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2016וגוסטא11

לכבוד:

בנקדיסקונטלישראלבע"מ



 חוות דעת מומחה על עתודות אקטואריות בגין זכויות עובדים של בנק דיסקונט לישראל בע"מ

 

 מטרת הערכה

בע"מ" לישראל דיסקונט "בנק ע"י ל"הבנק"(-)להלןנתבקשתי הצורך את מחדש הערכתבבחון

האקטואריותההתחייבויות בגיןשלו ל: עובדים פיטוריןזכויות ו,ופרישהפיצויי מענקיפנסיהמוקדמת

לעובדים יובלות שונות הטבות החישובלגמלאיםובגין ההתחייבויות(,-להלן)30.06.2016למועד

המפקחעלהבנקיםוכלליחשבונאותמקובליםבישראל.בהתאםלהוראותהדיווחלציבורשל

 זהות האקטואר

בעלעניין קשריםעסקייםעםהבנק,אינני לי אין וכי תלוי בלתי נעשתהבאופן מצהירשעבודתי הנני

עובדבנק. לאבבנקואינני חוותדעתזו. בגיןמתן שכרהטרחהשמשולםלי כלהתניותלגבי לאהיו

מ שיפוי כל קיבלתי זו. דעת חוות מתן בגין הבנק מטעמו אקטואר להיות אותי מינה הבנק 31ביום

להיות2011ביוני30מיום"מרכנתילדיסקונטבע"מ"החלמוניתיעלידיבנקכמוכן.2009בדצמבר

.יועץלפורשיםבפרישהמוקדמתמהבנקהננימשמשגם2016ינוארמחלה.אקטואר

תהננילהצהירכילאמתקיימתתלותבינילביןבנקדיסקונטוחברותהבתשלו,כמשמעותהמונחתלו

 בנוגע105-30בעמדהמשפטית וגילוי התאגיד לבין שווי מערך בין תלות קיומהשל על "גילוי בדבר

.2015למעריךשווישהערותיומהותיותמאודלתאגיד",שפרסמהרשותניירותערךבחודשיולי

הנדרשות העתודות חישוב לצורך האקטוארית שימושבהערכה יעשה הבנק כי עלי, ומוסכם לי ידוע

וההצגהבדו"חותהכספייםו/אולצירוףההערכהלדו"חותהכספייםו/אוהעמדתהלעיוןהציבור.

ואלהפרטיהשכלתי:

MA(,אוניברסיטתחיפה.2008באקטואריה) 

BA(,אוניברסיטתחיפה.1993בסטטיסטיקה) 

 .F.IL.A.Aחברמלאבאגודתהאקטואריםהישראלית

ואלהפרטינסיוני:

1996אקטוארשלחברתבנפיטמשנת

 1992מרצהבלימודיאקטואריהבאוניברסיטתחיפהמשנת

 

 ריתאהיקף חוות הדעת האקטו

לצורךחישובההתחייבויותשלהבנק,הסתמכתיעלנתוניםאשרנשלחוליע"יהבנק.בקשותילקבלת .1

את בחנתי הכספיים. הדוחות לצורכי ההתחייבויות הערכת לצורך מספקת בצורה נענו ונתונים מידע

 את השוותי זה ובכלל הנתונים והלימות סבירות נתוני שנכללו הרגישות לניתוחי בהערכתיההערכה

 .31/12/15האקטואריתלמועדחישוב
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במידתהצורךהסתמכתיגםעלנתוניםשהתקבלוממקורותמהימניםאחרים.בחנתיאתמידתהתאמת .2

 נתוניםאלהוהרלוונטיותשלהם.

לפי .3 ידי, על השיטותלהערכתההתחייבויותנקבעו וכן בעבודתי, אותי ההנחותהאקטואריותששימשו

 מיטבשיפוטיהמקצועי,וזאתבכפוףלהוראות,להנחיותולכלליםהמפורטיםלהלן.

 

 חוות הדעת

בהתאםלכלליםאקטואריםמקובלים,הוראותהדיווחלציבורוכלליחשבונאותההתחייבויותהערכתיאת .4

 מקובלים.

ימסקנהכיהנתוניםסביריםומספקים,לעיל,הגעתיליד1לאחרשבחנתיאתהנתוניםהמוזכריםבסעיף .5

 וכיניתןלהסתמךעליהםלצורכיהערכתי.

טיםרההנחותוהשיטותנקבעועלידי,לפימיטבשיקולדעתיהמקצועיובהתאםלהנחיותוכלליםהמפו .6

 .הלןל

התחייבותהולמת .7 והערכתי ידיעתי מיטב מהווהלפי האקטוארי, וחשבון ההתחייבויותהמפורטותכדין

 יסויהתחייבויותהבנקבגיןפיצויים,יובלותומענקיםלגמלאים.כל





 

___________________________

שםחתימה
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 כללי

 

הןללאשינוימולההנחותהאקטואריותשפורטובבסיסהחישובהאקטואריהאקטואריותשנכללוההנחות.1

 להלן.2,וזאתלמעטשיעורההיוון,כפישיפורטבסעיף31/12/15בהערכההאקטואריתליום



2 שיעור  שיעורה. אמריקאית. לתקינה בהתאם החבויות לחישוב המעבר אימוץ לאופן בהתאם הנקבע היוון

