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 :אספקת נזילות לחברות סולבנטיות עקב השלכות מגיפת הקורונה –"מתווה דגל" 

הלוואות ואגרות של  דחייה זמנית של לוחות סילוקיןלמתווה החלפה ומוצעים  מנחיםעקרונות 

 אלהבנסיבות שהועמדו על ידי גופים מוסדיים  ,חוב

  
  רקע

על הכלכלה בארץ ובעולם, וההשלכות של ההתמודדות עמו ( "האירוע" –אירוע ההתפשטות של נגיף הקורונה )להלן 

חלק מהגופים במשק, לרבות  מתמודדיםבעתיד( למצוקת נזילות משמעותית שעמה גם עשויים להביא והביאו )

, האמורים במצוקת נזילות בעתות שגרה. לפחות לגבי חלק מן התאגידיםאינם מתאפיינים ר תאגידים אשבקרב 

רגולטורים פיננסיים מובילים בעולם, נקטו . ואינה משקפת קשיים סולבנטיים מצוקת הנזילות צפויה להיות זמנית

וזאת כדי להתמודד , שאינה כוללת "תספורת"פריסת חובות יעילה, בצעדים שונים אשר נועדו להקל או לתמרץ 

 1עם מצוקת הנזילות שנוצרה.

 

( אמונה מתוקף חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים "רשות שוק ההון" – רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )להלן

 של עניינם על שמירההו הגנהעל היבטי פיקוח שונים הנוגעים לשוק ההון, ובראשם ה 1981-)ביטוח(, התשמ"א

 . ראוי לציין, כי משבר נזילות, גם אם זמני, שיאפיין גופים לוויםהמפוקחים הגופים ולקוחות העמיתים, המבוטחים

, וכחלק רבים במשק הישראלי עשוי להביא ל"מעגל הדבקה" אשר יביא להחרפה ולפגיעה במשק, בלווים ובמלווים

 טובת על לשמורמנת -שעל להדגיש מבקשת ההון שוק רשות, זה דברים במצב. בציבור החוסכיםמאלה גם 

 למשבר שנקלעו, סולבנטיים לווים אותם לבין המוסדיים הגופים בין אקטיבי דיאלוג להידרש עשוי החוסכים

 . ביצוע התאמות לחוב, לשם באופיו זמני נזילות

 

הליכי גיבושם של למוצעים עקרונות ולהציג האמור להצביע על החשיבות שבדיאלוג , היא זהמסמך תכליתו של 

לאגרות חוב או הלוואות, פרטיות או רשומות למסחר,  ים, המתייחסתספורת כולליםשאינם  פריסת חוב זמניים

על ידי הגופים המוסדיים שבפיקוחה של רשות  יםהמנוהל ותיקי הנוסטרו אשר הועמדו על ידי תיקי ציבור החוסכים

 . ("הדגל מתווה" –)להלן  שוק ההון

גופים אחרים, אף משא ומתן בין הגופים המוסדיים, וקיומו של ליותר ברורה פלטפורמה לספק זה נועד  דגל מתווה

המתווה מייצר למעשה מסלול יעיל  מעוניינים בהפעלתו.לווים אשר יהיו כך לנכון, לבין תאגידים בימצאו  אם

קצר )"מסלול ירוק"( להתמודדות עם קשיי נזילות זמניים, ובכלל זה קשיי נזילות פרוספקטיביים בטווח הזמן ה

 בינוני. ככזה, הוא מתבסס על עקרונות מוצעים ועל דוגמה שהם שמרניים באופן יחסי. וה

 

                                                 
uropean Banking Authority E-ועל ידי ה ESMA( European Securities and Markets Authority(-עמדה שפורסמו על ידי הראו למשל, ניירות  1

)EBA(  העוסקים, בין היתר, בהקלות הנוגעות להפסדי אשראי בגין חובות שיעברו פריסה אגב המשבר. עמדות 2020למרס  25ביום ,
במסגרת העמדה  .2020למרס  22ים בארצות הברית, ביום לצד מוסדות נוספ Federal Reserve-והצהרות ברוח דומה פורסמו גם על ידי ה

