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ביטוח אשראי מצמצם סיכונים

ומגדיל את זמינות המימון
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ביטוח אשראי-תמריץ ממשלתי ליצוא 
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מבטחים ממשלתיים–איגוד ברן 



ממשלתיתחברה מדוע 
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סוגי סיכוני אשראי  

סיכונים מסחריים

(החייב הוא חברה)

פוליטייםסיכונים
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ביטוח אשראי
העברת הסיכון מהיצואן לחברת הביטוח

סיכונים פוליטיים
המונעים תשלוםהחרמה הלאמה הפקעה

הפיכות והתפרעויות בארץ הקונה, מלחמה

ח”במטהנובעים ממחסור אי המרה,אי העברה

של הקונה או הטלת הגבלות יבוא אחרות  ביטול רישיון היבוא
לאחר משלוח הסחורה

או החלטה ממשלתית אחרת המונעת תשלוםמורטוריום



ביטוח אשראי
העברת הסיכון מהיצואן לחברת הביטוח

מסחרייםסיכונים

של הקונה או הבנקחדלות פירעון

מתמשךאי תשלום



תועלות הביטוח–ביטוח אשראי

מנטרל סיכוני אי תשלום מסיבות פוליטיות או מסחריות•

מגדיל את סיכויי הזכייה בפרויקטים בזכות השוואת  •

תנאי המימון לאלו של מתחרים זרים

בטוחה לקבלת מימון מהמערכת הבנקאיתמשמש •



יתרונות ביטוח אשראי

מתן אשראי  
למדינות מתפתחות

הוזלת המימון  

ניהול סיכונים

עדיפות בגביית חובות 



מועדון פריז

קדימות נושים



ניהול סיכונים נבון

נטילת סיכונים ללא בטחונות



חשיפת פוליסות לפי ענפים

31%, תשתיות 

12%, אחר
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1%, מכונות

8%, חקלאות 

10%, ביטחון

38%, בריאות



תוכניות הביטוח

טרום משלוחים

משלוחים

חילוט ערביות שלא כדין

אשראי

אשראי ספקים אשראי קונים



ערבויות  תוכנית
חוזיות



הגדרת הצורך

בערבויות נרחב שימוש 

הבינלאומי בסחר 

ערבויותלהעמידנדרשישראלייצואן
לעסקהכתנאיסוגיםממגווןחוזיות

ערבות מכרז

ערבות ביצוע  

ערבות מקדמה

ערבות אחריות

ערבות תחזוקה

דרישת ביטחונות עד כדי  

ערבויותכנגד 1:1



תיאור המצב והשלכותיו

המצב הנוכחי כובל את היצואן הישראלי

פרויקטיםוגורם לאובדן 

חסם להשתתפות במכרזים

וויתור על מקדמות

קושי בסגירת חוזים

בהעדר בטחונותקושי תזרימי 

25%-בהיקף של כלעתים 

מהיקף הפרויקט או יותר

דרישת בטחונות 
ערבויותכנגד 1:1

המצב כיום



ערבויות חוזיותתוכנית

ערבויות נגדיות לבנקים

מיליון דולר100

ליצואנים קטנים ובינוניים

מהבטחונות75%

הנדרשים

ללא דרישת בטחונות  

נגדיים מהיצואן



לבנק כתחליף לביטחונות הנדרשים מהיצואןאשראערבות 

:לאשראפניה 

הנפקת ערבות נגדית על

75% 

מסכום הבטוחה שהבנק דורש

100%בנק דורש בטוחה עד 

ערבות

1M$

בטחונות  

נזילים

1M

0.25M

ללא בטחונות  

(סולו)

0M

כ ביטחונות "סה
מהיצואן

0.75M

הנפקת ערבות  

נגדית של אשרא  

תרומה ליצואן  
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