ירושלים ,כ"ד טבת תשפ"ב
 28דצמבר 2021
חוזר מס' ח2689 -06-

לכבוד
החשבואים הראשיים של התאגידים הבקאיים וחברות כרטיסי האשראי

הדון :הוראות דיווח לפיקוח
)דיווח לפיקוח על הבקים ,הוראות מס' (889S ,889C ,888 ,884 ,878 ,877 ,876 ,826 ,821 ,810E ,810D ,807

מבוא
 .1תוי הסגל הבכיר ובעלי תפקידים וספים משמשים את הפיקוח על הבקים במהלך העבודה
השוטפת ,וקיימת חשיבות לעדכיותם .בהתאם לכך הוחלט ,שאחת לשה ובוסף לדיווחים
השוטפים ,יידרש לדווח על מצבת אשי הסגל הבכיר כמפורט בהוראת דיווח לפיקוח מס' 807
"דוח על פרטי סגל בכיר ,בעלי תפקידים וספים ורואה חשבון מבקר".
 .2לצורך מעקב אחר התפתחות יתרת האשראי במגזר העסקי ,עלה צורך בקבלת מידע על "אשראי
המשמש להבטחת פעילות במכשירים גזרים" המהווה חלק מיתרת האשראי .בוסף על מת
לעקוב אחר משיכת המזומים של הציבור ,וסף פירוט על משיכות מזומים בקופה והבהרה לגבי
משיכות מזומן באמצעות מכשירים למשיכת מזומים .בהתאם לכך ,תוקה הוראת דיווח
לפיקוח מס' " 821מאזן חודשי" ,כמפורט מטה.
 .3לאור החשיבות לקבלת תוים עדכיים ומהירים על ההלוואות לדיור ,הרצון להוסיף לדיווח
תוים משלימים ולאור התייעלות הדיווח במערכת הבקאית הוחלט על שיוי מועד הגשת
הדיווח על הוראה " 878דיווח רבעוי על הלוואות לדיור" כמפורט מטה.
 .4עלייתם לאוויר של פרויקט מעבר בין בקים באופן מקוון "מעבר מבק לבק בקליק" ופרויקט
הבקאות הפתוחה במשק הישראלי ,הצריכה התאמות בהוראת דיווח לפיקוח מס' " 826טיפול
בתלוות הציבור )חצי שתי(" .בהתאם לכך התווספו ערכים ב"ספח א' – טבלאות ערכים
לטורים  :05-07ושא רמה  ,1ושא רמה  2וושא רמה  "3כמפורט מטה.
 .5לאור החשיבות למעקב אחר הפעילות בשיקים ובפרט אחר אידיקטורים המעידים על סיכון
בעסקאות עם תשלום באמצעות שיקים ,קיים צורך בקבלת דיווח מפורט בתדירות חודשית על
פעילות בשיקים .בהתאם לכך התווספה הוראה מס' " 884דיווח חודשי על פעילות בשיקים"
כמפורט מטה .הדיווח על הוראה מס' " 889Sדיווח על פעילות בצקים במצב מיוחד" יופסק החל
מיום  1ביואר .2022

להלן עיקרי התיקוים:
הוראה מס'  – 807דוח על פרטי סגל בכיר ,בעלי תפקידים וספים ורואה חשבון מבקר
 .6בוסף לעדכוים השוטפים ,יש להגיש אחת לשה ביום  30ביוי ,דיווח על מצבת הסגל הבכיר
בעלי תפקידים וספים ורואה חשבון מבקר כון למועד הדיווח.
 .7מספר זיהוי  -מספר זיהוי יכיל  9ספרות )כולל אפסים מובילים(.
 .8תאריך סיום – יש לדווח תאריך סיום עבור איש סגל בכיר /בעל תפקיד /רואה חשבון מבקר בעת
סיום תפקידם.
תחילה
תאריך התחילה להוראה זו הוא החל מהדיווח ליום  1ביואר .2022
הוראה  – 810Dדוח רבעוי על חשיפות אשראי גדולות ,הוראה  810Eדוח רבעוי על חשיפות אשראי
 .9שיוי במועד הדיווח .דרש לדווח פעם אחת בלבד בתוך ארבעה ימים מפרסום הדוח הכספי.
תחילה
תאריך התחילה להוראות אלו הוא החל מהדיווח ליום  31בדצמבר .2021
הוראה מס'  – 821מאזן חודשי
 .10בלוח מס'  7.2התווספה עמודה מס' " 05אשראי להבטחת פעילות במכשירים גזרים".
 .11בלוח  10התווספה שורה "מזה :משיכת מזומן בקופה".
 .12בהוראת הדיווח התווספה הבהרה לספח ד' ,סעיף 7ב.
 .13בהוראת הדיווח התווסף סעיף 7ו' )מספור חדש(  -התאמות בין הוראת דיווח לפיקוח מס' 821
"מאזן חודשי" לבין הוראת דיווח מס' " 844דיווח חודשי על פעילות בשיקים".
תחילה
תאריך התחילה לסעיפים  13 ,11 ,10הוא החל מהדיווח ליום  1ביואר  .2022תאריך התחילה
לסעיף  12הוא החל מהדיווח ליום  31במרץ .2022
הוראה " – 826טיפול בתלוות הציבור )חצי שתי("
 .14בטור  05ושא רמה  1התווסף ערך "בקאות פתוחה )."(API
 .15בטור  6ושא רמה  2תחת "בקאות פתוחה ) ,(APIהתווספו הערכים הבאים:
 15.1שירותי מידע
 15.2שירותי ייזום תשלומים
 .16בטור  7ושא רמה  3תחת "שירותי מידע" )טור  6ושא רמה  (2התווספו הערכים הבאים:
 16.1הסכמות
 16.2מידע
 16.3אחר
 .17בטור  7ושא רמה  3תחת "שירותי ייזום תשלומים" )טור  6רמה  (2התווספו הערכים הבאים:

