




blender
 פלטפורמת ההשקעות החברתית

המובילה בישראל

ההזדמנות

תשואה שנתית ממוצעת של ההלוואות הפעילות לפי מועדים שונים 

תשואת בלנדר בהשוואה למדדים מובילים

הטכנולוגיה

שוק האשראי הצרכני בישראל נמצא בצמיחה משמעותית בעשור האחרון ומנהל למעלה מכ-200 מיליארד ₪ בשנה.
היקפי הצמיחה הגדולים במיוחד בשנים האחרונות, הגיעו לאור התפתחות פלטפורמות דיגיטליות חדשות המאפשרות מתן אשראי 

.P2P :צרכני בין אנשים
 בלנדר הביאה לישראל את הבשורה כבר בשנת 2014, והיום היא מהווה פלטפורמת אשראי מתקדמת ומובילה בישראל ובאירופה.

המשקיעים בפלטפורמה נהנים מאפיק השקעה סולידי ויציב הכולל ביטוח המעניק שכבת הגנה על כספי ההשקעה.

 בלנדר פיתחה טכנולוגיה ייחודית המאפשרת למשקיעים ולמבקשי האשראי תהליך דיגיטלי מלא. המערכת בעלת מודל חיתום
 ודירוג אשראי המושתת על טכנולוגיה מתקדמת מעולם הביון. המערכת משלבת בדיקות הערכת סיכון על בסיס ביג דאטה,

פרמטרים פיננסיים, סטטיסטיים וחברתיים.
• 100% דיגיטלי - פלטפורמה דיגיטלית נגישה ומתקדמת

• מערכות ביג דאטה - מיפוי רחב לניהול וחיזוי סיכונים ממגוון מקורות מידע
• חיתום מהיר - הערכת סיכון אשראי תוך דקות בודדות ללא הכרות מוקדמת עם הלקוח

• מניעת הונאות - מודל רב-ממדי למניעת הונאות והערכת סיכוני אשראי

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 תאריך

5.16% 5.86% 6.03% 5.50% 4.69% IRR

ההשוואה מציגה השקעה בכל אחת מהאפיקים )מק”מ, תל בונד 20, תל בונד 40, תל בונד 60, תל אביב 125( והתפתחות ההשקעה לאורך זמן, החל מאוקטובר 2014 )תחילת הפעילות( עד יולי 21.
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יתרונות למשקיעים

חיתום דיגיטלי ייחודי

רגולציה ובקרה

שותפים לדרך

פרטים נוספים

 בלנדר היא חברת פינטק בינלאומית המספקת אשראי ופתרונות מימון חדשניים ללמעלה מכ-35 אלף לקוחות בישראל ובאירופה.
 החברה פיתחה מערכת טכנולוגיה ייחודית ויעילה למתן אשראי, הפועלת באמצעות שיטות וכלים שפותחו על ידי החברה, הכוללים,

בין היתר, שימוש  במתודולוגיות, בכלים וברעיונות מתחום הביג דאטה, כריית נתונים, למידת מכונה, פסיכולוגיה התנהגותית ועוד.
את החברה ייסדו ב-2014 המנכ"ל ד"ר גל אביב, משנה למנכ"ל וראש אגף טכנולוגיה בועז אביב, ומשנה למנכ"ל וראש אגף מוצרים ברק 
גור. שלושתם בעלי רקע וניסיון בתחום הפיזיקה, הטכנולוגיה והסייבר. החברה מעסיקה כ-75 עובדים בישראל ובאירופה )חלקם במיקור 

חוץ(, ופועלת בין היתר בישראל, ליטא, לטביה ופולין. בינואר 2021 השלימה החברה הנפקה ראשונית בבורסה לניירות ערך בת״א.

 חשיפה למטח
אין

 התמחות
אשראי צרכני

 טכנולוגיה מתקדמת
כוללת בקרה שוטפת ומסלול אוטומטי לנוחיות הלקוחות ולבחירתם

 מיסוי
15% )לעומת רווחי הון 25%( ללקוחות פרטיים

 מנגנון הגנה
קרן בטחון המוחזקת בנאמנות ומיועדת להגן על כספי המלווים

 נאמן
זיו האפט BDO נאמנויות בע"מ

 ביטוח
פוליסת ביטוח המעניקה שכבת הגנה נוספת לקרן הביטחון

 תשואה
כ-5% בממוצע כל שנה מיום ההקמה )לאחר עמלות(

בלנדר P2P ישראל מחזיקה באישור המשך עיסוק ונמצאת בפיקוח רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. החברה היא בבעלות בלנדר 
 טכנולוגיות פיננסיות הציבורית, פועלת על פי סטנדרטים גבוהים של שקיפות, אובייקטיביות ושמירה על סודיות, בהתאם לרגולציה

של כל מוסד פיננסי בישראל.

