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 ד"ג אדר א תשע"כ 

 2320222014 
 'לכב

 מ"בנק ערבי ישראלי בע
 
 

 שלום רב
 

 הערכה אקטוארית לזכויות פנסיה והטבות נוספות לעובדים
 3/20112/31נכון ליום 

 
 31/12/2013 -חות הכספיים נתבקשתי על ידי הנהלת הבנק לבצע הערכה אקטוארית ל"לצורך הדו

תוצאות סוכמו בחוות הדעת המצורפת . של ההתחייבויות בגין זכויות פנסיה ואחרות כלפי עובדיו
 .בליווי הסברים לגבי העקרונות המקצועיים שהנחו אותי וההנחות עליהן התבססתי

 
הן , עליהן התבססתיושיפורטו להלן , לפי מיטב שיפוטי המקצועי ההנחות שהתקבלו מהבנק

תשומת לב הקורא מופנית לעובדה שהערכה . סבירות בהתחשב בניסיון העבר ובציפיות לעתיד
 .אקטוארית מטבעה היא אומדן ובפועל ייתכנו סטיות מהמצופה

 
בהתאם לפרמטרים שנקבעו בהנחיות , ליםהערכה זו הוכנה בהתאם לעקרונות אקטואריים מקוב

בהכנת .   והמלצות הממונה על שוק ההון, 2011ממרס  243לרבות חוזר , המפקח על הבנקים
הערכה זאת הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי האנשים האמונים והמוסמכים לכך 

עם .   ללא ביקורת מצדי, "כמו שהם"הנתונים התקבלו על ידי .   במתכונת שנדרשה על ידי, בבנק
אך האחריות , השוואת נתונים אלה לנתוני השנה הקודמת מגלה עקביות והם נראים סבירים, זאת

כל בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה .   הסופית לשלמותם ונכונותם מוטלת על הבנק
 .מספקת לצורך עריכת הדין וחשבון האקטוארי

 
הנני .   2007חות הכספיים בתחילת שנת "נק לצורך הדוהתחלתי לספק ייעוץ אקטוארי לב

הייתי  30/11/2006עד .  1979חבר מלא באגודת האקטוארים בישראל מאז שנת , אקטואר עצמאי
מ ובהמגן חברה לביטוח "אקטואר ממונה בביטוח חיים ובביטוח בריאות במגדל חברה לביטוח בע

 . מ"בע
 

עם , אין לי קשרים עם הבנק.  אחר שיש לו זיקה לבנק אינני עובד הבנק ואינני עובד של ארגון
אינני עובד באחד מאלה ואינני מחזיק .   צדדים קשורים לבנק או עם מי שיש להם זיקה לבנק

אין לי קרוב כהגדרתו בחוק ניירות ערך העונה לאחד מהקריטריונים .  באמצעי שליטה באחד מהם
 .ל"הנ

 
  .ל"ת האקטוארית הנאני נותן את הסכמתי לפרסום חוות הדע

 
 בכבוד רב       

         
 

 .F.IL.A.A דב רפאל       
 אקטואר       
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 מ"בע ישראליבנק ערבי 
 מענקים וחופשות מיוחדות לעובדים, הערכה אקטוארית לזכויות פנסיה

 

 תאור זכויות (א)

 לקבוצה מוגדרת של עובדים קבועים תאור זכויות הפנסיה .1

, 1/1/1988העובדים הקבועים בבנק ביום : ל"במסגרת הנ אוכלוסיית הזכאים לפנסיה .1
ל "עובדים לשעבר אשר בוטחו במסגרת הנ: אוכלוסיית הגמלאים. ג אחדלהוציא חרי

 .ושאיריהם

ת יושנות עבודה המקנות זכו 15מותנת בהשלמת  קצבת זקנה בהגיע העובד לגיל פרישה .2
  .70%ום של נוספת עד מקסימ ת עבודהכל שנעל  1.5% -ו 40% פנסיה של

לצורך   .67נשים רשאיות לפרוש החל מהגיל הקבוע בחוק ועד גיל  .67גיל הפרישה הוא  .3
בהתאם לשנת  64עד  62גיל , כלומר) גיל פרישת נשים מחושב לפי הקבוע בחוק, החישוב

 .(הלידה

בת הזוג במועד /י המצב המשפחתי במועד המאזן ובגיל בן"עפ, ה/זכאות לפנסית אלמנ .4
 .ת/בת הזוג בחיים בעת פטירת העובד/להיות בןכפוף , זה

