
  

 

   ביטוח האשראי בססח חברתל A3דירוג בינלאומי העניקה העולמית מודי'ס 

ללקוחות ; דירוג זה יאפשר שאינה בנקחברה ישראלית ל ביותר הגבוהבינלאומי הדירוג הזהו 

   עדיפיםמחירי אשראי בססח ליהנות מ

  

 �  בישראל המובילה חברת ביטוח האשראי') לגהיום ( העניקה )Moody's( מודי'סחברת הדירוג הבינלאומית 

לחברה  ביותרמדובר על הישג מרשים עם אופק יציב. ) �A(מקביל לדירוג  A3  נלאומייב  דירוג ,בססח

 מודי'ס דירוג. מובילות בעולםהחברות ביטוח זרות ב את בססח בשורה הראשונה עם ימצ. הישג זה ישראלית

A3 מחירי אשראי נמוכים מ אלא גםשל המבטח פיננסית מיציבות  לא רק הנותיל ללקוחותיהבססח יאפשר ל

  .עקב הדירוג הגבוהמופחתת ההון ההקצאת יחסית הנובעים מ

ה הטובה רווחיות ,הההון האיתן שלמודי'ס הסבירה כי הדירוג הגבוה נגזר מחוזקה ויציבותה של החברה: 

בעלי דירוגי חזק עם מבטחי המשנה ה קשרהמבוזר, הסיכונים העקבית על פני מחזורי העסקים, תיק וה

, חברת ביטוח Euler Hermesגבוהים, נתח השוק הגדול של החברה ותמיכת בעלי המניות (האשראי ה

  ., קבוצת הביטוח הגדולה בישראל)ופיננסים ביטוח הראל, וAllianzהאשראי הגדולה בעולם מבית 

בקנה מידה בינלאומי שניתן  רוג גבוה ביותר: "מדובר על די, ציינהבססח ית, מנכ"ללוין, אטיחגית ציט

בססח עובדת כבר שנים בשוק הישראלי,  .של החברה הויציבות נהחוסמשקף את . הדירוג  בישראללחברה 

אנחנו גם ברגעי משבר. מהווה גב איתן אשר  ,המצוין למבוטחימוצר  שמציעה כחברהוהוכיחה את עצמה 

יאפשר הגבוה  הבינלאומיהדירוג . ראשונה בעולםהאשראי מהשורה  חברות ביטוח  לצדגאים להיות מדורגים 

 .לחברות בעלות מופחתת מימון הון חוזר וניכיונות להציע פעולה עם הבנקים, ובכך השיתופי להרחיב את  לנו

ביטוח שלהם). הלקוחות מקורות המימון שלהם (או של הגדלת האפשרות למשקט נפשי לצד  יהנויהלקוחות 

  ."עבור חברות במשק לעסקאות מסוגים שונים ויהווה מנוף נוסףאשראי בבססח ימשיך להוביל ה

  

  אודות בססח

  המקומי בשוק אשראי עסקאות מבטחת בישראל המובילה חוץ וסחר אשראי סיכוני ביטוח חברת � בססח

 על החובות תשלום אי מפני הגנה המקומי בשוק ולספקים ליצואנים מקנה בססח. מדינות �140 ב חוץ וסחר

, שונים מסוגים ביצוע ערבויות הנפקת, מורכבות עסקאות ביטוח: כמו משלימים ושירותים, הלקוחות ידי

 בנוסף. לספקים מקדמות וביטוח ייצור עלויות ביטוח"), חייבים ניכיון(" האשראי ביטוח בסיס על מימון תכניות

 המובילה החברה הינה בססח. מידרוג ידי על יציב אופק עם Aa2 מדורגת החברה, הבינלאומי הלדירוג

, הרמס יולר ושל פיננסים ושירותים השקעות הראל של משותפת בבעלות ונמצאת אשראי לביטוח בישראל

  . Allianz מקבוצת האירופאית האשראי ביטוח ענקית


