד מכם צריך מחר בבוקר
ללכת למנכ"ל שלו ולבקש כוח עזר של שלושה או
ארבעה אקטוארים נוספים. אין לי ספק שהעולם
השתנה ואני מלא הערכה לעבודתכם", אמר

 
המבורגר.

נעמה חשמונאי, נשיאת אגודת האקטוארים בישראל, נושאת דברים בכנס / צילום: פאביאן קולדורף

נשיאת אגודת האקטוארים בישראל חשמונאי ציינה בדבריה כי האגודה מהווה חלק מקהילת האגודות
האקטואריות המובילות בעולם, והיא אחת המייסדות של האגודה הבין לאומית לאקטואריה. "כמו כן, האגודה
שלנו היא גם בעלת הסכם הכרה הדדית עם המכון והפקולטה לאקטואריה בבריטניה, וניצבת לאורך השנים
במרכז העשייה למתן ליווי ותמיכה מקצועית, לתעשיית הביטוח, הפנסיה והפיננסים. אנחנו מקווים ושואפים גם

להכרה הסטטוטורית לה אנחנו זכאים", אמרה חשמונאי. 

היא סיפרה על פעילות האגודה. "נדרשת מאיתנו החברים מקצוענות, התמקצעות, יכולת ראייה רחבה ובעיקר
יושרה מקצועית. חלק נכבד מהעשייה שלנו באגודה מוקדש לביסוס הכשרת האקטוארים של המחר. רמת

יאיר המבורגר בכנס. "בלעדי
האקטוארים, לחברות

הביטוח כיום אין זכות קיום"
/

חברות קשורות

אגודת האקטוארים בישראל

איגוד חברות הביטוח
בישראל (ע"ר)
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ההכשרה שאנו מעמידים גבוהה מאוד ומתבססת על הסטנדרטים המקצועיים המובילים בעולם", היא ציינה. 

חשמונאי הוסיפה כי האגודה הישראלית נמנית על 14 האגודות האקטואריות בעולם אשר ייסדו בשנת 2009
את ארגון CERA GLOBAL, המסמיך אקטוארים ובעלי תפקידים בניהול סיכונים תאגידי, המוכר באופן גלובלי
בכל המדינות החברות באגודה זו. "השנה במסגרת ההכשרה לתעודת סרה קיימנו לראשונה קורס בניהול
סיכונים תאגידי, אשר נוהל על ידי עופר ברנדט ודן בר-און, שניהם חברי CERA", אמרה נשיאת האגודה,
וברכה את בוגרי הקורס, אשר סיימו את המחויבויות הנוספות, שקיבלו במהלך הערב לראשונה תעודת

 
 .CERA

משתתפי כנס אגודת האקטוארים בישראל / צילום: פאביאן קולדורף

 
הסדרת תנאי ההכשרה לאקטואר ממונה – במחצית הראשונה של 2018

המפקחת על הביטוח אמרה כי ברשות שוק ההון רואים חשיבות רבה לתפקידם של שומרי הסף. "אנו מקדישים
לכך הרבה מאוד בהסדרה, בפיקוח ובהתנהלות הנכונה של גופים, ואתם חלק משומרי הסף", היא אמרה
לאקטוארים. "עד היום לא חלו על אקטוארים ממונים של חברות ביטוח תנאי כשירות מחייבים ואחידים.
האקטוארים אושרו כנושאי משרה בהתאם לקריטריונים פנימיים שלנו שאנחנו הצבנו לעצמנו. כמובן שהתייחסנו

 
לפרמטרים, אבל לא נתנו להם ביטוי פומבי", היא אמרה.

"תפקיד האקטואר הממונה דורש הכשרה, ידע, מיומנות וניסיון אקטוארי ברמה גבוהה. העדר תנאי כשירות
כאמור, מגדיל את הסיכוי שמבטח יעסיק מי שאינו מספיק בקי או מנוסה לתפקיד. חשבנו לנכון שדברים צריכים
להיות ברורים ולכן בשנים האחרונות אנחנו פונים להסדרה שבאה לידי ביטוי בסוף הדרך בתקנות, המבהירות
בצורה ברורה מהם תנאי כשירות לאקטואר ממונה. אני מניחה שבמחצית הראשונה של 2018 זה יצא לדרך.
זה כלי חשוב לנו, שמסתכלים עליכם כשומרי הסף, ובוודאי שגם לכם כי זה עושה סדר בתנאים ובמה אנחנו

 
מצפים מאקטואר ממונה", ציינה סלינגר.

על כך הגיב יו"ר איגוד חברות הביטוח המבורגר, שאמר כי "אני תמיד אומר ששומרי הסף צריכים לשמור על
איתנותן הפיננסית של חברות הביטוח". כלומר הם צריכים לדאוג לחוזק ואיתנות של החברות, על מנת שיהיה
מי שיעמוד מאחורי ההתחייבויות כלפי הלקוחות. "אני שואל את עצמי אם במצב הקיים שבו הפרמיות מפוקחות
והעובדה שיש תקרת זכוכית, ומצד שני שוק הון ששואף לאפס, איך אפשר באמת להביא את הכספים כדי
לפתור את בעיות ההון והסולבנסי שמטילים עלינו. אני חושב שאתם (האקטוארים) אחראים על הנושא הזה
ואתם צריכים להסביר ששומרי הסף זה לא רק כלפי הלקוחות שלנו. בלי חברות ביטוח חזקות גם לכם אין זכות

קיום", הבהיר יו"ר איגוד והתאחדות חברות הביטוח. 

 
סגור חלון..