( פעולות שתכליתן התאמה זהירה שתבוצע על ידי positive actionsהאמורה, צוין במפורש כי הסוכנויות הרלוונטיות רואות באור חיובי )
 הגופים המלווים, כלפי לווים שנפגעו במשבר.

https://www.esma.europa.eu/file/55097/download?token=l4HIcoGB
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures/Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20regarding%20Default%2C%20Forbearance%20and%20IFRS9%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures/Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20regarding%20Default%2C%20Forbearance%20and%20IFRS9%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures/Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20regarding%20Default%2C%20Forbearance%20and%20IFRS9%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures.pdf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20200322a1.pdf
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צפויים להיטיב בסופו של יום הליכי פריסת חובות אשר עשוי להביא להאצה ולייעול של תהדבר ברמה המשקית, 

ציבור החוסכים, וזאת לגבי תאגידים סולבנטיים אשר נקלעו לצורך של פריסה זמנית בתשלומי החוב שלהם. עם 

חשיבותו  .ולסייע בהתאוששות שוק ההון בהתמודדות עם מעגל ההדבקה שתואר לעילגם לסייע כך, המתווה עשוי ב

 לטווח קצר. ותחוב פריסתה לגבור ככל שיותר חברות יידרשו להליכי של המתווה צפוי

 

כדי  הם, ואין בבין הצדדים בלבד מצע לדיוןנועדו לשמש כבהמשך  יםהמוצעהעקרונות המנחים להדגיש, כי יש 

. משמע, זה או אחר פריסה מתווהלגיבושו של  לחייב את התאגידים הלווים או את הגופים המוסדיים המלווים

דעתם המקצועי לגבי  את שיקוליפעילו התאגידים הלווים יוכלו להציע את הפעלתו למלווים הרלוונטיים, אשר 

כפי שתואר לעיל, מדובר על "מסלול . דין ובכלל זה חובת הנאמנות לעמיתיםבהתאם לחובותיהם שב, המתווהתנאי 

ל דיאלוג עשוי להיות תקף גם לגבי תאגידים נוספים, מובן, כי הצורך בניהונקבע באופן שמרני. לפיכך ירוק" אשר 

 .לעמוד לרשותם כופי דין ימשי-עללצדדים המוקנים האחרים וכי כל מגוון הכלים הרגולטוריים והמשפטיים 

 

 

 החלפה ודחייה זמנית של לוחות סילוקין של הלוואות ואגרות חוב מתווהלגיבוש  מנחים עקרונות

אגרות חוב או  פירעון במועד זמנית לדחייהשל גוף מוסדי עם הגוף הלווה,  מתווה גיבושל המנחים העקרונות

 :קמןכדל יהיו הלוואה, לפי העניין,

 )לרבות אפשרות של דחייה בכל התשלומים שנותרו ריביתאו ה/קרן וה בהחזרי שנה עד של זמנית דחייה .א

 ;החוסכים ציבור לכספי תספורת ביצוע ללא, וזאת (חלקםרק באו 

 ;)מבחן הנכסים(, אך נקלעו לקשיי נזילות זמניים במובן הנכסיהמתווה מיועד לתאגידים שהם סולבנטיים  .ב

 שחובם הנושים כספי על הגנה שתכליתם, על ידי התאגיד הלווה מגבילים תנאיםנטילה של בהמתווה ילווה  .ג

 ;, בין היתר בפני מצבים של העדפת נושים אחריםנדחה

הרגיל שנקבע, הנקובה נוספת, בשיעור הגבוה משיעור הריבית ריבית בדמות  למלווים פיצויהמתווה יכלול  .ד

 המביא לתוצאה כלכלית שקולה.מנגנון פיצוי אחר או , למלווים שיינתן

המתווה אינו מכתיב את הצורה המשפטית שבאמצעותה תושגנה ההסכמות המעוגנות במסגרתו. במידה  .ה

