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המשתמשים בכלים אלו

מהי עסקת טרנזיט
עסקת טרנזיט היא עסקה בה תושב ישראל מייבא סחורה לישראל על מנת לייצא אותה לחו"ל כמות שהיא ,או
לאחר הוספת רכיבים נוספים .בעסקה כזו מבצע תושב ישראל עסקת יבוא ועסקת יצוא ,כאשר הסחורה נמצאת
במעבר )טרנזיט( ,בלי שעברה תהליכי מכס במדינת ישראל.
עסקת תיווך
בעסקת תיווך קונה תושב ישראל סחורה מספק בחו"ל ,מוכר אותה לקונה בארץ אחרת ,ומורה לספק לשלוח
אותה ישירות לקונה .בעסקה מסוג זה הסחורה אינה מגיעה כלל לישראל.
עסקת תיווך מקומית
זוהי עסקה שמבצע תושב ישראל ,הפועל כמתווך בין ספק הנמצא בחו"ל לבין קונה אחר בישראל ,או בין ספק
הנמצא בישראל לבין קונה בחו"ל.
המשתמשים בכלים אלו
על-פי-רוב יוזמים אותן סוכנים ומתווכים המתמחים במציאת מקורות חדשים לסחורות מבוקשות בארצות שונות
בעולם ,ובמכירתן בארצות אחרות .סוכנים אלו מיוצגים במדינות מהן נרכשות הסחורות ,ומכירים היטב את
צינורות השיווק במדינות אליהן נשלחת הסחורה .הכרות זו חשובה מאד ,כי בלעדיה קשה לשווק את הסחורה
בארצות היעד.
מתוך הכרה בחשיבות הכלכלית של עסקות מסוג זה -נפוץ מאד בעולם-ועל מנת לסייע לפלח הלקוחות שסוג
סחר זה חשוב לו ,מתבצעות באמצעות בנק הפועלים מאות עסקות תיווך וטרנזיט בשנה.
בנק הפועלים מומחיות רבה בטיפול בעסקות תיווך המתבצעות ע"י א”ד בר-העברה ),(Transferable L/C
שהוא אחד הסוגים היותר מסובכים של אשראים דוקומנטריים ,אך יתרונו בכך שאינו דורש כמעט כלל בטחונות
מהמתווך .הבנק מתמחה במתן סיוע מקצועי למתווכים ולקונים לבצע את העסקות תוך הגנה על האינטרסים
שלהם ,ולמנוע חשיפה בלתי רצויה של הצדדים לעסקה.
במקרים מיוחדים ישקול בנק הפועלים בחיוב גם ביצוע עסקות טרנזיט ותיווך ע"י עסקת א”ד "גב אל גב"
) ,(Back to Backשבה רמת החשיפה של הבנק גבוהה ,וטעונה הגנה ע"י בטוחות מתאימות .הבנק ינתח
ביחד עם המתווך את העסקה המוצעת ואת הסיכון הכרוך בה ,על מנת לאפשר ביצועה במינימום הבטוחות
הנדרש.
ראו הסברים על אשראים דוקומנטריים ברי-העברה ו"גב אל גב" בפרק  ,10תת-פרק "סוגים מיוחדים של
אשראים דוקומנטריים

