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החברות מהזן החדש
מודל שיתוף ברווחים עם מערכת טכנולוגית

מיליארד דולר68ב־שיתוף ההסעות אובר מוערכת חברת 

החברה  . כלכלה משתפתשל חברת אובר מתבסס על עקרונותהמודל העסקי
. המאפשר יצירת קשר בין נהגים לבין נוסעים פוטנציאלייםמפיצה יישום סלולרי

כפול מאשר שנה קודם  )מיליארד דולר 20-הוערך שווי החברה בכ2015מרץ 
( לכן

להשכרה או יחידות מגורים לטווח  יחידות נופשאינטרנט המתווך בין שוכריאתר 
,קצר לבין בעלים של יחידות כאלו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A4%D7%AA


TARYA
!מהפכת הבנקאות החדשה

2014בינואר הוקמה •

בישראלהגדולה והצומחת P2P-חברת הטריא היא •

ח  "מיליון ש245-תיק הלוואות של כ•

ח בחודש"ש' מ30-גידול אקספוננציאלי של כ•

0.4%-של כ( בתרחיש המחמיר ביותר)שיעור דיפולט כולל במערכת •





ו טריא בדקה  זומי P2Pמה זה 

וחצי

טריא - איך זה עובד - Tarya - How it Works (1).mp4
טריא - איך זה עובד - Tarya - How it Works (1).mp4


מבוסס על הביצועים של  )לשנהנטו 5.8%תשואה של

(שלוש השנים האחרונות

שמשקיע בטריא מקבלזה מה 

נזילות מיידית

15%מס פיקדונות של 

תשואות שלא מושפעות מהתנודתיות  

בשוק ההון



צרוף דיגיטלי ללא מינוי סוכן

סוכן  שעובד  /שמתכנן פיננסיזה מה 

עם טריא מקבל

ניתוק מוחלט בין דמי הניהול לעמלה

יתרון ללקוח במידה והצטרף באמצעות מפיץ ולא 

בצורה ישירה

מאפשר פתרונות אשראי למעסיקים -מיצוב

ופתרונות השקעה שאינם תלויים בשוק ההון



עולם הבנקאות הישן
בנק מלווה

לווים

בתום תקופת ההלוואה

לווים

החזר 

הקרן

החזר ריבית



לווים500

PP

Person-Community-Person–( PCP)טריא קהילות 

מלווה/משקיע

החזר ריבית



10

ן"טריא בטוחות נדל: דוגמא למסלול טריא בטוחות
ח"ש2,500,000עד : גובה הלוואה מקסימלי במסלול•

(חודשים18)עד שנה וחצי : מ הלוואה"מח•

8%-6.5%הריבית היא •

כלל הנכסים הקשורים להלוואה משועבדים לטריא שעבוד ראשון או מגובים בערבות חוק מכר•

(ח"ש2על כל שקל יש נכס בשווי של לפחות , כלומר)LTV50%יחס •

ליווי ומימון בהתאם להתקדמות הבניה•

בחינה ופיקוח מקצועי צמוד של צוות ייעודי החל משלב הבחינה ובכל שלבי המימון, חיתום•

ח"כ יגיע לכמיליארד ש"הערכה שהסה. מיליון לשנתיים הקרובות600צבר הלוואות של כ •
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2017-2018-צבר הלוואות 

ן"נדל רכב קהילות



עיקרייםשני יתרונות 

חיתום.  גמישות. 1 2
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איך אנחנו  
?עושים את זה



טכנולוגיה מעולם הביון מוטמעת בשוק  –בפעם הראשונה 

הפיננסי

טריא אחת מחברות החוץ בנקאיות היחידות בעולם עם  •

מערכת חיתום אוטונומית עוצמתית

שכבות  3טכנולוגיות החיתום של טריא מבוססת על •

מצטברות

טריא מוכרת שירותי חיתום לגופים מוסדיים וגופי אשראי  •

ל"מקומיים ובינ

טריא פיתחה מגוון מודלים וטכנולוגיות  
לכספי המלוויםמנגנוני הגנההמשמשים 

AIמערכת

אוטומטיבנקאיחיתום

טביעת אצבע דיגיטלית

פוליגרף דיגיטלי
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tarya_second_withSound_FINAL4.mp4
tarya_second_withSound_FINAL4.mp4


?התוצאה
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בנקים קטנים P2Pטריא פועלומי

דיפולט  % 

במערכת
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הגמישות מאפשרת לייצר פתרונות חכמים למלווים

אפשרות להתאים את המערכת לצרכים של כל גוף ללא •

השקעה נוספת

,  פנימיים וחיצוניים, שכבות של מנגנוני הגנה10-למעלה מ•

מצטברים  

עם P2Pבפעם הראשונה בעולם טריא פיתחה מודל של •

בטוחות

טריא פיתחה ומיישמת שלל מודלים מהפכניים בהם מודל•

וכך יצרנו זהות אינטרסים מוחלטת בין             ועודSEF Model, הקהילות הפיננסיות
למלווים שלהטריא 



ההגנהשכבות -גמישות טכנולוגית 

חיתום מהפכני•

פיזור וניהול אופטימלי לצמצום החשיפה•

חשבון נאמנות נפרד•

מסלול השקעה הראשון מסוגו בעולם עם בטוחות  •

מנגנון הגנה חיצוני•

מנגנון הגנה פנימי•

סטנדרטי אבטחה מהמחמירים בעולם•

שקיפות מתמדת ובזמן אמת•

גבייה ייחודית•



הצטרפות  
דיגיטלית







צודק או 
?טועה



המערכת של טריא כבר מסתובבת בעולם



תודה.