המתווה עשוי להיות רלוונטי ובבחירת התאגיד הלווה. כך למשל, רבה, צורה זו תלויה בנסיבות העניין 

במצב של היענות של גופים מוסדיים להצעת החלפה של סדרת אגרות חוב קיימת או של הלוואה 

עקרונות יחד עם זאת, . המוחזקות על ידי גופים מוסדיים, בסדרה או בהלוואה חדשה של אותו תאגיד

בדמות דחייה )גלגול( שקולה, בדרכים אחרות המביאות לתוצאה כלכלית המתווה יוכלו להיות מופעלים גם 

, ובלבד שהגוף המוסדי יפעיל את שיקול דעתו החוב, לצד תוספת ריבית ושמירה על ההגנות הראויותשל 

 .המקצועי והעצמאי, בהתאם לחובותיו שבדין ובכלל זה חובת הנאמנות לעמיתים

המהווה חלק אינטגרלי ממסמך בנספח, מצורפת  עקרונות המתוארים לעילליישום מתווה הדגל בהתאם לדוגמא 

 . זה

 

 

 לעיל בהתאם לעקרונות המנחים מתווה החלפה ודחייה זמנית של לוחות סילוקין המגבש מוסדי גוף חובות

 כך, דלעיל המוצעיםהעקרונות המנחים  מתקיימיםשבהם  במצבים כי להבהיר מוצע, הדגל מתווה במסגרת

כ"הסדר  חשבי לא ההסדרלהלן, ש בדוגמא  כמובא, "מחמיר" מתווההוא  שהמתווה לכך אינדיקציות שמתקיימות
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לפי  ,השקעותולאישור ועדת משנה לאשראי או ועדת  משפטית לבחינה בכפוף, וזאת המאוחד בחוזר כהגדרתוחוב" 

  2.העניין

 

 לשקול מקום אין המנחים העקרונות מתקיימים לא בהם שבמצבים כך על ללמד כדי במוצע אין,  לעיל שהובהר כפי

 .שבדין ולחובותהמקרה  לנסיבות בהתאםההצעה  כל לבחון המוסדי הגוף, ועל חוב דחיית

 

  

                                                 
קובע קווים מנחים בטרם קבלת החלטה של גוף מוסדי בדבר אישור תנאי ד. פרק זה לחוזר המאוח 5, שער 2חלק  ,4לפרק  1ראו סעיף  2

 . לחוזר המאוחד של רשות שוק ההון, בנושא "החלטה בדבר אישור תנאי הסדר חוב" 5שער , 2, חלק 4(, פרק 2)ב()5ראו סעיף  -הסדר חוב 
בהסתמך על מצגים שיתקבלו , ת על מצב החברה הלווהבדיקת נאותות מעודכנכאמור, על הגוף המוסדי לבצע לצורך קבלת החלטה 

ניתוח כאמור נדרש  .מהחברה הלווה או מגורם אחר, הכוללת דוחות וניתוחים, המאפשרים לבסס את ההחלטה בדבר הטיפול בחוב
 להסדר: הם מהותיים ורלבנטייםאם , שלהלןעניינים לבין היתר, להתייחס, 

 הלווה;ניתוח דוחותיה הכספיים של החברה  .א

 רכישות חוזרות של ניירות; .ב

 מצבת חובות וחובות שנפרעו; .ג

 ;נכסי החברה הלווה, שווים ההוגן ותזרים המזומנים העשוי לנבוע מהםשל המצבת העדכנית  .ד

