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 בע"מאיי. די. איי. חברה לביטוח 
 יציבאופק  IFSR1 Aa3.il דירוג

 יציבאופק  A1.il(hyb) (שלישוני הון' )א סדרה דירוג

 יציבאופק  A2.il(hyb) (משני הון)  ד'-ו 'ג, 'ב סדרות דירוג

 חברה לביטוח בע"מ )להלן: "ביטוח ישיר" או "החברה"( .איי .די .אייהאיתנות הפיננסית של דירוג  ותרתמודיעה על המידרוג 
הון משני ו A1.il(hyb) (סדרה א'החובות הנחותים דורג כדלקמן: הון שלישוני מורכב)דירוג  באופק יציב. Aa3.il  בדירוג

 שניהם באופק דירוג יציב., A2.il(hyb) (ד'-ו 'ג ,ב'סדרות מורכב )

מועד הנפקה  ע"ני מס סדרה
 ראשוני 

 שנתית ריבית
 הצמדה  נקובה

יתרה בספרים  
30/09/2015 

 (₪)במיליוני 
 פירעון מועד

 *2017דצמבר  75 מדד 3.7% 2010נובמבר  1121573 'א
 2021דצמבר  54 מדד 5.0% 2010נובמבר  1121581 'ב
 2023דצמבר  120 מדד 4.3% 2012דצמבר  1127349 ג'
 2025יולי  125 - 4.35% 2014יולי  1133099 ד'

 2015בדצמבר  1-הודיעה החברה כי תפרע בפירעון מלא את יתרת אג"ח סדרה א' בתאריך ה 2015בנובמבר  10ביום  *

 שיקולים עיקריים לדירוג

בעסקי הליבה )בעיקר רכב  וצומחים הנתמך בנתחי שוק משמעותיים ,נתמך בפרופיל עסקי טוב יחסית החברהדירוג 

חובה ורכב  רכוש(, בבסיס לקוחות רחב ומפוזר, יכולת חיתומית טובה גם נוכח היקף משמעותי של פוליסות בעלות זנב 

המודל העסקי של החברה מתבסס על שיווק  התורמים ליכולת השבת הרווחים של החברה. ,קצר ומודל הפעלה מבודל

 חיתום דיפרנציאלי תוך חיסכון בעלויות תפעוליות ותורם לרווחיות החיתומית טובה.מודל זה מאפשר לחברה לבצע  ,ישיר

החברה מאופיינת  .דירוגה את מגבילים הרכב לענף משמעותית המוטה מגזרי ותמהיל החברה של הבינוני גודלה מנגד

כפי שמתבטא במדדי  ,בקצב יצור הכנסות טוב ורווחיות הולמת לאורך המחזור וגם ביחס לפרופיל הסיכון של החברה

בשנים האחרונות מציגה החברה רווחיות חיתומית עדיפה על הענף, בין היתר כתוצאה  התשואה לנכסים ומדד שארפ.

, הערכתנול. ומתנודתיות נמוכה של תוצאותיה בקשר עם ביצועי שוק ההון יעילות תפעולית טובהומיכולת חיתומית 

אות בטווח הזמן הקצר והבינוני גם נוכח יתרונות יחסיים, הנובעים יחיים וברהחברה תמשיך לצמוח בעיקר בענפי ביטוחי ה

מגזר וים על מחירים בעיקר בלהערכתנו להוביל ללחץ מס מהמודל העסקי ולמרות סביבה עסקית מאתגרת, שצפויה

הסביבה בנוסף,  ם אלה.בתחומי פעילותם היקף את להגדיל בענף מהמתחרות חלק של רצונם רקע על הרכבביטוחי 

העסקית המאתגרת ובפרט סביבת הריביות הנמוכה מציבות אתגר בפני החברה והענף להציג את אותם שיעורי רווחיות 

 לאור כך, להערכתנו יתכן וכריות הרווחיות ישחקו בעתיד אך עדיין יוותרו בטווח הדירוג. היסטוריים.