 17.1אישור התשלום
 17.2תוי התשלום
 17.3אחר
 .18בטור  6ושא רמה  2תחת "עובר ושב" )כולל חח"ד( התווספו הערכים הבאים:
 18.1העברת הפעילות שלא באמצעות מערכת היוד המקוות
 18.1יוד לקוחות באמצעות מערכת היוד המקוות
 .19בטור  7ושא רמה  3תחת " העברת הפעילות שלא באמצעות מערכת היוד המקוות ותחת " יוד
לקוחות באמצעות מערכת היוד המקוות" התווספו הסעיפים הבאים:
 19.1רמת השירות
 19.2לוחות הזמים
 19.3עלויות
 19.4שירותים ומוצרים בקאיים שהועברו
 19.5אחר
תחילה
תאריך התחילה להוראה זו הוא החל מהדיווח ליום  31בדצמבר .2021
הוראה " – 876דוח חודשי על הלוואות לדיור"
 .20התווספה הבהרה בסעיף " ,21אשראי שיתן לצורך פירעון אשראי לדיור של בק אחר" בלוח
 -01בשורה זו יש לכלול גם האשראי שיתן לפירעון אשראי לדיור בחברת ביטוח או גוף פיסי
אחר.
תחילה
תאריך התחילה להוראה זו הוא מיום פרסום החוזר.
הוראה  – 884דיווח חודשי על פעילות בשיקים
 .21תתווסף הוראה מס' " 884דיווח חודשי על פעילות בשיקים"
 .22הוראה זו תחול על כל התאגידים הבקאיים למעט בקי חוץ.
 .23הדיווח מתייחס לפעילות בישראל בלבד.
 .24תדירות הדיווח חודשית.
 .25מועד הגשת הדוח ,בתוך עשרה ימי עסקים מתום החודש המדווח.
 .26הדוח כולל לוח אחד:
לוח  - 01פרטים על שיקים שהוצגו ,שיקים שהוחזרו ,שיקים שבוטלו והתראות בגין  5שיקים
ללא כיסוי ,במהלך התקופה המדווחת.

