פרסו מסגרת כללית של היערכות הגו המוסדי לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיי

כחלק מהליכי ניהול הסיכוני המבוצעי בחברת כלל ביטוח אשראי בע"מ )"החברה"( ולצור
השמירה על האינטרסי של המבוטחי ,רואה החברה חשיבות רבה בנקיטת פעולות יזומות
לאיתור כשלי אשראי ולטיפול בחובות בעייתיי באופ שיקטי את סיכו האשראי הגלו בתיק
ההשקעות שמנהלת החברה.
במסגרת זו פועלת החברה ג בהתא לחוזר גופי מוסדיי ) 2009#9#7טיפול בחובות בעייתיי
ופעולות גופי מוסדיי לגביית חוב(.
החברה קבעה נהלי המסדירי מסגרת היערכות לצור מעקב ובקרה שוטפי אחר חוב
שבניהולה ,לצור הערכה ובחינת מצב החוב בתיק נכסי ההשקעה שבניהולה ,לצור טיפול בחוב
בעייתי ולצור גיבוש החלטה בדבר אמצעי שינקוט לגביית החוב ובדבר ההשתתפות בתהלי
הסדר חוב ,וכ קבעה את הגורמי האחראי לביצוע פעולות אלה.
הנהלי כוללי ,בי השאר התייחסות לנושאי הבאי:
 .1תהלי זיהוי חובות בעייתיי
מיסוד תהלי עבודה מובנה לזיהוי מוקד של ירידה באיכות האשראי ,לזיהוי מוקד של
כשלי במש חיי החוב ולאיתור וסיווג חובות בעייתיי.
הלי איתור החובות הבעייתיי מבוצע במשולב על ידי מספר בעלי תפקידי מהנהלת
החברה ,ממער ההשקעות ומתחו ניהול הסיכוני .ההלי כולל בחינת מידע ,המתקבל
ממקורות שוני ,לגבי מצב החוב ומצב הלווה ,לרבות סקירת דוחות כספיי ומעבר על
דוחות חריגי.
 .2ייסוד "פורו החוב"
פורו החוב מורכב מבעלי תפקידי בקבוצת כלל שיש לה מומחיות וניסיו מוכחי
בתחו האשראי או ההשקעות ,לרבות מנהלי מתחו האשראי וההשקעות ,אנליסטי
מנהל סיכוני אשראי וחשב השקעות .בפורו שני בעלי תפקידי לפחות שאינ עוסקי
בייזו ובהקצאת אשראי ואינ חברי בוועדת ההשקעות של החברה.
פורו החוב של הקבוצה מתכנס מידי רבעו לפחות לדיו בכלל החוב הבעייתי וכ מתכנס
אד הוק לדיו בחוב בעייתי חדש שזוהה על ידי הגורמי הרלוונטיי במסגרת הלי
איתור החובות הבעייתיי
 .3קביעה תפקידי פורו החוב
ריכוז אינדיקציות על חובות בעייתיי ,סיווג חובות בעייתיי והעברת דיווחי וניתוחי
לגורמי בחברה המוסמכי להחליט לגבי אופ הטיפול בחוב
 .4דיווחי על חובות בעייתיי
דוחות מיידיי #
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פורו חוב מגיש לגורמי המוסמכי להחליט לגבי אופ הטיפול בחוב וכ לוועדת
האשראי של הקבוצה דוח מיידי אודות חוב חדש שזוהה כחוב בעייתי ,את המלצותיו לגבי
המש הטיפול בחוב והחלופות שנבחנו .הדוח המיידי יכלול ניתוחי והערכות מפורטי
על הלווה/קבוצת הלווי והחוב הרלבנטי.

דוחות תקופתיי #
פורו חוב מגיש לגורמי המוסמכי להחליט לגבי אופ הטיפול בחוב ,ובכלל זה ועדת
האשראי וועדת ההשקעות הרלוונטית ,לפחות אחת לרבעו ,דוח תקופתי לגבי כל אגרות
החוב הקונצרניות שבתיק הנכסי של הגו' המוסדי ,ובו ג מצבת החובות הבעייתיי
שזוהו ,על סיווגיה השוני ,ולגבי ההתפתחות בחובות הבעייתיי; הדוח כולל בנוס' ג
הערכות ,ניתוחי ובדיקות נוספות.
 .5החלטה על אופ הטיפול בחוב בעייתי
על בסיס ההמלצה שנתקבלה מפורו החוב ,הגור הרלוונטי בחברה המוסמ להחליט
לגבי אופ הטיפול בחוב ,קובע את האמצעי בו תנקוט החברה לצור גביית חוב מסוי
שזוהה כחוב בעייתי מתו הרשימה שלהל )הרשימה אינה רשימה סגורה(:
•

פנייה יזומה ללווה או פניה ייזומה לנאמ החוב ,במטרה לפעול מול הלווה
לפירעו מוקד של החוב ,לשיפור תנאי החוב או לארגו מחדש של החוב;

•

פנייה יזומה לבעלי חוב אחרי ,לרבות גופי מוסדיי אחרי ותאגידי
בנקאיי ,במטרה לפעול ביחד מול הלווה לפירעו מוקד של החוב ,לשיפור
תנאי החוב ו/או לארגו מחדש של החוב;

•

מינוי גור חיצוני לרכז עבור החברה ביחד ע גופי מוסדיי אחרי את
הטיפול בחוב;

•

שיתו' פעולה ע בעלי חוב אחרי במסגרת אסיפת בעלי חוב;

•

נקיטת אמצעי משפטיי כנגד הלווה;

•

שיתו' פעולה ע בעלי חוב אחרי במקרה של בטוחות זהות המשרתות חובות
שוני של הלווה;

•

דרישה למימוש מיידי של בטוחות וניהול עצמאי של הבטוחות;

•

פנייה לערבי לחוב.