יסוי משמעותי של מבטחי משנה, כאשר היקף החשיפה , כלחברה איכות נכסים טובה, נוכח תיק נוסטרו בעל סיכון מתון

 הכריות הוניות הולמות ביחס לפרופיל הסיכון וביחס לדירוגלחברה  מההון העצמי. 6%-לאירועי קיצון נאמדת בכ

מידרוג מצפה כי החברה תמשיך לבנות את הכרית ההונית מרווחים שוטפים ולמרות  .ותנודתיות אקטוארית נמוכה יחסית 

 30 ליום .וצורכי בעלי המניות, כאשר מינוף בעלי השליטה "מועמס" על החברה לגישתנו דיבידנדים משמעותיתמדיניות 

. כאמור, החל גיוס חוב נחות זניחהמעל דרישות הפיקוח הנוכחיות ויכולת  25% -לחברה עודף הון של כ ,2015בספטמבר 

צפויה החברה לעבור למדידת דרישות ההון ועודפי ההון בהתאם למשטר  2016בדצמבר  31מדוחותיה הכספיים ליום 

Solvency II גדל2014 שנתתרגיל שבוצע על נתוני כי בדיווחה החברה  2015בספטמבר  30. בדוחותיה הכספיים ליום , 

של החברה, עודפי הון אלה תומכים ביכולת הצמיחה  .בצורה משמעותית Solvency IIההון של החברה לפי משטר  עודף

 אולם מידרוג מצפה לשמירה על פרופיל הסיכון הקיים. 

                                                           
1 RatingInsurance Financial Strength . 
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 נתונים פיננסיים עיקריים – ישיר ביטוח 

 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.09.14 30.09.15 ₪במיליוני 

 3,164 3,300 3,621 3,611 3,696 סך הנכסים

התחייבויות בגין חוזי ביטוח והשקעה 
 1,740 1,865 1,990 2,008 2,141 שאינן תלויי תשואה

ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 462 489 512 509 509 השקעה תלויי תשואה

 319 251 378 380 379 התחייבויות פיננסיות

 383 444 483 503 458 הון עצמי
      

 9% 13% 17% 15% 21% נכסים לא מוחשיים להון עצמיסך 

 29% 28% 42% 28% 25% הרגולטורי הון מעל ההוןהעודף שיעור 
 

 2012 2013 2014 1-9/2014 1-9/2015 ₪במיליוני 

 1,253 1,379 1,546 1,141 1,281 סה"כ פרמיות שהורווחו ברוטו

 161 118 90 70 36 רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 106 121 160 121 124 כוללרווח 
 

 72% 68% 65% 65% 64% *נזקיםיחס 

 8% 9% 10% 11% 10% רווח כולל לפרמיות שהורווחו ברוטו סך

 3% 4% 5% 4% 3% (ROAעל נכסים ) תשואה
 *יחס בין תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר לפרמיות שהורווחו בשייר

 גורמי מפתח בדירוג

 ביכולת השבת הרווחים   תומכים וי עסקיםוופיזור ק פרופיל עסקי טוב יחסית

(, בבסיס בעיקר רכב חובה ורכב  רכושנתמך בנתחי שוק משמעותיים בעסקי הליבה )ה ,לחברה פרופיל עסקי טוב יחסית

 ,ומודל הפעלה מבודל גם נוכח היקף משמעותי של פוליסות בעלות זנב קצר לקוחות רחב ומפוזר, יכולת חיתומית טובה

(, מאפשר ללא סוכנים)ישיר המודל העסקי של החברה מתבסס על שיווק של החברה. תורמים ליכולת השבת הרווחים ה

לחברה לבצע חיתום דיפרנציאלי, תוך שליטה במבנה ההוצאות וחיסכון בעלויות תפעוליות ותורם לרווחיות חיתומית 