בתוספתמרווחממוצעשלאגרותההיווןנקבעלפיתשואותלפידיוןשלאגרותחובממשלתיותצמודותמדד

.0.95%עמדמרווחזהבשיעורשל30/06/16ליום.ומעלהבארה"בAAחובקונצרניותבדירוג

 העתודה למענק יובלות. א

בהיקףההטבותלוזכאיםעובדיהבנק,לאהיהשינויבאוכלוסייתהעובדיםהזכאיםוכןלאלאהיהשינוי1.1      

.31/12/15בהנחותהאקטואריותכפישנכללובהערכההאקטואריתליוםהיהשינוי



,סכוםהחבות30/06/16תוךשימושבשיעורההיווןהמעודכןליוםהעתודהלמענקיובלהוערכהמחדש1.2

.31/12/16שיידרשהבנקלהחזיקבגיןחבותזוליום            

עבור1.08%עבורהמענקו1.07%להלןשיעוריההיווןששימשולצורךהערכהמחדששלהתחזית:

החופשה.

ניש"חבמליותוצאות החישוב



 תחזית - 31.12.2016 

 

 293.97 למענק וחופשת יובל סה"כ עתודה

 שוטפות.הסכוםכוללחלויות*
 להוצאות גמלאיםהעתודה ב. 

 

הגמלאים1.1            באוכלוסיית מהותי שינוי היה לא הבנק, גמלאי זכאים לו ההטבות בהיקף שינוי היה לא

.31/12/15הזכאיםוכןלאהיהשינויבהנחותהאקטואריותכפישנכללובהערכההאקטואריתליום



סכוםהחבותשיידרשהבנקלהחזיק,30/06/16הוערךמחדשתוךשימושבשיעורההיווןהמעודכןליום1.2

.31/12/16בגיןחבותזוליום

גמלאיםותיקים,1.08%פעילים,1.98%להלןשיעוריההיווןששימשולצורךהערכהמחדששלהתחזית:

גמלאיבדמ"ש.1.33%דורב'ו1.57%,צעיריםגמלאים1.62%,חדשיםגמלאים1.27%
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  תוצאות החישוב

 

 תחזית - 31.12.2016             

עלות אקטוארית 

ללא מיסי מעסיק 

 וללא גילום

עלות אקטוארית 

ומיסי כולל גילום

מעסיק

מיליוניש"ח 

 330.3 267.76 (1)סטטוס  - עובדים פעילים

 85.92 74.87 (2)סטטוס  - גמלאים ותיקים

 69.47 60.54 (3)סטטוס  - גמלאים חדשים

 175.46 142.24 (4)סטטוס  - צעיריםגמלאים 

 0.07 0.05 (5)סטטוס  -גמלאי דור ב' 

  3.36 2.72 (6)סטטוס  -גמלאי בדמ"ש 
 

  ג. עתודה לפנסיה מוקדמת

1.1 זכאים לו ההטבות בהיקף שינוי היה אלו,לא בתכניות שנכללו בהנחותהפורשים שינוי היה לא וכן

.31/12/15האקטואריותכפישנכללובהערכההאקטואריתליום

וחבותתוכניתפורשים2012חבותתוכניתפורשיםסכוםהחבותשיידרשהבנקלהחזיקבגיןהוערךמחדש 1.2

ונתוניאוכלוסייהמעודכניםליום30/06/2016תוךשימושבשיעורההיווןהמעודכןליום,31/03/2016ליום,2014

.בנוסףעודכנההתחזית30/06/2016 ביחסלחבותבהתאםלעדכוניםאלו.31/12/2016ליוםשלחבויותאלו

.בלבדמאחרושינוייאוכלוסייהאינםרלוונטיים31/12/2016בגיןאנונהעודכנההתחזיתליום

1.98%,2012פורשים1.28%אנונה,0.93%שלהתחזית:להלןשיעוריההיווןששימשולצורךהערכהמחדש

.2014פורשי

 

מיליוניש"ח–עלות אקטוארית

 20141,2,3פורשים 2012פורשיםאנונה 

 89.32 182.97 -30.6.2016
 67.1 180.98 44.4תחזית-31.12.2016

מיליוןש"ח.8אינהכוללתהתחייבותבגיןעובדנוסףבסך1

60גילמעברבשלתנועהבחשבוןמביאההתחזית2

מיליוןש"ח.21.1מסתכמתבסךשל30/06/16יתרתתגמוליםמרותקיםליום3
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 לפיצוייםהעתודה . ד

 

.31/12/15לאהיהשינויבהנחותהאקטואריותכפישנכללובהערכההאקטואריתליום1.1

.30/06/16נקלטומחדשנתוניאוכלוסייתהעובדיםליום1.2

.30/06/16נקלטומחדשנתונישכרליום1.3

תוךשימושבשיעורההיוון30/06/16סכוםהחבותשיידרשהבנקלהחזיקבגיןחבותזוליוםהוערךמחדש1.4

 ליום ,30/06/16המעודכן ששימש ההיוון שיעור להלן של מחדש הערכה בנוסף1.14%החבות:לצורך .

30/06/2016עלבסיסשיעורההיווןליום31/12/2016עודכנההתחזיתבגיןחבותזוליום

עתודהלפיצוייםבמיליוניש"ח–תוצאות החישוב.  1.5



30.6.2016 

2,213* 





.ע"פהנחייתהבנק,30/06/16וצבירתותקעדליוםבגיןתוספתשכר2.5%כוללהגדלהבשיעור*









בברכה,

איילבוכבינדר,

אקטואר