 מצבת השעבודים של החברה הלווה; .ה

 ;הסכמים של החברה הלווה עם בעלי עניין .ו

 ;הוצאות הנהלה וכלליות .ז

 ;הלווה, ובכלל זה תכנית התייעלותתכנית עבודה דו שנתית לחברה  .ח

 מידי;התניות פיננסיות ואמות מידה אחרות להפרת תנאי ההסדר והעמדת החוב לפירעון  .ט

 ;הוראות מפורטות באשר לפיקוח בעלי החוב על יישומו .י

 .פירוט דוחות שיוגשו על ידי החברה הלווה לצורך מעקב אחר יישום ההסדר .יא
 

 אחרות פעולות נקיטת פני על הסדר אישור של בהעדפה המנחים השיקולים את היתר בין בהחלטתו לפרט מוסדי גוף על כי נקבע, בנוסף
 הגנה שעניינם אלו לרבות, החוב להסדר הנלווים והתנאים המשפטיים התנאים, וכן; החוב הסדר של הכלכליים התנאים; החוב לגביית

  '(.וכו פיננסיות התניות, עניין בעלי עסקאות ועל דיבידנדים חלוקת על הגבלות כגון) החוב בעלי על
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 נספח

 

 אספקת נזילות לחברות סולבנטיות עקב השלכות מגיפת הקורונה: –"מתווה דגל לדוגמה" 

של הלוואות ואגרות חוב, שהועמדו על ידי גופים דוגמה למתווה החלפה ודחייה זמנית של לוחות סילוקין 

 מוסדיים

 

 הגדרות - 1

 –לעניין מתווה זה 

 ;2020במרץ  1 –" הקובעמועד ה"

שניטלו מאת כספי עמיתים  תאמותואו הלוואות מ מזכותקיימות לו אגרות חוב היו תאגיד, אשר  –" תאגיד זכאי"

 על כל אלה, במצטבר: ואשר עונההמנוהלים בידי גוף מוסדי במועד התחילה, 

אשראי פנימי מאושר,  געל ידי חברת דירוג אשראי, או זכה לדירוג אשראי במודל דירוהתאגיד דורג  (1)

למועד במשך שנה אחת לפחות, עובר לה, או דרגה שקולה לכל הפחות )בסולם הישראלי(,  Aג ורידקבוצת ב

במשך תקופת העמדת האשראי  –וככל שתקופת העמדת האשראי לאותו תאגיד קצרה יותר , הצעת הדחייה

לעניין זה, ככל שלאחר המועד הקובע חלה הידרדרות בדירוג האשראי אל מתחת  ;שקדמה להצעת הדחייה

עקב  לדרגה האמורה, אולם ניתן להניח את הדעת כי ההידרדרות נובעת מסיבות של מצוקת נזילות זמנית

 ;כאילו התקיים, ייחשב תנאי זה ת מגיפת הקורונההשלכו

למועד , אשר אושרו לפרסום עובר שמונת הרבעונים האחרוניםבכל אחד מדוחותיו הכספיים של התאגיד ב (2)

 התקיימו כל אלה:, הדחייההצעת 

 במסגרת חוות דעתו של רואה החשבון המבקר; "עסק חי"לא נכללה הערת  (א)

, ובתאגיד מסך המאזן 10%זכויות שאינן מקנות שליטה, העולה על קיים הון חשבונאי חיובי, למעט  (ב)

יובהר, כי ככלל הבחינה תעשה לפי הדו"ח הכספי המאוחד, אולם במקרים  ;מהמאזן 3%על  –פיננסי 

הינו שבהם הגוף המוסדי סבור כי השימוש בדו"ח הכספי הנפרד או דו"ח כספי מותאם לאיחוד יחסי 

 לבצע את הבחינה על פי בסיס כאמור;ניתן יהיה רלוונטי יותר, 

אשר הונפקו לציבור על ידי  בהיקף מהותימותאמות או הלוואות  ידי אגרות חובילא הועמדו לפירעון מ (ג)

בעקבות הפרת אמות מידה פיננסיות או אחרות על ידי התאגיד, אשר נקבעו במסגרת שטרי התאגיד, 

זה יחול  תנאי. העניין לפי והכלאו במסגרת הסכמי ההלוואות,  ידו על שהונפקו חוב אגרות שלנאמנות 