וחיים לא צפויים ותחרות אשר מהווה כרית ביטחון כנגד גורמים אקסוגניים ובהם חשיפה לשוקי ההון, הפסדים ביט -הטובה

 . מגזריםבחלק מה יםמחיר

 לענף הרכבמוטה, כאמור ויחסית ריכוזי של החברה  ההכנסותתמהיל אולם לחברה קשת רחבה של שירותים ביטוחים, 

יש לציין כי החלק הארי בתמהיל ההכנסות מוטה לענפים בעלי זנב  .(2015בספטמבר  30 -ליום ה מהפרמיות 78%-כ)

נראות תביעות טובה יותר בתרחישי בסיס, כפי שמשתקף ביציבות יחסית בסיכון מתון להערכתנו, נוכח  המאופייניםקצר 

 נשענת פעילות זו בהתחייבויות הביטוחיות, התומכת בניהול הסיכונים הביטוחיים, גמישות התמחור וניהול התחרות.

 אטרקטיבית מחיר הצעת ויכולת טובים חיתום מרווחי על שמירה תוך קיימות פוליסות חידושי יכולת על רבה במידה

צפויה להתגבר בטווח הזמן ובפרט רכב רכוש רמת התחרות בענפי הביטוח הכללי להערכתנו,   .חדשים לקוחות למשיכת

 "(הדירקטיבה)" Solvency IIתקנות  גם נוכח השפעות רגולטוריות ובראשן  שתתבטא להערכתנו, בלחץ מחירים, הבינוני,

ויכולת  השליטה במבנה ההוצאות ,ולהציב אתגר בפני החברה לשמר את מעמדה. אולם להערכתנו המודל העסקי

   חיתומית טובה מהווים יתרונות יחסיים שיאפשרו לחברה להתמודד עם התחרות הצפויה.
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  לדירוג ההולמת ,יציבה חיתומית רווחיות הפקתל רגמתוהמת טובה הכנסות יצור יכולת

 שמשתקף כפי, בשלוש השנים האחרונות( 43% -)יחס הכנסות לנכסים ממוצעים של כ טובה הכנסות יצור יכולת לחברה

 ובעיקר( 2014 עד 2012 בשנים במצטבר 23% -כ) האחרונות השנים בשלוש ההכנסות בהיקף משמעותית בצמיחהגם 

, תוך מיקוד בריסק ובפוליסות בריאות בריאותביטוחי חיים ו) גבוהה רווחיותכאלה בעלי  או, קצר זנבמגזרים בעלי ב

 להערכת(. אחר ורכוש רכוש רכב מענפי נבעו 2014 בשנת מההכנסות 51% -כ) יחסיים יתרונות יש חברהל בהם( פרטיות

 להתמתן צפויבענפי זנב קצר  הצמיחה קצב אולם, והבינוני הקצר הזמן בטווח ולצמוח להמשיך צפויה החברה,  מידרוג

 -לחברה שני מנועי צמיחה עיקריים .מסוים מחירים בלחץ להערכתנו שתתבטא, כאמור התחרות להתגברות הצפי נוכח

פוליסות ביטוח חיים מסוג ריסק ופוליסות בריאות, כאשר בסיס הלקוחות הקיים ושיתופי פעולה מול גופים פיננסים אחרים 

  וחיות. יאפשרו לחברה ולהמשיך ולצמוח בתחום זה להערכתנו תוך תמיכה ברו

 יעילות, דיפרנציאלי מחיתום כתוצאה בעיקר, הענף על עדיפה חיתומית רווחיות החברה מציגה האחרונות בשנים

 שליטה נוכח  ,(2ההשוואה בקבוצת %28-כ לעומת האחרונות שניםב בממוצע %24 -כ של הוצאות יחס) טובה תפעולית

 ביחס החברה של ייחודה את המהווים ,(סוכנים דרך שאינם) הישירים ההפצה ערוצי של בלעדיות בשלו ההוצאות במבנה

