
 

 טיפול בחובות בעייתיים.לזיהוי ומדיניות -קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ  - קנט

 חוב לעניין מסמך זה: אשראי אגב פעילות השקעות, למעט אשראי מוחרג, ולמעט חוב שהונפק מחוץ לישראל.

מתווה את (, "החברה""קנט" או  -להלן)קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ  - קנטדירקטוריון  .1

ההשקעה ולהוראות  תקנות, מדיניות ההשקעה הכללית של החברה, בכפוף לדרישות חוק הפיקוח

 .הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

"קודקס הרגולציה"(, מחויבת קנט -להוראות קודקס הרגולציה של רשות שוק ההון ) להלןבהתאם  .2

, ומסמך זה מפרט את עיקרי המדיניות של לפרסם את המדיניות שלה לזיהוי וטיפול בחובות בעיתיים

 לזיהוי וטיפול בחובות בעייתיים. ההחבר

בפיקוח ועדת ההשקעות. ו השקעות במיקור חוץמנוהל באמצעות מספר מנהלי  קנטבהחוב תיק  .3

 נעשה על ידי סמנכ"ל הכספים השקעותהדיווחים לוועדת ההשקעות והתיאום בין הוועדה למנהלי ה

קולטת באופן שוטף את הפעולות הנעשות על ידי מנהלי התיקים, למערכת ניהול  חברה. החברהוכלכלן ב

 ובקרה הנמצאת בחברה. 

 הבאים:והתהליכים היערכות החברה לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים כוללת את הגורמים  .4

 - /פורוםלרבות מינוי גורם על פי דין,דרישה ממנהלי התיקים לעמידה בכל הוראות הרגולציה  .א

  .ובות בעייתייםולטפל בחלדווח  ,אשר אחראי לזהות "מרכז חובות בעייתיים"

ים ימשמש כמרכז חובות בעייתשל כל אחד ממנהלי ההשקעות בארץ,  יםימרכז חובות בעיית .ב

 מטעמה של החברה, בנוגע לכספים שמנוהלים על ידי אותו מנהל השקעות עבור קנט.

  :רהתהליך הזיהוי של חובות בעייתיים ברמת החב .5

בחברה  תקליטה יומית של התנועות שנעשו בחשבונות ההשקעות בבנקים לתוכנה ייעודי .א

שקעות ה לפדיון ושינויי דירוג של אגרות החוב של תשואות  עלבקרה יומית ובאמצעותה ביצוע 

 על מנת לזהות השקעות בעלות סיכון.  ,חברהה

בעו דירקטוריון החברה וועדת כפי שקמגבלות השקעה בשל עמידה הבקרה כוללת בנוסף בדיקה  .ב

כל חריגה שמאותרת על ידי החברה, או המדווחת על ידי מנהלי ההשקעות מועברת  ההשקעות.

 ליו"ר ועדת ההשקעות בדיווח מידי במייל.

 רוגלגבי אג"ח שדירוגו יורד מדחובת דיווח החברה הגדירה למנהלי ההשקעות כללי השקעה וקבעה  .ג

A  ממשלתיאג"ח מעל  10%או שהתשואה עולה על 

די ימימחויבים מנהלי ההשקעות לתת דיווח כאמור, . במקרה של חריגה והצמדה דומים מח"מעל ב

משך האחזקה בנייר. ההחלטה בעניין מתקבלת על ידי הלוועדת ההשקעות, עם המלצה בנוגע ל

 וועדת ההשקעות.



  :מנהלי ההשקעות –תהליך הזיהוי של חובות בעייתיים  .6

מנהלי ההשקעות לבצע מעקב יומי בנוגע לניירות הערך בהתאם להסכם בינם לבין החברה, מחויבים  .א

 שבהם הם משקיעים.  

הקריטריונים להגדרה וטיפול בחוב בעייתי נקבעים בהתאמה להוראות קודקס הרגולציה, ולנהלים  .ב

 הפנימיים של כל אחד ממנהלי ההשקעות.

מרכז חובות , הוא מעביר אותו לטיפול הופך להיות חוב בעייתיזהה חוב שת ממנהל ההשקעוכאשר  .ג

 .בעייתיים

  :דיווחים .7

מנהלי ההשקעות מחויבים להעביר לחברה דיווחים על חובות בעייתיים, בהתאם להחלטות  .א

   , ובהתאם לכללי ההשקעה של החברה.שמתקבלות במרכז חובות בעייתיים

, וכאשר מתגלה חוב בעייתי, נדרש מנהל ההשקעות להעביר דיווח מיידי, רבעוניתהדיווח הוא ברמה  .ב

 וכן את המלצותיו בנוגע להמשך הטיפול בחוב. 

 :ההחלטה על אופן הטיפול בחוב בעייתי .8

כל אחד ממנהלי התיקים מטפל בחוב מהמועד בו הוא הוגדר כחוב בעייתי בהתאם לנהלים שאושרו  .א

 .תייםאצלו, ובפיקוח של מרכז חובות בעיי

   :החלטה בדבר אישור הסדר חוב .9

תיק ההשקעות ניירות ערך שמוחזקים בבנוגע ל חוב ככל ונדרשים מנהלי התיקים לבצע הסדר .א

, מנהלי התיקים לשאוף לבצע הסדרים שיטיבו עם שווי ההשקעהנדרשים המושקע על ידם, 

  .את החזר החובוימקסמו 

ם שלו  בנוגע להסדר החוב לדיון והחלטה יימנהל ההשקעות יביא את המלצת מרכז חובות בעיית .ב

 ועדת ההשקעות של החברה. וב

ההחלטה האם לאשר את הסדר החוב ביחס לאחזקות של החברה, תתקבל  על ידי וועדת ההשקעות  .ג

 של החברה.


