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הסבר כללי לגבי סיכום התקן•

מטרת התקן•

היקף התקן•

סיכום של סעיפי התקן•

:סדר היוםעל
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ISAP 5סיכום וסקירה של תקן ▪

מבנה▪

מטרה▪

היקף▪

סיכום סעיפים עיקריים▪

נספח המרכז את הרגולציה בנושא ניהול סיכונים▪
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מבנה סיכום  

התקן
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כחול מילים בצבע

מעידות על מושגים  

המוגדרים במילון
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לאקטואריםקווים מנחים
שמספקים 
שירותים  
אקטואריים

באשר  
למודלים של  

סיכונים ברמת  
הארגון

למבטחים

:התקן קובע
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:התקן מיועד

את אמון הציבור והמשתמשים בעבודות שנעשות על ידי אקטוארים בתחוםלהגביר •

(enterprise risk management ,ERM)ניהול סיכונים ברמת הארגון 

לוודא•

נאותהומקצועיתשהשירותים האקטואריים סופקו בצורה •

לצרכי הלקוח ושהן הוצגו בצורה  רלוונטיותשתוצאות השירותים האקטואריים הן •

ברורה ומובנת

שלמותשתוצאות השירותים האקטואריים צריכות להיות •

נאותהההנחות והטכניקות עליהם מבוססים המודלים הוצגו בצורה , שהמתודולוגיות•
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:הכולליםשירותים אקטואריים התקן חל על אקטוארים שמספקים 

בחירה•

שינוי•

פיתוח•

-שימוש ב•

מודלים לסיכון ברמת הארגון•

מבחני קיצון•

מבחני תרחישים•
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:התקן כולל סעיף כללי המפרט

מטרת התקן-1

היקף התקן-2

עמידה בהנחיות של תקנים  –ISAP 1A-וISAP 1לבין התקנים ISAP 5יחס בין תקן -3

בציות לתקן זהנדרשתאלו 

ISAP 1 - General Actuarial Practice

ISAP 1A - Governance of Modelsi
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הבנה בסיכון  
ודאות-ואי

מידתיות
הנחות  

אקטואריות

Stress Testing, 
Scenario 
Testing

הערכת  
העקביות בין 

המודלים
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הוודאות הכרוכים בתחום עבודתו-האקטואר מחויב להבין את מהות הסיכון ואת אי

:על האקטואר להביא בחשבון

ההנהלה וסביבת הסיכון של המבטח, פרופיל הסיכון, מידע לגבי חוסן פיננסי•

מידע לגבי מסגרת ניהול הסיכונים של המבטח•

את הקשר שבין שתי הנקודות לעיל•

עליו , עקביות מהותית ביניהם-אם על פי שיקול דעתו המקצועי של האקטואר קיימת אי

לשקף זאת
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האקטואר מחויב להפעיל שיקול דעת סביר

:-על האקטואר להביא בחשבון מידתיות בנוגע ל

(nature)מהות •

(scale)היקף •

מורכבות של סיכוני בסיס•
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בעת בחירה או מתן ייעוץ בבחירתן של הנחות אקטואריות במודל סיכון ברמת הארגון של  

:המבטח על האקטואר להביא בחשבון

ניסיון העבר של פעולות הנהלה, פעולות הנהלה צפויות, מדיניות פנימית•

תנאי פוליסה וניסיון העבר, דרישות חוזיות•

גורמים חיצוניים שאינם בשליטת ההנהלה•

(מיטיגציה)שיטות להפחתת הסיכונים •
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בעת בנייה או מתן ייעוץ בבנייה של מודלים לסיכון ברמת הארגון על האקטואר להשתכנע  

:לגבי סבירות ההנחות האקטואריות בהתבסס על מידע ממקורות מתאימים כגון

הנהלת המבטח▪

אצל המבטחגורמים בקיאים ▪

תכנית עסקית▪

מומחים חיצוניים▪

דרישות חוקיות▪

מומחים אחרים▪
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(:probability distributions)כאשר במודל יש שימוש בהתפלגויות 

על האקטואר להשתכנע בנוגע להתאמת ההתפלגויות והקורלציות ביחס למידע  ▪

היסטורי ולשינויים עתידיים צפויים

על האקטואר להביא בחשבון תרחישי קיצון אפשריים▪
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:לגלותעל האקטואר Scenario Testing,-וStress Testing-בקשר לשימוש ב

המהותיות בשימוש במבחנים האלוההנחות▪

צפויות בקרות התרחישים האלופעולות הנהלה ▪

ידועה שיש במבחנים הללו  מגבלהכל ▪

הצפויות במגבלות אלוההשפעותהערכה של ▪
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על,מעשיהדבראם.המבטחידיעלשונותלמטרותמפותחיםשוניםמודלים

הסברולספקשוניםבמודליםשימוששלוההשפעותהסיבותאתלהעריךהאקטואר

.בתוצאותמהותייםלהפרשים
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:הבאיםבנושאיםגילוילתתהאקטוארעלהיתרבין

העסקיהניהול,הסיכוןפרופיל,הפיננסיהחוסןביןעקביות-אישלקיומה•

המבטחשלהסיכוניםניהולמסגרתלביןהמבטחשלהסיכוןוסביבת

במודלפוטנציאליותקיצוניותתוצאותלביןהעברניסיוןביןהפרשיםלהסבר•

הסיכון

תרחישיםובמבחניקיצוןבמבחניבשימושמהותיותהנחות•

מגבלותבשלהתוצאותעלהצפויהההשפעהשלוהערכהבמודליםמגבלהכל•

אלו
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הביטוחבחברותסיכוניםניהולעלדגשלשיםהתחילהפיקוח–IIסולבנסי▪

ORSA(Own-הליישוםטיוטהקיימת▪ Risk and Solvency Assessment,תהליך

(פירעוןוכושרסיכוניםשלעצמיהערכה

סיכוניםמנהלשללתפקידהמתייחסותבישראלשונותרגולטוריותהנחיותקיימות▪

לאקטואריםספציפיותאינןהןאך
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