  .לתאגיד מהותי שהינו, בת חברה"י עכאמור שהונפק  חובגם לגבי 

 של תקופה במשך("תספורת") הקרן בסכומי כלכלית הפחתה הכולל ח"באג חוב הסדר ביצע לא התאגיד (3)

 אחרת חברה או בתאגיד השליטה בעל המוסדי הגוף ידיעת למיטב, וכן, הקובע למועד שקדמו שנים עשרים

 ;האמורה בתקופה כאמור חוב הסדר ביצעו לא בשליטתו

שווי כאמור יכול שיחושב בדרך  ;הדחייההצעת ( חיובי במועד NAV) כלכלי לתאגיד קיים שווי נכסי (4)

 "עסק חי".-מקורבת, ויכול שיביא בחשבון את המשך קיומו של התאגיד כ
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 התנאים כל על העונותזכאי,  תאגידל שהועמדו תאמותומ הלוואות או שהונפקוחוב  אגרות –" אגרות חוב מזכות"

 במצטבר: ,להלן המפורטים

 ;הקובעהן נפרעו כסדרן עד למועד  (1)

הצעת ועד למועד  במועד הקובעבידי חברת דירוג מאושרת או גבוהה יותר  Aבקבוצת דירוג דורגו הן  (2)

לעניין זה, ככל שלאחר המועד  ;מאושרפנימי , או שנקבעה להן דרגה מקבילה באמצעות מודל הדחייה

הקובע חלה הידרדרות בדירוג האשראי אל מתחת לדרגה האמורה, אולם ניתן להניח את הדעת כי 

, ייחשב תנאי זה עקב השלכות מגיפת הקורונה ההידרדרות נובעת מסיבות של מצוקת נזילות זמנית

 כמתקיים;

ימי המסחר שקדמו למועד הצעת הדחייה, עמדה  30-(, בYTMהממוצעת שלהן לפדיון )השנתית התשואה  (3)

קצר  )למשל,  הסדרההחיים הממוצע של  משך שבהם במקריםזאת יובהר, כי  םע לכל היותר; 10%על 

נמוכה מעיד באופן ברור על הסתברות הסדרה  ותמחורהתנאים במתווה מתקיימים,  יתר(, משנה פחות

 ניתן(, הפארי מערך 90%)למשל, מחיר הנייר עולה על  לכשל מהותי והסתברות גבוהה לשיעור פירעון גבוה

זו  בחינה"מ ארוך יותר )למשל, שלוש שנים(. למח אקווילנטיתתשואה  שתיבחן כךזה  תנאי להתאים יהיה

ת של התאגיד מובטחו לא סדרותעל  התשואה שיעור של בחשבון הבאהיכול שתיעשה באמצעות 

פעיל או של ספק  משוקשבו לא קיים מחיר מצוטט  במקרה"מ ארוך יותר; עוד יובהר כי במחהמאופיינות 

, מסוימות(מותאמות )כגון לגבי הלוואות  מוסדיים גופים עבור ריבית ושערי פרטניים מחירים ציטוטי

הסמוך  הדיווח למועד, לממונה דיווח לצרכי ההלוואה מתמחורהמשתקפת  התשואהתנאי זה  לעניין תיבחן

 ;הדחייה הצעת למועד שקדםביותר 

 מדורגות להיותיפסיקו  לא הןכי  התחייב הזכאי התאגידחברת דירוג אשראי,  בידי מדורגותשהן  ככל (4)

 ; לפירעונן עד, ביוזמתו

 .למחיקה לא הוגדרו כאגרות חוב נחותות חוזית, נדחות בפירוק או ניתנותהן  (5)

 תנאי המתווה – 2

 :כללו התנאים הבאיםיבמתווה לדחיית מועד פירעון החוב י

 יתייחס לאגרות חוב מזכות כהגדרתם לעיל;הוא המתווה יוצע על ידי תאגיד זכאי, ו (1)

בסדרת אגרות חוב חדשה  המזכות, כולה או חלקה, אגרות החובהתאגיד הזכאי יציע להחליף את סדרת  (2)

