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פיננסים טוביםפנינסולה לעסקים מקום פיננסים טוביםפנינסולה לעסקים מקום מקום לעסקים טובים– פנינסולה פיננסים מקום לעסקים טובים– פנינסולה פיננסים

o  פנינסולה פיננסים היא החברה המובילה במשק הישראלי במתן
ובינוניים קטנים לעסקים בנקאי חוץ .אשראי חוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינונייםאשראי

oמימון הון חוזר :פנינסולה מתמחה באשראי מסחרי טווח קצר.

o העמידה פנינסולה פיננסים מימון בהיקפים של   2004מאז שנת
.מיליארדי שקלים למאות עסקים טובים ק ק

oפנינסולה פיננסים נהנית מגב כלכלי איתן הודות לבעלי המניות שלה:
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כלכלי סופה:חורף להיות והולכת גשם !יורד כלכלי סופה:חורף להיות והולכת גשם !יורד !יורד גשם והולכת להיות סופה:חורף כלכלי !יורד גשם והולכת להיות סופה:חורף כלכלי

:2013מחנק האשראי במשק ימשיך גם אל תוך 
בעיות הלימות הון -  הטייקוניםואשראי הנחיות באזל○

"ל הצרכן יהדק את החגורה– ן "ניפוץ בועת הנדל○
באירופה○ משבר רופה○ משבר בא
יציבות אזורית- אי ○
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עסקים עבור המשמעות עסקים?מה עבור המשמעות ?מה המשמעות עבור עסקים?מה המשמעות עבור עסקים?מה

צריכה○ מרווחים-פחות על ולחץ במכירות קיטון כה○ םפחות צר רות ולחץ על מרווח טון במכ ק

יקרכסף יהיה פחות זמין ויותר  -אשראיפחות○ ן קף
:  קצרבאשראי לטווח יהיה הכי דרסטי השינוי 
"ל ספקיםאשראי,ד"חח,אונקולים

,  בקשות אשראי נדחות על הסף -'השאלטרהורידה את 'המערכת הבנקאית בפועל 
מחיר האשראי עולה  –גלגולי אשראי נענים בשלילה ובכל מקום שיש הזדמנות 

,  בקשות אשראי נדחות על הסף -'השאלטרהורידה את 'המערכת הבנקאית בפועל 
מחיר האשראי עולה  –גלגולי אשראי נענים בשלילה ובכל מקום שיש הזדמנות 

.וריביותבעמלות  .וריביותבעמלות 
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הכלכלי לחורף לך:היערכות תיקחנותנים הכלכלי לחורף לך:היערכות תיקחנותנים תיקח, נותנים לך:היערכות לחורף הכלכלי תיקח, נותנים לך:היערכות לחורף הכלכלי

oלהתכונן והחל החדשה במציאות הכר oאות החדשה והחל להתכונן הכר במצ
oהמר אשראי טווח קצר לטווח ארוך בבנקים
o משנימחיר הוא שיקול – מקסם מסגרות אשראי
oאת מקורות האשראי גוון

תיקח,נותנים לךל
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בנקאי חוץ אשראי בנקאי?למה חוץ אשראי ?למה אשראי חוץ בנקאי?למה אשראי חוץ בנקאי?למה

מטרייה" לך שישאיל איש הוא מטרייה"בנקאי לך שישאיל איש הוא ה בנקאי ל לך מטר שא ש ש בנקא הוא א
כשהשמש זורחת וירצה אותה חזרה ברגע  

ל "ל

ה  ל לך מטר שא ש ש בנקא הוא א
כשהשמש זורחת וירצה אותה חזרה ברגע  

ל "ל ".שיתחיל לרדת גשם
טווייןמארק –

".שיתחיל לרדת גשם
טווייןמארק –
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קצר לטווח בנקאי חוץ אשראי קצריתרונות לטווח בנקאי חוץ אשראי יתרונות אשראי חוץ בנקאי לטווח קצריתרונות אשראי חוץ בנקאי לטווח קצריתרונות

oאת הכלליהאובליגומגדיל oל את גומגד הכלל האובל
oמקסום בטחונות

oאשראי ללא בטחונות קשיחים

האשראי מקורות גיוון oגיוון מקורות האשראי
oמהיר ופשוט
oיכולת הבנה טובה יותר של הלקוח
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לפנינסולה מתאימים עסקים לפנינסולה?איזה מתאימים עסקים ?איזה עסקים מתאימים לפנינסולה?איזה עסקים מתאימים לפנינסולה?איזה

o מיליון  200מחזורים שנתיים עד –קטנים ובינוניים₪

oרשומים בישראל עם הנהלה בישראל– מקומיים

o"קשיים קיומיים"אנחנו לא מממנים עסקים ב–"עסקים טובים" ק קקע ק

oצורכי אשראי למימון הון חוזר
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בפנינסולה קצר לטווח בפנינסולהאשראי קצר לטווח אשראי לטווח קצר בפנינסולהאשראי לטווח קצר בפנינסולהאשראי

o ספקים ורכש, יבוא–מימון שוטף

o מסגרות ניכיונות

oקמסגרות פקטורינג חשבוניות

oן"הלוואות גישור מגובות נכסי נדל

99



שוטף ורכשיבואמימון ספקים שוטף ורכשיבואמימון ספקים ספקים ורכש,יבוא–מימון שוטף  ספקים ורכש,יבוא–מימון שוטף 

o טווח קצר מתגלגלותמסגרת הלוואות.

