
הפחתת סיכון אשראי (טבלה 7 באזל 3):

חשיפת 
אשראי ברוטו 

לפני הפרשה 
להפסדי 

אשראי

חשיפת 
אשראי ברוטו 
לאחר הפרשה 

להפסדי 
אשראי

 סך החשיפה 
שמכוסה על ידי 
ערבויות שנגרעו

סך הכל 
סכומים  

שנוספו

סך החשיפה 
שמכוסה בביטחון 

פיננסי כשיר

חשיפת 
אשראי נטו

במיליוני ש"ח

 82,367             4,606(106) 77,867 77,867חובות של ריבונויות

חובות של ישויות סקטור 
ציבורי

9,108 9,108 (2,577)689               7,220 

 15,110           (1,634) 421(2,032) 18,355 18,355חובות של תאגידים בנקאיים

 1,233             (613)  -              -    1,846 1,846חובות של חברת ניירות ערך

 135,115         (11,187)  -   (450) 146,752 147,840חובות של תאגידים

 66,083           (1,645)  -   (75) 67,803 67,822חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

 69,204           (2,078)  -   (3) 71,285 71,347חשיפות קמעונאיות ליחידים

 17,478           (2,318)  -   (14) 19,810 19,912הלוואות לעסקים קטנים

 83,279           (66)  -   (1) 83,346 83,355משכנתאות לדיור

 2,289                        -     -   (458) 2,747 2,747איגוח

 17,440                      -     -              -    17,440 17,440נכסים אחרים

 496,818(19,541) 5,716(5,716) 516,359 517,639סך הכל

31 במרץ 2015



הפחתת סיכון אשראי (טבלה 7 באזל 2):

חשיפת 
אשראי ברוטו 

לפני הפרשה 
להפסדי 

אשראי

חשיפת 
אשראי ברוטו 
לאחר הפרשה 

להפסדי 
אשראי

 סך החשיפה 
שמכוסה על ידי 
ערבויות שנגרעו

סך הכל 
סכומים  

שנוספו

סך החשיפה 
שמכוסה בביטחון 

פיננסי כשיר

חשיפת 
אשראי נטו

במיליוני ש"ח

 71,750 1 5,121(100) 66,728 66,728חובות של ריבונויות

חובות של ישויות סקטור 
ציבורי

10,372 10,372 (3,480)682 (5)7,569 

 21,860(1,045) 532(1,762) 24,135 24,135חובות של תאגידים בנקאיים

 807(331) -    -    1,138 1,138חובות של חברת ניירות ערך

 136,548(11,705) -   (489) 148,742 149,978חובות של תאגידים

 66,211(1,744) -   (147) 68,102 68,119חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

 67,389(2,126) -   (6) 69,521 69,588חשיפות קמעונאיות ליחידים

 17,221(2,353) -   (7) 19,581 19,689הלוואות לעסקים קטנים

 82,113(66) -   (2) 82,181 82,189משכנתאות לדיור

 2,506 -    -   (342) 2,848 2,848איגוח

 17,195 -    -    -    17,195 17,195נכסים אחרים

 491,169(19,374) 6,335(6,335) 510,543 511,979סך הכל

חשיפת 
אשראי ברוטו 

לפני הפרשה 
להפסדי 

אשראי

חשיפת 
אשראי ברוטו 
לאחר הפרשה 

להפסדי 
אשראי

 סך החשיפה 
שמכוסה על ידי 
ערבויות שנגרעו

סך הכל 
סכומים  

שנוספו

סך החשיפה 
שמכוסה בביטחון 

פיננסי כשיר

חשיפת 
אשראי נטו

במיליוני ש"ח

 74,225 -    5,046(81) 69,260 69,260חובות של ריבונויות

חובות של ישויות סקטור 
ציבורי

10,256 10,256 (4,457)676 (3)6,472 

 15,231(869) 439(1,058) 16,719 16,719חובות של תאגידים בנקאיים

 516 -    -    -    516 516חובות של חברת ניירות ערך

 168,233(12,424) -   (455) 181,112 182,489חובות של תאגידים

 22,670(607) -   (94) 23,371 23,386חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

 62,749(2,218) -   (3) 64,970 65,064חשיפות קמעונאיות ליחידים

 16,446(2,356) -   (11) 18,813 18,900הלוואות לעסקים קטנים

 76,769(95) -   (2) 76,866 76,873משכנתאות לדיור

 1,934 -    -    -    1,934 1,934איגוח

 15,056 -    -    -    15,056 15,056נכסים אחרים

 460,301(18,572) 6,161(6,161) 478,873 480,453סך הכל

*  סווג מחדש

31 במרץ 2014 *

31 בדצמבר 2014