פירעון החוב, והכל כאמור להלן. יובהר כי חלף החלפה המשקף דחייה זמנית של הכוללת לוח סילוקין 

 ;כאמור יוכל התאגיד הזכאי להציע עסקה כלכלית שקולה

ובלבד , עד שנהתחול דחייה של , יוצע לדחות את תשלומםריבית אשר הקרן או התשלומי אחד מביחס לכל  (3)

לכל המאוחר יידחה לתקופה זו שנותר , כך שכל תשלום קרן או ריבית שתקופת הדחייה ננקבה מראש

 "תקופת הדחייה"(; –ממועד התשלום שנקבע לו במקור )להלן 

או הסכם כל אמות המידה הפיננסיות והאחרות שנקבעו במסגרת שטר הנאמנות יחולו בתקופת הדחייה,  (4)

 , כמפורט להלן:אשר נדרשים על פי כל דין וההלוואה, א

 פעילותו תחומישמירה על , בתאגיד שליטהשימור  לעניין לרבות, פיננסיות שאינן מידה אמות (א)

 ;דין כל לפי וכנדרש, הדחייה בתקופת גם לחול ימשיכו, באלה וכיוצא

 בתקופת גםלהיבחן  ישובומאפשרות העמדת החוב לפירעון מידי,  אשר, פיננסיות מידה מותא (ב)

 שני תום לאחרכי חלקן תיבדקנה רק המתאימים לכך  במקרים; ואולם, ניתן יהיה לקבוע הדחייה

 מספר הגבלת) חירום שעתתקנות  יפקעושבו  מועדה לאחר יחלבהם  שהראשון  קלנדריים ניםרבעו
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 קוחיקאו כל  2020-ף"תש(, ההחדש הקורונה נגיף התפשטות צמצום לשם עבודה במקום העובדים

בנוסף, במקרים המתאימים ניתן יהיה לקבוע כי אמות מידה הנבחנות ברמת  ;ןשיבוא במקומ

שנתית תיבחנה על סמך התוצאות המותאמות ברבעונים שאליהם יתייחסו אמות המידה 

 הפיננסיות;

בהיקף מהותי או קיים ככל שלא נכללה תניה כאמור במקור, ייקבע לעניין כל גיוס של חוב חדש  (ג)

, Cross-Defaultבאותה דרגת בכירות כמו אגרות החוב או ההלוואה המוחלפת, כי תחול עילת 

לפיה הפרת אמת מידה פיננסית או אחרת כלפי אותו חוב בתקופת הדחייה, המאפשרת העמדה 

, או בעלי האגרות כולם כלפי הגוף המוסדיגם לפירעון מידי, תיחשב כהפרת אמת מידה פיננסית 

העמדה לפירעון  ה, לפיCross-Acceleration, או עילת מאפשרת העמדת החוב לפירעון מידיה

 ;מיידי בפועל של חוב מהותי כאמור, תאפשר העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב

 של מניות רכישות עצמיות :את אלה בתקופת הדחייהכחלק מהמתווה, יתחייב הלווה שלא לבצע  (ד)

רכישות  -כן ו לרבות דיבידנד בעין, דיבידנדו/או הכרזות , חלוקות אחרים ניירות ערך הונייםאו 

 ;עצמיות של אגרות חוב

תנאי הבכירות של אגרות החוב או ההלוואות לא ישתנו לרעה כחלק מהמתווה, ולכל משך תקופת  (ה)

 הדחייה, לרבות ביחס להיקף השעבודים, תנאי נדחות וכיוצא באלה;

 ד הזכאי שלא לבצע שינוי משמעותי בתחומי פעילותו;יתחייב התאגיבתקופת הדחייה  (ו)

 ;בתקופת הדחייה יתחייב התאגיד שלא להקדים מרצונו תשלומי קרן או ריבית לנושים אחרים (ז)

בתקופת הדחייה יתחייב התאגיד שלא לשעבד נכסים נקיים משעבוד שהיו קיימים לו במועד  (ח)

