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  קביעה אם שינוי בתנאי חוב מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי –ט"ינספח 

מיועד לסייע לקבוע אם שינוי בתנאים של חוב, שבמועד העמדתו לראשונה  הזרימה שלהלןתרשים 

השכיח היה חוב לא בעייתי, הוא ארגון מחדש של חוב בעייתי. תרשים הזרימה מראה את המצב 

 החזקות שנקבעו בהוראות הדיווח לציבוראם מתקיימות תאגיד בנקאי יהיה סבור כי שבו יותר 

אינו מתייחס למצבים שבהם עייתי. לצורך פשטות התרשים ארגון מחדש של חוב במדובר על 

תאגיד בנקאי יהיה סבור כי למרות שמתקיימות החזקות שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור, לא 

אינו כולל התייחסות לכל ראוי לסווג את החוב כחוב בארגון מחדש של חוב בעייתי. התרשים 

הנדרש במצב של ארגון מחדש של חוב  אינו מתייחס לטיפול החשבונאי ,המצבים האפשריים

בעייתי, ואינו מתייחס למצבים שבהם מתקבלים נכסים כפרעון של חוב. בכל מקרה של הבדל בין 

 וראות הדיווח לציבור.יש לפעול לפי ה הוראות הדיווח לציבור,תרשים הזרימה לבין 
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  קביעה אם ארגון מחדש הוא ארגון מחדש של חוב בעייתי

  

  

  

  

  

  

  

 האם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 .  הופחתה קרן ו/או ריבית1

זניח* במועד  ושאינ שונו התנאים כך שחל עיכוב. 2

התשלום (לרבות חידוש או הארכת מועד 

 פירעון), ללא שינוי ריבית או עם גידול בריבית

האם חוב של הלווה מסווג כנחות או בסיווג חמור 

הלווה נמצא  ), או שמסיבה אחרת16א.30יותר (

 )?15א.30בקשיים פיננסיים (

  ?האם בוצע חיתום מחדש של החוב

האם התנאים החדשים, לרבות בטחונות וערבויות 

נהגים מקובלים בשוק עומדים ב, חדשים שהתקבלו

מדיניות של הבנק להעמדת חובות חדשים וב

  ללווים דומים עם בטחונות דומים?

שווה או האם שיעור הריבית האפקטיבי החדש** 

משיעור הריבית בשוק או מהשיעור שהתאגיד  גבוה

הבנקאי דורש מלווה בעייתי דומה חדש עם 

  בטחונות דומים?

כן

כן

כן

  לא

  כן

, לא מדובר על ארגון ככלל 

  מחדש של חוב בעייתי

, מדובר על ארגון ככלל 

  מחדש של חוב בעייתי

  כן

  לא

  לא

  להוראות הדיווח לציבור 14א.30ראה סעיף  –*    עיכוב שאינו זניח 

השיעור שמנכה את תזרים המזומנים הצפוי מהחוב לפי התנאים  –** שיעור הריבית האפקטיבי החדש 

  החדשים ליתרת החוב החוזית של החוב לפני הארגון מחדש

  לא

  לא


