
ניהול אשראי לקוחות  
סיוע המדינה

2020מאי 



נושאים

המצב הכלכלי על קצה המזלג

סדר בבלגאן–ביטוח אשראי 

תכנית הסיוע בערבות מדינה
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?מה מאפיין את המשבר הנוכחי



?באמת..." 2008כבר ראינו משבר עולמי ב "



?האם אנחנו כבר אחרי 



...הרבה דברים? אז מה יכול להשתבש



תסריט עולמי–לסיכום 



מה עושים בעולם



סטאטוס בישראל

פחותנוסעים פחות אז נפגעים 

בכרטיסיאחוזים ברכישות 30-של כירידה 

אשראי  

Moody'sו-Fitch   שינו את אופק דירוג

האשראי של ישראל מחיובי ליציב

6%

30%

-73%

-41%

-90%

-70%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

השינוי בהו אה בכרטיסי אשראי ביחס לתחילת השנה
   ממו ע נע שבועיים 

בתי מר חת פנאי וחינו  רשתות מזון מסעדות

תיירות ריהוט  בי וד  חשמל דל  ותחבורה   כ"סה



מסקנות

מיתון משמעותי בפעילות  

הבינוני  יישאר אתנו לטווח 

המרכזיים והממשלות יצליחו  הבנקים 
הפיננסיתלמנוע משבר במערכת 

החברות הגדולות ייהנו יותר

הציפיות . הנפט לא בשיווי משקלמחיר 
לאינפלציה גם 

הגורמים המבניים יחזרו לחזק את  –ח"מט
.השקל
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נושאים

על קצה המזלגהמצב הכלכלי 

סדר בבלגאן–ביטוח אשראי 

תכנית הסיוע בערבות מדינה
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נכסי החברה העיסקית

40%
חוב 

לקוחות

נכסים מבוטחים

נכסים לא מבוטחים



צפי לעליה בפשיטות הרגל לעסקים  
2020-ב% 20-בגלובליים 
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?מה זה ביטוח אשראי

ביטוח הספק בפני אי תשלום מצד הלקוח

סיכון מסחרי

סיכון פוליטי

מיידי-פירעון של הלקוחחדלות

4מקרה ביטוחי לאחר -אי תשלום מתמשך
חודשים ממועד הפירעון המוסכם6עד 

,  מלחמה, מורטוריום, ח''העברת מטאיסור
'החרמה וכו, הלאמה, פעולות איבה, הפיכה



התועלות העיקריות בביטוח

יתרונות נוספים 
לכל חברה

מימון הון  •
חוזר

תועלות  •
בהיבט  

החשבונאי

חברות ציבוריות  
ח"וחברות אג

עמידה בחובת  •
הזהירות וגידור 

סיכונים

פעילות  
בצמיחה

הגדלת •
מכירות

כניסה  •
לשווקים  

חדשים

פעילות קיימת

הגנה מפני  •
הפסד כספי  

הנובע מחובות 
הלקוחות

סיוע בניהול  •
האשראי של  

החברה



"קיים קשר חזק בין ביטוח האשראי לפעילות הריאלית במשק"

(2018מאי -חטיבת המחקר, בנק ישראל)
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מאחורי כל הצלחה עומד מערך הגנה שאפשר  
לסמוך עליו

Aa2
עם אופק 

בטוח
דירוג מקומי



נתונים על פעילות  

500-כ
180מבוטחים 

חברות בנות  
ל"בחו

שוק מקומי  

מיליארד33

  ₪

מבוטח

ייצוא

₪  מיליארד 30

מבוטח

ביטוח  
אשראי

140-ב
מדינות



נושאים

על קצה המזלגהמצב הכלכלי 

סדר בבלגאן–ביטוח אשראי 

תכנית הסיוע בערבות מדינה
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תכנית הסיוע של המדינה 

נאלצות לצמצם –חברות הביטוח הפרטיות 
חשיפות בסיכון

מביא  מסויימיםמשבר נזילות של ענפים 
לפריסות זמניות

הפחתת מסגרות ביטוח אשראי  : התוצאה
לספקים בשוק המקומי וליצואנים
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איך נבחר המודל

יש משמעות להעמדת פתרון מהר  –עיתוי 
ככול האפשר

מנגנון פשוט ויעיל שלא יצריך –זמינות 
תוספת בירוקרטיה משמעותית

אם צריך כשצריך וכמה  –גמישות תפעולית 
שצריך
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התנהלות בפועל

קבלת הסכם חתום  –בימים הקרובים 
מהאוצר

העברת תוספת מתאימה לפוליסה לחתימת  
המבוטחים

תפעול פשוט באמצעות משלוח מייל וקבלת  
מענה חתום דיגיטאלית תוך זמן קצר מאוד

בקבלת  –המשך פעילות מול בססח 
'תשלום תביעות דיווחים וכו, האישורים
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תנאים מרכזיים

זמין לכול לקוחות הביטוח

תקרות לחשיפה למבוטח קונה ומדינה

מגובה הכיסוי של 100%ניתן לרכוש עד 
המבטח באישורו

ערך מוסף ישראלי–ביצוא 

מאפשר תמיכה גם  –בשוק המקומי 
בהינתן בעיית נזילות נקודתית
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מסגרת הזמן

כרגע צפוי לעמוד לרשות המבטחים כשנה

יוחל רטרואקטיבית מתחילת הרבעון

מחיר אחיד שיקבע על ידי האוצר
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תודה רבה

ל  "סמנכ–עדי נוב 

03-7962411
Adi.nov@icic.co.il