)שעבוד התחייבות שלא להטיל שעבוד צף, לרבות לטובת נושים בלתי מובטחים אחריםהקובע 

 ; לרכישתובגין הלוואות חדשות שישמשו של נכס חדש שעבוד ספציפי  טלמעושלילי(, 

 פיצוי באחת הדרכים שלהלן:ל זכאי יהיה החוב (5)

 :להלן כמפורט, במקור שנקבעה הנקובה לריבית ביחס ריבית תוספת (א)

או כתלות בדירוג אשראי של ריבית  תוספתאו בתנאי ההלוואה  הנאמנות בשטר נקבעה (1)

 ;שנקבעה במקורהמעודכנת כאמור  לריבית ,להלןש ריבית תוספת תתווסף, משתנים נוספיםב

 תוספת בשיעור תתואם היא, קבועה ריבית אינה במקור שנקבעההנקובה  הריבית בו מקום (2)

 לשיעור או חוץ למטבע, למדד צמודה שריבית כך, ההתאמות הפעלת לפני וזאת, הריבית

 ;זה במנגנון מאופיינת להיות תמשיך, משתנה ריבית

 

 :–" הריבית תוספת" ,זה בסעיף

 שלהלן: בשיעור(, הדחייה לתקופת רק)ולא  חייו משך לכל החוב של הנקובה לריבית תוספת 

או אגרות החוב  תשואתמרווח ממוצע בין 

 שקדם בחודשנערך ההסדר,  לגביהןההלוואות 

אגרות חוב ממשלתיות , לבין הקובע למועד

 )*( בעלות משך חיים ממוצע דומה

  התוספת שיעור

 0.50% 1.5%עד 

 1.00% 2%ועד  1.5%מעל 

 1.50% 3.5%ועד  2%מעל 

 2.00% 5%ועד  3.5%מעל 
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או אגרות החוב  תשואתמרווח ממוצע בין 

 שקדם בחודשנערך ההסדר,  לגביהןההלוואות 

אגרות חוב ממשלתיות , לבין הקובע למועד

 )*( בעלות משך חיים ממוצע דומה

  התוספת שיעור

 3.25% 7%ועד  5%מעל 

 כפוף לשיקולים נוספים 7%מעל 

 .בלבד אינדיקציה לספק מיועדת זו טבלה כי יובהר)*( 
 

 ריבית ושערי פרטניים מחירים ציטוטי ספק של או פעיל משוק מצוטט מחיר קיים לא שבו במקרה

 זה תנאי לעניין תיבחן(, מסוימות מותאמות הלוואות לגביכמו למשל, ) מוסדיים גופים עבור

 שקדם ביותר הסמוך הדיווח למועד, לממונה דיווח לצרכי הנייר מתמחור המשתקפת התשואה

 ה. הדחיי הצעת למועד

 לתוספת כלכלית שקול תשלום שאותו ובלבדפעמי, -חד תשלום באמצעות כגון, אחרת בדרך פיצוי (ב)

 הפיצוי נקבע אילו, המותאם ההלוואה או החוב אגרות חיי לאורך נדרשת שהייתה, הריבית

 .בהתאם לסעיף קטן )א( ריבית כתוספת

 התייחסות גוף מוסדי – 3

 :, יפעל הגוף המוסדי כדלקמןלעיל 2התקבלה בידי גוף מוסדי הצעה כאמור בסעיף 

 ;בכפוף לחובותיו על פי כל דין ישקול אותה הגוף המוסדי (א)

 להגדרה בהתאם חוב כהסדר המתווה את לסווג שלא רשאי, המתווה להצעת להיענות המוסדי הגוף החליט (ב)

 ועדת של אישור וקבלת משפטית לבחינה בכפוף וזאת, המאוחד לחוזר 5 שער, 2 חלק, 4 פרק, 1 שבסעיף

 .שלעיל הדגל שבמתווה המנחים בעקרונות עומד המתווה לפיהם, העניין לפי, השקעות ועדת או אשראי

 


