וובינר ליצואנים
אורית אופיר
מנהלת מוצר סחר בינלאומי
בנק לאומי

על מה נדבר?
▪ היכרות עם שיטות התשלום – מקדמה
חשבון פתוח
דוקומנטים לגבייה
אשראי דוקומנטרי

▪ יתרונות וחסרונות ליצואן
▪ רגולציה מקומית ובינלאומית
▪ עמלות ועלויות
▪ איך להבטיח את הכסף המגיע לי?
▪ שירותי לאומי ליצואן

שיטות התשלום
▪ תשלום מראש/מקדמה
▪ חשבון פתוח
▪ דוקומנטים לגביה

▪ אשראי דוקומנטרי

שיטות ישירות –
מקדמה ,תשלום מראש
ADVANCE PAYMENT
חברת ההובלה

העברת התשלום כולו (או חלק
ממנו) מראש ,ע"י היבואן ליצואן
טרם קבלת הסחורה ע"י היבואן.

יבואן

הסכם מכר

ביטוח
הוראת תשלום
קבלת מסמכים
ושחרור הסחורה

השיטה הכי טובה ליצואן!

יצואן

העברת
המסמכים

זיכוי היצואן

העברת התשלום

בנק היבואן

בנק היצואן

שיטות ישירות –
חשבון פתוח
OPEN ACCOUNT
חברת ההובלה

העברת התשלום כולו ,ע"י היבואן

ליצואן לאחר קבלת הסחורה ע"י
היבואן.

השיטה הכי טובה ליבואן
והכי פחות טובה ליצואן!

יבואן

הסכם מכר

יצואן

הוראת תשלום
קבלת מסמכים
ושחרור הסחורה

זיכוי היצואן

העברת התשלום

בנק היבואן

בנק היצואן

העברת
המסמכים
ביטוח

שיטות דוקומנטריות –
דוקומנטים לגבייה
DOCUMENTARY COLLECTION

העברת הדוק' ע"י היצואן/בנק היצואן
לבנק הגובה יחד עם מכתב הוראות
למסירת הדוק' כנגד תשלום מזומן
או

כנגד חתימה על התחייבות
לתשלום בתאריך עתידי

יצואן

הסכם מכר

יבואן

DRAWER
PRINCIPAL

DRAWEE
מסירת המסמכים ללקוח
בהתאם להוראות הגבייה:
תשלום במזומן/החתמה על
התחייבות לתשלום בתאריך
עתידי

העברת המסמכים
 +הוראות גבייה

שחרור הסחורה

זיכוי הלקוח  /הודעה על
חתימה על התחייבות
לתשלום עתידי/ערבות
העברת המסמכים
 +הוראות גבייה

בנק היבואן
COLLECTING BANK

ביצוע תשלום/הודעה
על חתימה על
התחייבות לתשלום
עתידי/ערבות

בנק היצואן
REMITTING BANK

חברת ההובלה
העברת
המסמכים
ביטוח

דוקומנטים לגבייה
יתרונות וחסרונות ליצואן
▪
▪

▪
▪

▪

הפרדת חזקות – הסחורה מגיעה לנמל היעד
והמסמכים מגיעים לבנק היבואן.
היבואן לא יגיע לבנק לפדות את המסמכים.
היבואן יחתום על ההתחייבות אך לא ישלם
ביום הפירעון.
ביטחון לתשלום בתנאי ערבות בנקאית
(בדיקת טיב הבנק הערב)
עלות גבוהה יותר מיצוא ישיר

יצואן

יבואן
DRAWEE

DRAWER
PRINCIPAL

חתימה על התחייבות
לתשלום
עתידי/ערבות

העברת המסמכים
 +הוראות גבייה

בנק היבואן
COLLECTING BANK

שיטות דוקומנטריות –
אשראי דוקומנטרי

שלב הפתיחה

)LETTER OF CREDIT (L/C
יבואן
APPLICANT

התחייבות מוחלטת ובלתי חוזרת שמוציא
בנק היבואן לטובת היצואן ,בה הוא מתחייב
לשלם למוטב האשראי בתנאי שהוצגו דוק'
התואמים את תנאי האשראי הדוקומנטרי.

הסכם מכר

יצואן
BENEFICIARY
הודעה ליצואן על
פתיחת האשראי
הדוקומנטרי

בקשה לפתיחת
אשראי דוקומנטרי

פתיחת האשראי
הדוקומנטרי
ושליחתו בסוויפט

בנק היבואן
הבנק הפותח
ISSUING BANK

בנק היצואן
הבנק המודיע
ADVISING BANK

שיטות דוקומנטריות –
אשראי דוקומנטרי

שלב הניצול

)LETTER OF CREDIT (L/C

חברת ההובלה

יבואן

הסכם מכר

APPLICANT

התחייבות מוחלטת ובלתי חוזרת שמוציא
בנק היבואן לטובת היצואן ,בה הוא מתחייב
לשלם למוטב האשראי בתנאי שהוצגו דוק'
התואמים את תנאי האשראי הדוקומנטרי.