 ורכוש רכוש רכב בענפיטובה  רווחיותהתומך ב ,אלו משתקפים, במדד משולב דומיננטי ביחס למתחרות. אחרות לחברות

 של הרווחיות כריות. בקבוצת ההשוואה( 6%-כהאחרונות, לעומת  בשניםבממוצע  9% -)רווח כולל לפרמיה של כ אחר

לאורך המחזור )תשואה על נכסים  לדירוג הולמות צפויים ושאינם צפויים הפסדים כנגד ראשון הגנה קו המהוות, החברה

 339%בשלוש השנים האחרונות( וביחס לפרופיל הסיכון של החברה, כפי שמתבטא במדד שארפ ) 4%-כממוצעת של 

  . בממוצע בשנים האחרונות(. 

 לחשיפתה הודות וכן, החיתומית רווחיותה יציבות בזכות בעיקר, לענף יחסית נמוכה תנודתיות בעלות הינן החברה תוצאות

 ,טובה רווחיות להציג החברה תמשיך להערכתנו .הנוסטרו בתיק השמרנית ההשקעות מדיניות ולאור ההון לשוק הנמוכה

, זאת עם .כאמור היחסיים יתרונותיה ניצול באמצעות וזאת ,והבריאות החיים ביטוחי בתחומי בעיקר צמיחה המשך תוך

 הביטוח של היחסיים היתרונות לאור בפרט) כאמור, קצר זנב בעלי בענפים החיתומית הרווחיות על מסוים לחץ צפוי

ועל הרווחיות הכוללת, נוכח הסביבה  (ובכלל, Solvency II במשטר ההון דרישות עם בקשר הפעילות פיזור ואפקט הכללי

 .העסקית המאתגרת ובפרט סביבת הריביות הנמוכה

 

 יחסית לענף שמרני נוסטרו תיקנוכח  -איכות נכסים טובה

 התפלגות, לענף בהשוואה. 30.09.2015 -ליום ה ₪ מיליארד 2.1 -בכ הסתכם החברה  של( והון אלמנטארי) הנוסטרו תיק

 ח"ואג מזומנים ושווי מזומנים -בנכסים בעלי סיכון נמוך החזקה כלפי בעיקר מוטה, זה למועד החברה בתיק ההשקעות

 יחסית נמוכה החזקה רקע על, זאת. 42%-כ שעמד על הענפי הממוצע לעומת, מהתיק 59%-כ המהווים ממשלתיות

נכסי סיכון (. בענף 14%-כ לעומת 7%-כ) סל ותעודות במניות ,(בענף 27%-כ לעומת מהנכסים 14%-כ) קונצרניות ח"באג

 כרטיסי חברות ידי על המגובה ביטוח פוליסות לרכישת אשראי בגין הנוסטרו בתיק הלוואות עיקרנוספים כוללים ב

 שנת של השלישי הרבעון במהלך כי נציין(. 11% -כ עומתל 9%-כ) לענף יחסית דומה זה בתחום החברה חשיפת. האשראי

 תמהיל ,להערכתנו נכס זה תומך בשיפור פיזור התיק.   ,₪ מיליון 200-כ תמורת פסגות מבית 50%-כ רכשה החברה 2015

 החברה לפעילות יותר נמוכה רגישות היוצרת, הדפנסיבית ההשקעות ומדיניות החברה בהצהרות תומך הקיים ההשקעות

 30 -ליום ה %32-עמד על כשלהון העצמי  בתיק הנוסטרו 3, כפי שמתבטא ביחס נכסי סיכוןההון משוק לתנודותו

לחברה כיסוי משמעותי של מבטחי משנה, כאשר היקף החשיפה בנוסף נציין, כי  .והינו הולם לדירוג 2015בספטמבר 

 מההון העצמי ותומכת באיכות הנכסים ובשימור הכרית ההונית. 6% -לאירועי קיצון נאמדת בכ

                                                           
 .כללי לביטוח המוטים מגוון פעילות תמהיל בעלי מבטחים 2
  מסוכנים אחרים השקעה מכשירי החוב שאינם בדירוג השקעה, מניות ומכשירימידרוג מגדירה נכסי סיכון כ 3
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 הולמת ביחס לפרופיל הסיכון וביחס לדירוגכרית הונית 

לחברה עודף  ,2015בספטמבר  30 -ה ליוםהחברה שומרת על עודף הון רגולטורי משמעותי לאורך השנים האחרונות. 