• זיו האפט BDO נאמנויות בע"מ
• משרד רו”ח KPMG סומך-חייקין

 • PRIMESEC - מנהלי אבטחת מידע ופרטיות,
 ויועצים בנושאי רגולציות טכנולוגיות

• משרד עורכי דין ברנע ושות׳
 ITGC Certified •

• ALTER - יועצי המס של בלנדר

זיו האפט BDO נאמנויות בע"מ נאמן חיצוני

בד״צ העדה החרדית היתר עסקא

כ-0.7% לשנת הלוואה* דמי ניהול שנתיים

15% ניכוי מס במקור לפרטיים מס

שוטף וחודשי סוג הדיווח

ש״ח מטבע

החל מה-1.1.2019 ביטוח

החל מ-2016 פעילות בינלאומית
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*ראה תעריפון מלא באתר החברה. הבהרה משפטית: הפרטים הם תיאור כללי בלבד של הביטוח. התנאים המחייבים הם הרשומים בפוליסה המלאה שנרכשה על ידי החברה. אנו 
ממליצים לקרוא את ההסברים השונים באתר של חברת בלנדר, ובפרט את עמודי התשואה בבלנדר, סטטיסטיקות למלווים וקרן הביטחון. אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ השקעות, 
המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה במוצרים פיננסיים שונים, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכיו האישיים של כל אדם. תשואת העבר אינה מדד או 

ערובה לתשואת העתיד. טל"ח.



איך זה עובד?

תוך כמה זמן אראה את הכסף אצלי בחשבון?

האם ניתן למכור את ההלוואות המשויכות לקרן הביטחון?

אילו הלוואות ניתן לקנות או למכור?

 ניתן למכור את כל תיק ההלוואות, או באופן חלקי לפי סכום המשיכה המבוקש. ההלוואות שנבחרו יוצעו למכירה למלווים אחרים שיוכלו לרכוש אותן.
ניתן לתת הוראת מכירה לשוק המשני בכל עת דרך האזור האישי.

מרגע שההלוואה נרכשת ע"י מלווה אחר, הכסף זמין מיידית בחשבונך בבלנדר. זמני המכירה ב-REBLEND משתנים מעת לעת בהתאם להיצע ולביקוש 
של מוכרים וקונים. בעתות אי ודאות ומצבי קיצון )לדוגמה, תקופת הקורונה( בהן בקשות המשיכה מתגברות - משך הזמן עשוי להתארך.

.REBLEND EXPERT אפשר למכור הלוואות המשויכות לקרן הביטחון באמצעות מסלול
המכירה מאפשרת למלווה לקבל את יתרת הקרן של ההלוואות המשויכות לקרן הביטחון, בהנחה מסוימת, ולא להמתין עד לתום תקופת ההלוואה. המלווה 

מוכר את זכויותיו לקבלת תשלומים מקרן הביטחון בגין הלוואות קרן הביטחון לקונה, במחיר מופחת )הנחה(.
המלווה המוכר בוחר את שיעור ההנחה שהוא מעוניין להציע, ביחס לסכום שהוא אמור לקבל בהתאם לתקנון קרן הביטחון. בתום המכירה המלווה המוכר 

מקבל את יתרת הקרן של ההלוואות המשויכות לקרן הביטחון שנמכרו פחות סכום ההנחה.

כל הלוואה פעילה שנמצאת בסטטוס תקין - הלוואה שבה הלווה עומד בהתחייבותו.
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אנו ממליצים לקרוא את ההסברים השונים באתר של חברת בלנדר, ובפרט את עמודי התשואה בבלנדר, סטטיסטיקות למלווים וקרן הביטחון. אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ השקעות, המלצה 
או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה במוצרים פיננסיים שונים, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכיו האישיים של כל אדם. תשואת העבר אינה מדד או ערובה לתשואת העתיד.

REBLENDמסלול בלעדי 
למכירת ולרכישת הלוואות

האם זה נזיל?
מיום ההקמה ועד חודש יוני 2021, כ-70% מהעסקאות בממוצע הגיעו לכדי מימוש בזמן ממוצע של יום בודד )ממוצע משוקלל על הזמן ומספר הפעולות(.

להלן מספר שיעור ההלוואות שנמכרו, כתלות במספר הימים שנדרשו למכירה:

להלן תרשים המציג את מספר הימים הממוצע למכירת הלוואה, ביחס למועד העמדת ההלוואה למכירה עבור כלל ההלוואות שנמכרו בפועל:

ציר X: מועד העמדת ההלוואה למכירה | ציר Y: משך הימים הממוצע למכירה


