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מבוא
.1

בחודש פברואר  ,2020פרסם הפיקוח על הבנקים לראשונה את הוראה מספר  368בנושא "יישום תקן
של בנקאות פתוחה בישראל" (להלן – הוראה  )368בחוזר מס' ח( 2606-06-להלן -חוזר .)2606
במסגרת חוזר  2606נקבעו גם מועדי התחילה של ההוראה (סעיפים  66-68לחוזר).

.2

על רקע התפתחות אירוע נגיף הקורונה והשלכותיו על הכלכלה בעולם ובישראל ,ובתוך כך צמצום
המשאב האנושי במערכת הבנקאית ובחברות כרטיסי האשראי ,לרבות זה הפועל ליישום הוראה 368
והתמקדותם בטיפול בנושאים הדחופים העולים אגב משבר זה ,עלה הצורך בדחיית מועדי התחילה
של ההוראה על כל שלביה.

.3

לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד ,הריני
לדחות את מועדי תחילת ההוראה על שלביה השונים בתקופה של כשלושה חודשים כמפורט בסעיף
.4

תחילה
.4

במקום סעיפים  66עד  68לחוזר  2606יבוא:
 " .66תחילתה של הוראה זו ביום  31.03.2021למעט:
 .66.1סעיפים  36.6עד  36.8וסעיף  38וכל ההוראות הנלוות לסעיפים אלו (מידע אודות
כרטיסי חיוב ,יתרות בכרטיסי חיוב ותנועות בכרטיסי חיוב)  -מועד תחילתם הינו
.10.10.2021
 .66.2מתן גישה למידע מהסוג המפורט בסעיפים  20.7עד ( 20.9מידע אודות אשראי,
פיקדונות וניירות ערך) וכל ההוראות הנלוות לסעיפים אלו יכנסו לתוקף ביום
.31.03.2022
 .67סעיף  12בהוראה זו (העברת המידע בדבר היתרה בחשבון עו"ש של לקוח לגוף פיננסי) ופרק ח1
בהוראת ניהול בנקאי תקין ( 367להלן' -הוראה  )'367מגדירים יישומיים חלופיים לדרישות
מכוח החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (התשע"ז.)2017-
לפיכך ,ועל מנת לאפשר לגופים הפיננסים תקופת הערכות ומעבר חלק מהיישום בהתאם
להוראה  367ליישום בבנקאות פתוחה ,כאמור בהוראה זו ,לא יחול פרק ח 1בהוראת ניהול
בנקאי תקין  367לעניין החצנת נתוני העו"ש לבקשת לקוח שהוא לקוח יחיד ,רק החל מיום
 .31.03.2022יובהר כי הוראה  367תתוקן בהתאם בנפרד.

2
 .68החל מיום  ,30.06.2022לא יחול פרק ח' (לעניין שירותי ריכוז מידע ללקוחות) בהוראה 367
ביחס לחשבונות יחידים ,שכן הוראה זו מטפלת במכלול היחסים שבין בנקים וחברות כרטיסי
אשראי ללקוחותיהם בשירותים של ריכוז מידע .פרק זה ימשיך להתקיים ביחס לשירותי ריכוז
מידע ללקוחות שהם תאגידים .יובהר כי הוראה  367תתוקן בהתאם בנפרד.

בכבוד רב,

ד"ר חדוה בר
המפקחת על הבנקים