. כאמור, מלא( בהינתן גיוס 26%-)כ ילומעל דרישות הפיקוח הנוכחיות ויכולת לגיוס הון משני/שלישוני ש 25% -הון של כ

עבור למדידת דרישות ההון ועודפי ההון בהתאם למשטר צפויה החברה ל 2016 סוף שנת החל מדוחותיה הכספיים ל

Solvency II 2015בספטמבר  30-ה בדוחותיה הכספיים ליוםבקשר עם כך, . המשקף את ההון הכלכלי בצורה טובה יותר 

בצורה  Solvency IIההון של החברה לפי משטר  עודף , גדל2014 שנתתרגיל שבוצע על נתוני כי ב ,דיווחה החברה

 . משמעותית

 והצפוי, מעניק לדעתנו מקורות מספקים לספיגת הפסדים וגמישות יחסית בהיבט ניהול ההון הרגולטורי הקייםעודף ההון 

הצפי בינוני, זאת לאור זמן הקצר והוהולם את הדירוג. מידרוג צופה כי החברה תמשיך להציג עודפי הון דומים בטווח ה

 הביטוח בתחומי אופי פעילותה המרוכז לשוק ההון ולאורחשיפה נמוכה "י צבירת רווחים וע תלהמשך בניית הכרית ההוני

נדגיש כי שינוי בשיעור עודף ההון כנגזרת של  .גם במודל החדש יחסית פחותות הון דרישות המצריכים, ריסקוה הכללי

כוון , מה הפיננסית של חברת ביטוחשיפור או הרעה באיתנות הרגולטורי לכשעצמה, איננו משקף ההון שינוי שיטת מדידת

. עם זאת, שיטת המדידה החדשה הפסדים לא צפוייםשאינו משפיע על ההון הכלכלי, אשר הינו הכרית המרכזית לספיגת 

, יותר את איתנותה הפיננסית של חברת ביטוח, על בסיס הון כלכלי נאמנה צפויה לשקף בצורה Solvency II תחת משטר

 ותחת ניהול סיכונים מתקדם. כאמור

כרית הונית הולמת ביחס לפרופיל הסיכון שלה כפי שמתבטא במכפיל הרזרבות להון העצמי להערכת מידרוג, לחברה 

וצפוי להערכתנו להמשיך להשתפר בשוליים נוכח תמהיל הפעילות וצפי  2015בספטמבר  30 -ליום ה 4.4 -שעמד על כ

 דנדים.להמשך צבירת רווחים בניכוי דיבי

 ההון בדרישות לעמידה בכפוף, השנתיים מרווחיה 50% -מ יפחת שלא בשיעור דיבידנד לחלוקת דיבידנד מדיניות לחברה

את רמת ו"מעמיס" מגלם  הדירוג .מיליוני ש"ח 410 -, כאשר בשלוש השנים האחרונות חילקה החברה כהרגולטוריות

בתחום  נוספות החזקות בעלת,  "(האם חברת": להלן) מ"בע פיננסיות השקעות – ישיר ביטוח ,האם חברתהמינוף ב

 456 בסך( קשורים שאינם לגורמים) פיננסיות התחייבויות לחברת האם, 2015 ביוני 30 -ל נכון .האשראי הצרכני והנדל"ן

מסך החוב ומקטינים במקצת את  40 -, המהווים כ₪ מיליון 169 -כ בסך פיננסיים ונכסים פיקדונות ,מזומניםו ₪ ןמיליו

החברה הינה מקור תזרימי עיקרי לשירות החוב  מיים נוספים, כאשריהתלות בחלוקת דיבידנדים ביחד עם מקורות תזר

 בחברת האם. 