 
בשיעור קצבת הזקנה , קצבת נכות לעובד שאינו מסוגל להמשיך בעבודתו בבנק לצמיתות .5

 .גיל הפרישה דשהיה מגיע אליה העובד אילו המשיך את עבודתו ע

 .ה אחרון/משכרו 40%בגובה , ה/ת שנפטר/ת עובד/קצבה לאלמנ .6

מהשכר האחרון לכל ילד עד שני  15%ה בשיעור של /שנפטרת /קצבת יתומים של עובד .7
 .20ילדים שגילם עד 

 .ה/ת ערב פטירתו/ה הגימלאי/מהפנסיה שקיבל 60%ית בגובה /ת פנסיונר/קצבה לאלמנ .8

ת לגיל הפרישה יוכל לוותר על מלוא זכויות הפנסיה ויקבל לידיו פיצויים /בהגיע העובד .9
ה ובתמורה יוותר על מלוא כספי הפיצויים ותגמולים או יוכל לבחור במסלול פנסי

לצורך  .והתגמולים או יכול לוותר על חלק מכספי התגמולים ולקבל פנסיה מוקטנת
 .החישוב הונח כי בגיל הפרישה העובדים יבחרו בפנסיה ויוותרו על התגמולים והפיצויים

האחרון  ויקבל לידיו מחצית משכר, שנה ובחר במסלול פנסיה 35 -למעלה מ דעובד שעב .10
על כל שנה נוספת שעבד עד למקסימום , (שעות נוספות גלובליות ודמי תעבורה לרבות)

 .חמש משכורות

שעות נוספות גלובליות ודמי , שכר בסיסי: רכיבי השכר המקנים זכויות פנסיה הינם .11
על תקופת העבודה עד .  לעיל 1תעבורה עליהם חלים אחוזי פנסיה כמפורט בסעיף 

מדמי התעבורה ואילו על התקופה לאחר  60%בות הזכויות על בסיס מחוש 31/12/1994
 -הפנסיה כפופה ל.   בתקופות בהן אין 60% -לתקופות בהן יש בבעלותו רכב ו 100%מכן 

מוכפל באחוז , כ חודשי העבודה שעבד העובד"זהו סה".  אחוז המשרה המשוקלל"
בניכוי חודשי , ת העבודהמחולק בסך כל החודשים שעברו מתחיל, המשרה הרלוונטי לו
 .חופשה ללא תשלום

 .המשכורת הקובעת הינה המשכורת האחרונה ערב קרות האירוע המזכה .12

 .נופש ושי לחג, ת לעיתון/ה של פנסיונר זכאי/פנסיונר וכן אלמנ, בנוסף .13
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 תאור זכויות החלות על כלל עובדי הבנק הקבועים .2

 

 תאור המענקים והחופשות המיוחדות .(1) 2 

יקבל מענק בגובה מספר , בטרם פרישתושנות ותק  40 -ו 30, 20 -בהגיע העובד ל .1
שנות עבודה  30 -ו 20כן יהיה זכאי לחופשה מיוחדת בת חודש בהשלימו .  משכורות

 .שנות עבודה בבנק 40וחודש וחצי בהשלימו 

תו בהתאמה עם פריש 40או  30, 20שנות ותק יקבל מענק  39או  29, 19עובד שמלאו לו  .2
שנות  39.5או  29.5, 19.5כן יהיה זכאי לחופשת יובל אם יצבור לפחות .  הפרישהבגיל 

חופשות ללא תשלום מעל לחצי שנה דוחות את תשלום .  הפרישהעבודה בהגיעו לגיל 
 .המענק והחופשה כאחת

 7.5 :שנות ותק 30ובמלאת  ,משכורות 5: שנות עבודה 40 -ו 20הזכאות היא במלאות  .3
 .משכורות

זכויות .  שעות נוספות גלובליות ותעבורה, שכר בסיסי: רכיבי שכר למענקי יובל וחופשה .4
ועל  31/12/1994על תקופת העבודה עד  60%על בסיס למענק בגין רכיב תעבורה נצברות 

לחופשות .  בהן אין 60% -בתקופות בהן יש בבעלותו רכב ו 100%התקופה שלאחר מכן 
 .על כל תקופת העבודה 100%תעבורה בשיעור מיוחדות נצברות זכויות לדמי 

 .ח"כלל העובדים הקבועים של הבנק בתאריך הדו: אוכלוסיית הזכאים למענקים .5

 

 עזיבת עבודה לפני גיל הפרישה .(2) 2

               עובד העוזב את הבנק לפני גיל הפרישה מקבל פיצויים על פי חוק ויתרת התגמולים .1
 .     שנצברה לזכותו

מספר על סמך . מעבר לנדרש על פי חוקעובדים קיבלו בעבר פיצויים , בתנאים מסוימים.2
חלק מהעובדים שיעזבו , הבנק מעריך שבהסתברות מסוימת, מקרים שהיו בעברמועט של 

