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חוזר ביטוח 2015-1-13
סיווג :מידע ודיווח

תיקונים והבהרות לגבי דיווחים בביטוח כללי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  42לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א ,1981-אני מורה
כדלקמן:
 . 1כללי
א .בהמשך לחוזר ביטוח " 2009-1-6מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הנלווים של חברות הביטוח" ולאחר
קבלת דיווחים על פי המבנה שנקבע ובחינתם ,עולה הצורך להוסיף מידע לדיווחים האמורים כמפורט
להלן.
ב .בהמשך להוראות סעיף " 5.3.1שמאות ביטוח רכב רכוש (רכוש וצד ג')"  -כללי בחלק  2לשער  6בקודקס
הרגולציה (להלן" -דיווח השמאים") ,עולה הצורך להורות על מסירת דיווח השמאים בהתאם להוראות
שלהלן.
 . 2ביטוח כללי
לצורך ניתוח מפורט של תוצאות עסקיות בענפי הביטוח "רכב רכוש  -פרטי וצד ג'" ו"ביטוח מקיף דירות ובתי
עסק" ,יתווסף לדיווחים השנתיים הנלווים ,טופס דיווח מספר  ,17הטופס יכלול את הגיליונות הבאים:
א .גיליון רכב רכוש:

רח'

)1

נספח א - 1סך פרמיות ברוטו בענף;

)2

נספח א - 2מספר כלי רכב שבוטחו בתקופה;

)3

נספח א - 3פרמיה ממוצעת;

)4

נספח א - 4מספר כלי הרכב שתוקנו במוסכי הסדר בתקופה;

)5

נספח א - 5מספר כלי הרכב שתוקנו במוסכים שאינם בהסדר בתקופה;

)6

נספח א - 6מספר כלי הרכב שהוכרו כאבדן גמור או אבדן גמור להלכה;

)7

נספח א - 7ממוצע השתתפות עצמית  -מוסך הסדר;

)8

נספח א - 8ממוצע השתתפות עצמית  -מוסך שאינו בהסדר;

)9

נספח א - 9שיעור נזקים.
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ב .גיליון דירות:
)1

נספח ב -1מספר דירות מבוטחות בסוף תקופה;

)2

נספח ב - 2פרמיה ברוטו בתקופה;

)3

נספח ב - 3מספר דירות שבוטחו בתקופה;

)4

נספח ב - 4פרמיה ממוצעת בתקופה;

)5

נספח ב - 5פירוט השתתפות עצמית בכיסוי רעידת אדמה (מספר דירות מבוטחות);

)6

נספח ב - 6מספר מקרי ביטוח בחלוקה לסיכון המכוסה;

)7

נספח ב - 7תגמולי ביטוח לפי סיכון המכוסה;

)8

נספח ב - 8שיעור נזקים.

 . 3תוספת דיווח
א .בהמשך לדיווח השמאים החברות מתבקשות לשלוח את הדיווחים על פי סעיף זה בקובץ דיווח בהתאם
לאמור להלן:
)1

נספח ג - 1מספר מקרי הביטוח בתקופה;

)2

נספח ג - 2מספר כלי רכב מבוטחים בסוף תקופה;

)3

נספח ג - 3מספר ערעורים על שמאי חוץ מצד המבוטח;

)4

נספח ג - 4מספר ערעורים על שמאי חוץ מצד המבטח.

ב .אופן הדיווח
)1

חברת ביטוח תגיש את הדיווח השנתי ,עד ליום  30באפריל באותה שנה ,לכתובת דואר אלקטרוני

. elementary@mof.gov.il
)2

הדיווח בטופס זה יתבצע בהתאם להוראות סעיפים ו( - )7ו( )8לדיווח השמאים ובנוסף יכלול את
פירוט רשימת שמאי החוץ כהגדרתה בדיווח השמאים.

)3

שם הדיווח ,שיוגש כקובץ ,יהיה כדלקמןshamai_xxxxxxxxx_YY.xlsx :
א)

 - xxxxxxxxxמציין את מספר הזיהוי של החברה;

ב)

 - Qמספר הרבעון;

ג)

 - YYשתי ספרות אחרונות של שנת הדיווח;

ד)

סיומת הקובץ תהיה .xlsx

לדוגמה ,שם קובץ של חברת ביטוח בגין דיווח עבור שנת :2014
Shamai_123456789_14.xlsx
 . 4תחולה
הוראות חוזר זה יחולו על כל חברות הביטוח.
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 . 5תחילה
א .תחילתן של הוראות חוזר זה יחולו מיום  31בדצמבר .2015
ב .על אף האמור בסעיף קטן (א) ,תחילתן של הוראות סעיף  2לחוזר יהיו בגין הדיווחים הנלווים ליום 31
בדצמבר  2016ואילך.

דורית סלינגר
המפקחת על הביטוח
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