עלולה לפגוע בדירוג כרית ההונית של החברה שחיקה מתמשכת בל תגרום אשר אגרסיבית דיבידנדחלוקת יחד עם זאת, 

 בעתיד.

 אופק הדירוג

 גורמים אשר עשויים להעלות את הדירוג: 

 החיתומית הרווחיות שימור כדי תוך הצמיחה שיעורי על שמירה 

 המשך בניית הכרית ההונית ביחס לפרופיל הסיכון של החברה 

 :בדירוג לפגוע עלולים אשר גורמים

 הנוסטרו בתיק גבוה בסיכון לנכסים החשיפה בשיעור משמעותי גידול 

 החיתומית הרווחיות חשבון על הפעילות בהיקף צמיחה לאסטרטגיית מעבר 

 החברה של הפיננסית באיתנותה לשחיקה שתביא אגרסיבית דיבידנד חלוקת 
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 אודות החברה

, ופועלת במודל עסקי המבוסס שיווק (בריאות וביטוח חיים ביטוח ,כללי ביטוח) בישראל הביטוח בעסקי פעילה החברה

 .האם תחברמלאה של  בבעלות פרטית כחברה 2006 בדצמבר 27-ב הוקמה החברה. ישיר והפקת רווחיות חיתומית

ביצעה החברה הנפקה ראשונית של  2013באוגוסט . 2008 במהלך שנת האם מחברתהחברה קלטה את פעילות הביטוח 

קרן , 49%-כ החברה האם -בעלי המניות בחברה הינם מניותיה לציבור ונרשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א. 

  ממניות החברה.  40% -והציבור המחזיק בכ ,11% -המחזיקה ב Battery Venturesההשקעות 

(, 60% -כהשקעות ופיתוח בע"מ ) ואדגר(, 80% -כהאם במימון ישיר בע"מ )בנוסף לאחזקותיה בחברה, מחזיקה חברת 

( 2010הנפקות ) החברה מחזיקה בבעלות מלאה את איי.די.איי. ישירות ע"י צור שמיר בע"מ 11% -כ המוחזקת בשיעור של

במטרה לגייס מקורות בישראל עבור החברה באמצעות הנפקות של כתבי  2010בע"מ אשר הוקמה בחודש אוגוסט 

 התחייבות נדחים ו/או שטרי הון אשר תמורתן תופקד בחברה.

 

 וכתבי התחייבות נדחים IFSR -היסטוריית דירוג 

 

 קשוריםדוחות 

  2014יולי  –דוח דירוג  איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ  דוח דירוג

 2015 פברואר - ביטוח חברות - דירוג מתודולוגיית

 2015 אוגוסט - מידרוג של הדירוג והגדרות סולמות

 

 24.11.2015: דוח תאריך

http://www.midroog.co.il/upload/infocenter/info_images/yashir%207.7.14.pdf
http://www.midroog.co.il/upload/infocenter/info_images/yashir%207.7.14.pdf
http://www.midroog.co.il/upload/infocenter/info_images/25.2.15%20bi.pdf
http://www.midroog.co.il/upload/infocenter/info_images/25.2.15%20bi.pdf
http://www.midroog.co.il/upload/infocenter/info_images/Rating%20Scale%2025.8.15.pdf
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 מקומי לזמן ארוך דירוג סולם

Aaa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Aaa.il ביותר הגבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 .אחרים מקומיים למנפיקים יחסית

Aa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Aa.il מאד גבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 .אחרים מקומיים למנפיקים יחסית

A.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים A.il יחסית גבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 .אחרים מקומיים למנפיקים

Baa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Baa.il יחסית בינוני אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 .מסוימים ספקולטיביים מאפיינים בעלי להיות עלולים והם אחרים מקומיים למנפיקים