o  מקור אשראי יעיל לניצול הזדמנויות או למימון
.צמיחה

o אלא כנגד מידע , בטחונות ושעבודיםללא
וערבות בלבד בעליםפיננסי .בעליםפיננסי בלבד וערבות

o  מתאים לעסקים ותיקים עם הון עצמי חיובי
.והיסטוריה של רווחיות מוכחת
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שוטף מימון מסגרת מתאימה עסקים שוטף?לאיזה מימון מסגרת מתאימה עסקים ?לאיזה עסקים מתאימה מסגרת מימון שוטף?לאיזה עסקים מתאימה מסגרת מימון שוטף?לאיזה

o 3ל ₪  אלף  400בין –צורך במימון להון חוזר  
₪מיליון ון ל .₪מ

o  עסק ותיק מעל ארבע שנות פעילות שמתנהל
.במקצועיות

oבשנה₪ מיליון15מחזור מכירות העולה על. ן

oהון עצמי משמעותי.

oרווחי או מאוזן בשנים האחרונות.
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שוטף מימון מסגרת הקמת שוטף?תהליך מימון מסגרת הקמת ?תהליך הקמת מסגרת מימון שוטף?תהליך הקמת מסגרת מימון שוטף?תהליך

o מידע פיננסי ופגישה בבית העסקקבלת.

oבדיקה של מחלקת החיתום.

oאישור על ידי ועדת אשראי. ע ע

oחתימה על הסכם המסגרת.

oעל פי צורכי הלקוח מימוניתתחילת פעילות
.ודרישותיו

1212



להציג נדרש שהלקוח פיננסי להציג?מידע נדרש שהלקוח פיננסי ?מידע פיננסי שהלקוח נדרש להציג?מידע פיננסי שהלקוח נדרש להציג?מידע

oהאחרונהמבוקר של השנה ח "דו.

oח "מפורט בגין התקופה מאז הדומאזן בוחן
.  המבוקר האחרון

oח גיול לקוחות וספקים"דו.

oבנקאי וחוץ בנקאי אובליגו פירוט oפירוט אובליגו בנקאי וחוץ בנקאי.
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ניכיונות ניכיונותמסגרת מסגרת ניכיונותמסגרת ניכיונותמסגרת

o  מסגרת מימון אשראי לקוחות על ידי רכישות
העסק'צ בית לקוחות של מסגרות.קים היקפי ת העסקצ ם של לקוחות ב קפ מסגרות . ק ה

.₪לבין מיליון וחצי ₪  אלף  100בין 

נועדהמסגרת אתלעסקלאפשרניכיונות לממן oלממן את לעסקלאפשרניכיונות נועדהמסגרת
הגבוה  , 100%אשראי הלקוחות בשיעור 
מהמערכת הבנקאיתמשמעותית .הבנקאיתמשמעותית מהמערכת

o  שיתוף פעולה עם בנק הדואר מאפשר הפקדת
.קים בכל סניף דואר'צ
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ניכיונות מסגרת מתאימה עסקים ניכיונות?לאיזה מסגרת מתאימה עסקים ?לאיזה עסקים מתאימה מסגרת ניכיונות?לאיזה עסקים מתאימה מסגרת ניכיונות?לאיזה

o מעל שלוש שנות פעילות  עסקים ותיקים עם
במקצועיותשמתנהלים .במקצועיותשמתנהלים

o עסקים עם מחזור מכירות שנתי בין מיליון  ₪
ל75ל .₪מיליון75לבין

oעסקים המאופיינים במכירות לעסקים אחרים. ק ק

oקים דחויים מלקוחותיהם  'עסקים המקבלים צ
או מוצרים אספקת שירותיםבגין .שירותיםבגין אספקת מוצרים או
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ניכיונות מסגרת הקמת ניכיונות?תהליך מסגרת הקמת ?תהליך הקמת מסגרת ניכיונות?תהליך הקמת מסגרת ניכיונות?תהליך

o מידע פיננסי ופגישה בבית העסקקבלת.

oמנהל הפעילותאישור על ידי.

oחתימה על הסכם המסגרת. ע

o על פי צורכי הלקוח   מימוניתתחילת פעילות
.ודרישותיוודרישותיו
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שהלקוחמידע להציגפיננסי ?נדרש שהלקוחמידע להציגפיננסי ?נדרש ?נדרש להציגפיננסי שהלקוחמידע ?נדרש להציגפיננסי שהלקוחמידע

oמילוי טופס בקשת מסגרת.