מסירת
המסמכים
לאחר שנבדקו

יצואן
BENEFICIARY
זיכוי הלקוח
 /הודעה על
אקצפט

שחרור
הסחורה

העברת
המסמכים

הצגת
מסמכים

ביצוע תשלום/
הודעה על אקצפט

בנק היבואן
הבנק הפותח
ISSUING BANK

בדיקה והעברת
המסמכים +
מכתב מלווה

בנק היצואן
הבנק המודיע
ADVISING BANK

ביטוח

אשראי דוקומנטרי
יתרונות וחסרונות ליצואן
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ייצור ומשלוח סחורה רק אחר קבלת א.ד .בהתאם
לתנאי המכר ובדיקת טיב בנק היבואן.
עריכת שטר מטען לפקודת הבנק
בדיקה מקדמית של המסמכים ע"י בנק היצואן
תשלום מובטח באם המסמכים מתאימים לתנאי
הא.ד.
אפשרות לביצוע קיום/נכיון
בנק היבואן מצא הסתייגויות במסמכים.
עלויות גבוהות יותר מיצוא ישיר

עמלות
▪

▪
▪

▪

קביעה מראש עם היבואן מי נושא בעמלות–
 OURביצוא ישיר (כל העמלות על המעביר)
ד.ג .וא.ד –.לרשום בצורה ברורה את ההנחיות
בהוראות הגבייה (לא ניתן לויתור(MAY NOT BE ,
 WAIVEDובמכתב האשראי.
בדיקה אל מול הגורם העסקי מהן העמלות בכל שיטת
תשלום ובקשת הטבות (ע"פ העסקה)
לוודא עם הגורם העסקי כי ההטבה שניתנה מדווחת
בהתאם לשיטת התשלום הרלוונטית.
קביעת סוג החשבון לזיכוי בתמורה (מט"ח) וחיוב
בעמלות

בנק קורספונדנט

בנק מעביר
בנק מוטב

רגולציה מקומית
הוראה  411של בנק ישראל -
החל מיום  1.1.18כל העברה במט"ח המגיעה מחוץ לישראל ,חייבת
לכלול מידע על הצדדים לפעולה:
▪ פרטי המעביר (השולח מחו"ל) – שם השולח ,מספר חשבונו
ומענו.
▪ פרטי המוטב (מקבל הכספים בלאומי) – שם הלקוח ומספר
חשבון בלאומי .החל מה 31.3.20 -יש לציין את מס' החשבון של
המוטב במבנה .IBAN
▪ העברה בה חסר אחד או יותר מפרטי המידע כאמור לעיל – לא
תתקבל בלאומי וייתכן ולאומי יאלץ להחזיר את תמורתה לגורם
המעביר.
בתקבולים מעל  1מ'  ₪נדרש להציג הצהרת יצואן/מסמכים
תומכים (לחילופין  -הצהרה שנתית) .שירותים – הצגת אסמכתאות
תומכות

רגולציה בינלאומית –
▪ בדיקה מוקדמת של הקונה :טיב החברה  ,המדינה
והבנק.
▪ בירור אל מול הקונה האם יש תנאים מיוחדים במקום
מושבו.
▪ התייעצות עם הבנק טרם ביצוע העסקה ,לדוגמא:
תקבולים ביואן סיני מסין ,ש"מ לפקודת הבנק
ודוקומנטים לגבייה במצריים ,מדינות בהן
הקורספונדנט ממיר את המטבע.

לסיכום – איך להבטיח את הכסף
המגיע לי?
▪ הסכם אל מול כללי המכר – אחריות ,ביטוח ,עמלות
▪ לא לשכוח לבדוק מול מי אנחנו עובדים – מי הלקוח ,מי
הבנק שלו ומה נהוג במדינה מולה עובדים.
▪ זהירות – מתחזים!
▪ החליטו על שיטת התשלום הנכונה ביותר עבורכם – בחינת
יחסי האמון בין הצדדים והתרבות המקומית

▪ זכרו להכניס את הבנק לתמונה (עמלות ,רגולציה ,תנאים
מיוחדים) ,בפרט בעסקאות המורכבות.
▪ הגנו על שער החליפין

לאומי לשירותכם
▪ אתר לאומי עסקים – סחר בינלאומי
https://biz.leumi.co.il/home_02/trade-finance/11359/
▪ המדריך ליצואן באתר
▪ בלוג
▪ יו טיוב – לאומי עסקים

תודה
אורית אופיר
מנהלת מוצר סחר בינלאומי
בנק לאומי