Ba.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Ba.il יחסית חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 .ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים למנפיקים

B.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים B.il יחסית מאוד חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 . משמעותיים ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים למנפיקים

Caa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Caa.il ביותר חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 .ביותר משמעותיים ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים למנפיקים יחסית

Ca.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Ca.il באופן חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 .וריבית קרן להחזר כלשהם סיכויים עם פירעון כשל של למצב מאוד קרובים והם קיצוני

C.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים C.il ביותר החלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 
 . וריבית קרן להחזר קלושים סיכויים עם פירעון כשל של במצב הם כלל ובדרך

' מציין שאגרת 1המשתנה ' Caa.il ועד Aa.il -מ הדירוג מקטגוריות אחת בכל 1,2,3  מספריים  במשתנים משתמשת מידרוג: הערה
' מציין שהיא נמצאת באמצע 2החוב מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת, המצוינת באותיות. המשתנה '

 ' מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית הדירוג שלה, המצוינת באותיות.3קטגורית הדירוג ואילו המשתנה '

( יתווסף לכל הדירוגים של מכשירים היברידיים המונפקים על ידי בנקים ומבטחים. בהתאם לתנאיהם hyb) רטובנוסף, האינדיק
, בקרות שמיטה 4מכשירים היברידיים מאפשרים שמיטה של תשלומי דיבידנד, ריבית או קרן, אשר עשויים לגרום לחוב להפוך לפגום

( hybלמחיקות של קרן בהתאם לתנאיהם. הדירוג לזמן ארוך יחד עם האינדיקטור )כזו. מכשירים היברידיים עשויים להיות כפופים 
 משקף את סיכון האשראי היחסי של ההתחייבות.

 

 

 

 

                                                           
 להגדרת חוב פגום הנכם מוזמנים לעיין בחוברת סולמות דירוג והגדרות דירוג באתר מידרוג. 4
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 כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ )להלן: "מידרוג"(.© 

דיני הקניין הרוחני. אין להעתיק, לצלם, לשנות, למידרוג יש זכויות יוצרים במסמך זה, לרבות בפסקה זו, והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ו
 להפיץ, לשכפל או להציג מסמך זה למטרה כלשהי, מסחרית או אחרת, ללא הסכמת מידרוג מראש ובכתב. 

 אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג

דירוגי מידרוג ו/או פרסומיה הנם בגדר חוות דעת סובייקטיביות, הנכונים למועד פרסומם, ביחס לסיכון האשראי  היחסי העתידי של 
ישויות, ביחס להתחייבויות אשראי, לחובות ו/או למכשירים פיננסיים דמויי חוב. פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם הערכות המבוססות 

סיכוני אשראי, וכן חוות דעת נלוות ששימשו אותה בתהליך הדירוג. דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים  על מודלים כמותיים של
הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד הפרסום או בכלל. מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן הערכות יחסיות של סיכוני 

תאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו. יובהר כי הבחירה בסימול כמשקף סיכון אשראי ו/או של ישויות ו/או מכשירים פיננסיים בה
אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה. מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה 

רעון. דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר, החוזיות הפיננסיות למועד פירעונן, וכן כל הפסד כספי משוער במקרה של כשל פי
 כגון סיכון המתייחס לנזילות, לערך השוק, לשינויים בשערי ריבית, לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על שוק ההון. 