oמ משולמים מהחודש "חות מע"דוהצגת
.האחרון

oהצגת דפי חשבון בנק מהחודשיים האחרונים.

oדו העסק"הצגת של כספים הצורךלפיחות oהצורךלפי,חות כספים של העסקהצגת דו.
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חשבוניות חשבוניותפקטורינג פקטורינג חשבוניותפקטורינג חשבוניותפקטורינג

o חובות מסחריים של לקוחות בארץ רכישת
העסק"ובחו לבית חזרה זכות ללא ל .ל ללא זכות חזרה לבית העסקובחו

o  מאפשר לעסק לממן את אשראי הלקוחות
בשיעור הגבוה מהמערכת הבנקאית תוך כדי 

.נטרול סיכוני אשראי

o  מתאים לעסקים שמעניקים אשראי ללקוחות
גדולים בהיקפים של מאות אלפי שקלים ויותר  

.ללקוח
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נדל נכסי מגובות גישור ן"הלוואות נדל נכסי מגובות גישור ן"הלוואות ןהלוואות גישור מגובות נכסי נדל ןהלוואות גישור מגובות נכסי נדל

o השלמת הון  , עונה(סוג של גישור הלוואות לכל
לבניה גדולבנקיםמעברעצמי איחודפרויקט איחוד,פרויקט גדול, בנקיםמעבר,עצמי לבניה

)'וכחובות 

"ל oן בארץ"כנגד שעבוד נכס נדל.

oמהנכס50%מימון בשיעור של עד. ן

oתקופות של עד שנה.

oפשוט ומחוץ לאובליגו הבנקאי,מהיר.
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ובינוניים קטנים לעסקים והקרן ובינונייםפנינסולה קטנים לעסקים והקרן פנינסולה והקרן לעסקים קטנים ובינונייםפנינסולה והקרן לעסקים קטנים ובינונייםפנינסולה

o מסגרת נוספת"–מוצר משלים"

oטווח קצר לעומת טווח ארוך.

o  ןמימון הון חוזר לעומת מימון ע ן ן
.הרחבה/השקעה/הקמה

oבנקאי בנקיםחוץ או ממשלה מעורבות אין oאין מעורבות ממשלה או בנקים–חוץ בנקאי.

o זמן תגובה בין שעה לשבוע -מהיר.

o חוזים קצרים ועמלות מובנות -פשוט.
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יועצים עם פעולה יועציםשיתוף עם פעולה שיתוף פעולה עם יועציםשיתוף פעולה עם יועציםשיתוף

o  היסטוריה של שיתוף פעולה פורה עם
יועצים עסקייםעשרות .עסקייםעשרות יועצים

o  אנחנו מעדיפים לעבוד עם עסקים המלווים
.על ידי יועץ עסקיל

o ןאנחנו מספקים ללקוח שלכם פתרון פשוט ק ק
.ומהיר

oפעמיים מרוויחים מרוצה:אתם לקוח oם ם פעמ ח , לקוח מרוצה:אתם מרוו
.ועמלה לכם

!ל oתנסו ! אנחנו רוצים להדק את הקשר אתכם
.אותנו
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עסקיים יועצים עם הקשר עסקייםחיזוק יועצים עם הקשר חיזוק הקשר עם יועצים עסקייםחיזוק הקשר עם יועצים עסקייםחיזוק

o נא להשאיר פרטים בדוכן– בניית מאגר יועצים.

oסינון ראשוני של העסקה –זמן תגובה מהיר
.לים של פנינסולה"בשיחת טלפון עם אחד הסמנכ

o תוכנית עמלות פשוטה–

oשוטף מימון עסקת 2:בגין 500₪+0 25% o0.25%+₪ 2,500:  בגין עסקת מימון שוטף
משולם עם חתימת  .  מגובה המסגרת

.ההסכםההסכם

oמהעמלות   5%: בגין מסגרת ניכיונות
לל לל ל .   על ידי הלקוח לפנינסולההמשולמות

.משולם רבעונית
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פנינסולה עם קשר ליצור פנינסולה?איך עם קשר ליצור ?איך ליצור קשר עם פנינסולה?איך ליצור קשר עם פנינסולה?איך

ספקים ורכש, יבוא–מימון שוטף 
ל מימון שוטף"סמנכ– גרוסברגראורי

orig@peninsula.co.ilg@p:אימייל

.054-970-0520: נייד ;03-565-0122: טלפון

מסגרת ניכיונות
ליאור עסקאות"סמנכ–אייל מימון ל אור ל ל מון עסקאותסמנכא ל מ

eyall@peninsula.co.il: אימייל

.054-240-0445: נייד ;03-565-0109: טלפון
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תודה
מ"פנינסולה פיננסים בע

88דרך מנחם בגין
67138תל אביב 

03-565-0100:   טל
03-565-0121: פקס

iל f @ i l il i l ilאימייל :info@peninsula.co.il
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