
 

 

 
 03-9778100, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778100 

 2020יולי  08

 

  אלמנטר -כללי ביטוח בתחום אקטואריה שירותי למתןהזמנה לקבלת הצעות  - 2020/18הליך מס' הנדון: 

 )להלן:"המכרז"( בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן עבור

 

"( מתכבדת בזאת להשיב לשאלות ההבהרה אשר נשאלו במסגרת ענבלענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: " .1

 המכרז שבנדון.

 מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל האמור להלן  .2

 אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים במסמך זה, תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז. אלא .3

ל כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ענבל יובהר כי אין להסתמך ע .4

 .כל ההבהרות הינן כמפורט במסמך זה בלבדו/או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתנו, בכל צורה שהיא. 

 -קור ככל שיש במסמך זה בכדי להוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, כל האמור בו יגבר על סעיפי המ .5

 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו.

יודגש כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה בעת הגשת ההצעה  .6

 .למסמכי המכרז 6.2.2.2כמפורט בסעיף 

  :להלן התשובות של ענבל לשאלות שנשאלו על ידי המציעים .7

 
'מס במכרז עיףס  התקבל/נדחה/אין  תשובה שאלה 

 שינוי/לא רלוונטי
 כתובת המייל כנראה מכילה טעות  1.8סעיף  1

  inbal.co.il@2020-18  
 אין שינוי כתובת המייל תקינה 

מהם הסטנדרטים המקצועיים לפיהם   2.3סעיף  2
-TASאתם מצפים לפעול, לדוגמא 

100 ,TAS-200 ,APS-X2 'וכו 

חישוב העתודות יעשה בהתאם 
לכללי החשבונאות המקובלים 
לחישוב עתודות בדוחות כספיים של 

 משרדי הממשלה.

 אין שינוי

האם יש דרישה לסקירה מקצועית של   2.3סעיף  3
התוצרים על ידי עמית מוסמך בעל 
ניסיון בתחום על מנת להבטיח את 

 איכות העבודה?
 

משמשים תוצרי עבודת האקטואר 
לגיבוש הדוחות הכספיים של הקרן 
הפנימית והממשלה, ואלה מבוקרים 
ע"י אקטואר מטעם רו"ח חיצוני. אין 
 דרישה ספציפית לסקירה מקצועית

מטעם  , חיצוני,על ידי אקטואר נוסף
אולם ברור כי על התוצרים  .המציע

לעמוד בסטנדרטים מקצועיים 
 מקובלים. 

 אין שינוי 

סעיף  4
3.1.2.1 

 
 

האם ניתן להציע אקטואר שאינו 
 תושב מדינת ישראל?

הזוכה בהליך נדרש להיות תושב 
המציע נדרש לעמוד יודגש כי . ישראל

בכל תנאי הסף, המנהליים 
 והמקצועיים, שהוגדרו בהליך. 

 אין שינוי

סעיף   5
3.1.2.3 

האם מדובר על הניסיון של האקטואר 
 המוצע? 

 אין שינוי  כן. 

סעיף   6
3.1.2.3 

האם ניתן להוכיח ניסיון באמצעות 
 לקוחות מחוץ למדינת ישראל?

 אין שינוי  הדבר אפשרי ככל שרלוונטי.

mailto:18-2020@inbal.co.il
mailto:18-2020@inbal.co.il


 

 

 
 03-9778100, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778100 

 הצעת המחיר הינה קבועה לשנה.  4.2סעיף  7
מה קורה בסיטואציה שבפועל ישנן 
יותר שעות מהשעות שענבל העריכה 

 200-שעות לחישוב העתודות ו 300)
 שעות לחישוב הפרמיות(?

 

העבודה היא על בסיס קבוע, 
והתשלום לפי עלות קבועה מראש. 
הערכת השעות הינה הערכה כללית 
בלבד, ואיננו מתחייבים למספר 

נועדה לסייע הערכת השעות השעות. 
 ,בכל מקרה למציע לתת הצעת מחיר.

לא תהיה תמורה שונה מכפי שהציע 
  המציע בהצעת המחיר.

 אין שינוי

האם  –שעות עבודה לשירותים נוספים  4.14סעיף  8
סכם לשירותים נוספים של הה

הוא עבור האקטואר המוצע אקטואר, 
במכרז או עבור כל אקטואר מוסמך 

 העובד אצל המציע?

ביצוע השירותים הנוספים, ככל 
שיידרשו, לרבות זהות נותן 
השירותים הנוספים מטעם המציע, 

 יתואמו מראש בין הצדדים. 

 אין שינוי

כדי לעזור לנו להעריך את היקף  4.2סעיף  9
העבודה ולתמחר באופן מתאים 

לעבודה הנדרשת אנא פרטו עוד מידע 
ביחס לסכומי ביטוח והחישוב 

 (:2019העתודות הנוכחית )סוף 
חלוקות הרזרבה מחושבת -בכמה תתי

 לכל אחד מארבעת הענפים? –
כמה הרזרבה הנוכחית לכל אחד 

 מארבעת הענפים

סכומי היתרות התלויות לסוף להלן 
 : 2019שנת 

  מיליון  25כ  –רכב רכוש ₪ 
  מיליון  100כ  –רכב חובה ₪ 
  מיליון  30כ  –מבנים ותכולה ₪ 
  ענף  כולל)₪ מיליון  180כ  -צ"ג

נתוני מחלקת חבות מעבידים ע"פ 
הכוונה שהעתודה גם תביעות. 

בענף הנ"ל תוערך אקטוארית 
 (2020בסוף 

 אין שינוי

כדי לעזור לנו להעריך את היקף  4.2סעיף  10
העבודה ולתמחר באופן מתאים 
לעבודה הנדרשת אנא פרטו עוד מידע 
ביחס לקביעת התעריפים, ולהסביר 

 יותר מה נכלל בתוך המונח "סיוע":

האם כולל תמחור מלא של מוצרי  -
ארבעת הענפים מנתוני ענבל או גם 
ממקורות נוספים )מאגר של רכב 

ו רק יחסי סיכון (, אחובה לדוגמא
מות, או אולי בין חלוקות מסוי

 שינוי בפרמיה ביחס לשנה שעברה?
האם כולל לעצב ולבצע  -

אופטימיזציה של החלוקות מתוך 
לתמחר כל האפשרויות, או לעבוד ו

לפי חלוקות מוגדרות 
 קיימות? \מראש

 

הסיוע האקטוארי בקביעת הפרמיות 
מתבסס על נתוני התביעות ונתוני 
החשיפה כפי שיועברו על ידי ענבל 
למציע. יחד עם זאת, יתכנו מקרים 
מיוחדים בהם האקטואר יפנה גם 
למקורות מידע חיצוניים לצורך 
ביצוע עבודתו. ענבל תממן ,במידת 

 הצורך, גישה למקורות מידע אלו.   

 אין שינוי

אנחנו מבינים שהניסיון של האקטואר   5.2סעיף  11
המציע הוא הכי קריטי להצעה. אבל 
מסביב לעבודה יש כמה גורמים 
חשובים אחרים, כולל עוזרי אקטואר 
וסקירה מקצועית פנימית. האם יש 
מנגנון כדי לתת ביטוי ולהכיר בניסיון 

 הרלוונטי של שאר צוות העבודה?

ת הכוונה היא שהשירותים והאחריו
הן על ידי האקטואר  - האישית להן

עצמו, שהוא הגורם המקצועי 
 והעיקרי במתן השירות. 

 אין שינוי

 
 

 בברכה,                                                        
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                          