גרות חוב ו/או מכשירים הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה, החזקה ו/או מכירה של א
פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו. כמו כן, הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או 
פרסומיה אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי, וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה כלשהי למשקיע מסוים או 

להשקעה מכל סוג שהוא בהסתמך על הדירוג. מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט המלצה 
על ידה ובדירוגים וכל משקיע ינקוט זהירות ראויה ויבצע את כל הבדיקות המתאימות והנדרשות בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע 

ת של כל השקעה בכל מכשיר פיננסי שהינו שוקל לרכוש, להחזיק או למכור. על המוסמכים לכך, על מנת להעריך בעצמו את הכדאיו
כל משקיע להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו, עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר. כל דירוג או חוות 

שית על ידי משתמש במידע הכלול במסמך דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכים להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנע
זה או על ידי מי מטעמו ועל ידי כל משקיע, ובהתאם לכך, כל משתמש במידע הכלול בדירוגי מידרוג ו/או בפרסומיה ו/או באמור 

י במסמך זה וכל משקיע חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות ההשקעה מטעמו לגבי כל מנפיק, ערב, אגרת חוב או מכשיר פיננס
 משקיע במכשיר פיננסי שנקבע לגביו דירוג או במכשיר פיננסי של תאגיד מדורג. –אחר שבכוונתו להחזיק, לרכוש או למכור. "משקיע" 

כל המידע הכלול בדירוגי מידרוג ו/או בפרסומיה, ואשר עליו היא הסתמכה )להלן: "המידע"(, נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע 
, ובין השאר על ידי הישות המדורגת, מידרוג איננה אחראית לנכונותו והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי הנחשבים בעיניה אמינים

אותם מקורות מידע. מידרוג נוקטת בכל האמצעים הסבירים להבנתה כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות 
לת מצדדים שלישיים בלתי תלויים, אם וכאשר הדבר מתאים, הנחשבים בעיניה אמינים, לרבות תוך הסתמכות על מידע שהינה מקב

 אולם מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע. 

מידרוג, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדי החברה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג, לא יהיו אחראים מכוח הדין, 
נקבעה אחריותם במפורש על פי דין, כלפי כל אדם ו/או ישות, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, כספי או אחר, ישיר, עקיף, למעט אם 

מיוחד, תוצאתי או קשור, אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך הדירוג, לרבות בשל אי מתן דירוג, גם אם 
ה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל, לרבות, אך לא רק, הודע מטעמםנמסרה להם או למי 

בגין: )א( כל אובדן רווחים, לרבות בשל אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; או )ב( כל הפסד או נזק הנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או 
אשראי מסוים שהונפק על ידה של מידרוג ובין אם לאו; )ג( כל הפסד רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי, בין אם הוא היה נשוא דירוג 

ו/או אובדן ו/או נזק, אשר נגרמו, בין השאר אך לא רק, כתוצאה או בקשר עם רשלנות )להוציא מרמה, פעולה בזדון או פעולה שהחוק 
עמה של מידרוג, בין אם היתה מודעת ובין לא מתיר לפטור מאחריות בגינה(, מצדם של דירקטורים, נושאי משרה, עובדים ו/או מי מט

 אם לאו, בין במעשה ובין במחדל.

מידרוג מצהירה בזאת, שרוב המנפיקים של המכשירים הפיננסיים המדורגים על ידה או שבקשר עם הנפקתם נערך הדירוג, התחייבו 
 ס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג. לשלם למידרוג עבור הדירוג, טרם ביצוע הדירוג. מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביח

ממניות מידרוג. יחד עם זאת, תהליכי הדירוג של  51%-)להלן: "מודי'ס"(, המחזיקה ב Moody'sמידרוג הינה חברת בת של מודי'ס 
יש מדיניות ונהלים משלה וועדת דירוג  מידרוג הינם עצמאיים ונפרדים מאלה של מודי'ס, ואינם כפופים לאישורה של מודי'ס. למידרוג

 עצמאית בשיקול דעתה ובהחלטותיה. 

דירוג שמידרוג הנפיקה נכון למועד עריכתו, והוא עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה 
האינטרנט של מידרוג שכתובתו:  מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר

http://www.midroog.co.il מידע נוסף על נהלי מידרוג ו/או על עבודת ועדת הדירוג שלה.. כמו כן, ניתן לפנות לאתר לשם קבלת 

http://www.midroog.co.il/