 .תוספת לפיצויים עשויים לקבלבעתיד 

 מענק פטירה של עובד .(3) 2

משכורות כולל שעות נוספות גלובליות ותעבורה להן היה  3 ובמקרה מוות של עובד יקבלו שאירי
 .זכאי העובד

 הטבות לאחר הפרישה .(4) 2

אלמנה /וכן אלמן, או יותר 50שנה והוא בן  15שנה או פרש בתום  25עובד הפורש מהבנק ועבד 
 .הםלשי שנתי מהבנק לכל חיי יםזכאי, של עובד כזה

  סקר רפואי .(5) 2

עלות מימוש ההטבה לאחר .    זכאים מדי שנה לסקר רפואי על חשבון הבנקעובדים מסוימים 
 .נכללת בחישוב זה יםפרישת העובד

 

 נוספים חישוב רכיבי (ב)

 .י הוראת המפקח על הבנקים"עפ, ריאלי 4%שיעור ההיוון  .1
     .2013עד  2009הבנק בשנים על פי ניסיון , בשכר בהתאם לגיל העובד נומינליתעלייה  .2
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הפנסיות צמודות למדד מדי חודש ומשולמות מראש בגין .  ריאלית בפנסיה עלייהאין  .3
 .אותו חודש

כולל ,  6/3/2013 -שפורסם ב של המפקח על הביטוח 2013-1-2חוזר לוח תמותה על פי  .4
 ."(התסריט השלילי)" ומרווח בגין סיכון אריכות ימיםמקדם שיפור 

כשל גימלאים : תמותת נכים   .האחרונותהבנק בשנים תה לפי ניסיון יטבלת נכות צמ .5
 .המתוארת בסעיף הקודםבטבלה 

י הבנק "נמסר ע: ושיעור פיצויי פיטורין, שיעורי עזיבה בתנאים רגילים ובתנאים מיוחדים .6
 .כמפורט לעיל, על סמך ניסיון השנים האחרונות והצפי לעתיד

 

 שיטת החישוב (ג)

נתוני המקור .     27/3/2011 -מ 243בות חוזר לר, החישוב נעשה על פי הנחיות המפקח על הבנקים
 .   בהתאם לבקשותיי י הבנק"סופקו ע

 Projected Unit Credit   "שיטת הערכת הטבות צפויות נצברות"שיטת החישוב האקטוארית היא 

Method   .המיוחסות , ו משקפת ההערכה האקטוארית הטבות צפויות בגיל הזכאותעל פי שיטה ז
שיטת הפריסה חלה על    .תקופת העבודה הצפוייה ואשר נצברו על למועד המאזןלינארית לכל 

 .פנסית זיקנה אך לא על זכויות נכות

 סיכונים מיוחדים

ייתכן מצב של הצטברות תביעות מוות עקב הימצאותם של עובדים רבים .  לבנק אין ביטוח משנה
ית יבכתוצאה מפעולות מלחמה אקטכמו כן הבנק לא הוציא מכלל כיסוי מקרי מוות .   באתר אחד

 .או פסיבית ופעולות טרור

 *באלפי שקל 31/2012/31 -להלן תוצאות ההערכה ל (ד)

 143,673 זכויות פנסיה צבורות של פעילים
 2,962 (למי שאינו זכאי לפנסיה)פיצויים נוספים 

 5,808 זכויות גמלאים בפועל
כולל תוספות )כ מענקים וחופשות מיוחדות "סה

 26,971 (סוציאליות
 2,909 שי לחג כהטבה לאחר פרישה לגמלאים ופעילים

 199 מענק פטירה של עובד
 43 סקר רפואי

 182,565 כ"סה
 

הזכויות  לצורך חישוב ההתחייבויות בגיןלחישובי הבנק " נתוני בסיס"הערכות אלה הן מבחינת * 
 .13חות הכספיים בביאור "התוצאה הסופית נכללת בדו; ל"הנ

 

 

 

 בדיקת רגישות לעליות שכר

לעומת הטבלה המבוססת על ניסיון  0.1% -אם עליית השכר השנתית תהיה גבוהה בכל שנה ב
 :אזי המספרים יהיו כדלקמן, (3.1%במקום  3.2% 50לדוגמא בגיל )העבר 

 184,120 (באלפי שקל)כ "סה
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 בדיקת רגישות לשיעור היוון

 : 4%במקום  3.75%היוון שנתי להלן חישוב ההתחייבות לפי שיעור 

 191,128 (באלפי שקל)כ "סה

  

 . עשויות להשתנות בעתיד 4%הנחיות בנק ישראל לחשב את ההתחייבויות לפי ריבית 

     

        
 
 

 .F.IL.A.A דב רפאל
 אקטואר יועץ       
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