תחילה
תאריך התחילה להוראה זו הוא החל מהדיווח ליום  1ביואר 2021
הוראה  – 877דוח חודשי על הלוואות לדיור – מידע על הריבית
 .27בלוח ) 12 – 01למעט לוח  (11סעיף " 01עד שה" ישתה ל" -מעל חודש ועד שה".
 .28בלוח ) 12 – 01למעט לוח  (11סעיף " 9אשראי שמועד שיוי הריבית איו ידוע" ישתה ל" -מועד
שיוי הריבית איו ידוע".
 .29לוחות  10 – 01בשורה  – 09תוסר ההשחרה עבור העמודות "בריבית קבועה".
 .30בלוח  12תוסר ההשחרה עבור כל שורה .09
 .31בלוח  02תתוסף שורה חדשה "מזה :הלוואות בולט ובלון".
תחילה
תאריך התחילה להוראה זו הוא החל מהדיווח ליום  1ביואר 2022
הוראה  – 878דוח רבעוי על תוי הלוואות לדיור
 .32מועד הגשת הדוח השתה .יש להגיש את הדוח בתוך חודש מתום הרבעון.
 .33בלוח  01התווסף סעיף ) 21מספור חדש( "האם הכס המשועבד בהלוואה רכש במסגרת "דירה
במחיר מופחת"".
 .34בלוח  – 02בסעיף סוג פירעון התווסף ערך "קרן שווה וריבית משתה".
 .35בלוח  02התווספו הסעיפים הבאים:
 35.1מספר אישור עקרוי – סעיף ) 20מספור חדש(
 35.2מספר משה של אישור עקרוי – סעיף ) 21מספור חדש(
 .36בהוראת הדיווח בסעיף ) 10מספור חדש( התווספה הגדרה ל"דירה במחיר מופחת".
תחילה
תאריך התחילה להוראה זו הוא החל מהדיווח ליום  31במרץ .2022
הוראה " – 888תוים תפעוליים על התאגיד הבקאי"
 .37בלוח  03התווספה שורה לאחר שורה מס' ) 6מספור ישן(  -האם המכשיר דרש.
 .38בהוראת הדיווח התווספה הבהרה בעיין מכשיר דרש ואופן הדיווח על סעיף זה.
תחילה
תאריך התחילה להוראה זו הוא החל מהדיווח ליום  31ביואר .2022

הוראה " – 889Cדיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד"
 .39הדיווח על הוראה זו יופסק החל מיום  1ביואר .2022
הוראה " – 889Sדיווח על פעילות בשיקים במצב מיוחד"
 .40הדיווח על הוראה זו יופסק החל מיום  1ביואר .2022
שאלות ובירורים
 .41בדבר שאלות וברורים יש לפות על פי הטבלאות בהוראת הדיווח לפיקוח מס' ) 803דיווחי
הבקים(.

בכבוד רב,
ועה גרות רייך

מהלת היחידה ליהול המידע
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תוכן עייים

עמ' 801 - 1

תוכן עייים לפי ושאים
שם ההוראה
תוכן עייים לפי ושאים ולפי מספר הוראה
החיות כלליות
טבלאות דיווחים
תוים מאזיים וחוץ מאזיים
דוח על ריכוזיות חבות עפית )רבעוי(
מכשירים גזרים )רבעוי(
מאזן )חודשי(
סיכון זילות )חודשי ורבעוי(
דוח כספי לציבור של תאגידים בקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי )רבעוי/שתי(
רווח והפסד ותוצאות עסקיות
דוח על ריכוזיות חבות עפית )רבעוי(
הפרשה להפסדי אשראי )רבעוי(

עמוד
801
802
803
809
814
821
827
850
809
809A
828
832
850
856

עמלות בגין השירותים הבקאיים )רבעוי(
רווח והפסד מצטבר )רבעוי(
דוח כספי לציבור של תאגידים בקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי )רבעוי/שתי(
מגזרי פעילות פיקוחיים )רבעוי(
הון
מדידה והלימות הון )רבעוי(
אשראי ,כרטיסי אשראי ויהול סיכוים
דוח חצי שתי על אשראי למימון עסקאות הויות )חצי שתי(

810C

חשיפות אשראי גדולות )רבעוי(

810D

חשיפות אשראי )רבעוי(

810E

דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי )רבעוי(
מכירת סיכון אשראי וסידיקציות של הלוואות )שתי(
דוח על סיכון ריבית )חצי שתי(
תוים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד )חודשי(
סיכון אשראי אשים פרטיים )רבעוי(
חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי עפי משק )רבעוי(
כרטיסי חיוב )רבעוי(
פעילות במשכתאות
הלוואות לדיור )חודשי(
הלוואות לדיור  -מידע על הריבית )חודשי(
דוח שתי על תוי הלוואות לדיור ) -שתי(

811
817
820
822
836
831
869

838

876
877
878
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תוכן עייים

עלויות ושיעורי ריבית
תוים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד )חודשי(
אשראי שיתן לציבור ופיקדוות שתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה
)חודשי(
שיעור הריבית לצרכי תמחור פימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון )שבועי(
אשראי שיתן לציבור ופיקדוות שתקבלו במהלך החודש ע"י בק למשכתאות – מידע
על ריבית )חודשי )חצי חודשי -מוקפא((
לווים ואשים קשורים

עמ' 801 - 2

822
823
830
877

חשיפות אשראי גדולות )רבעוי(

810D

חשיפות אשראי )רבעוי(

810E

אשים קשורים )שתי(
אמצעי שליטה
שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בקאיים אחרים )רבעוי(
אמצעי שליטה בתאגיד בקאי )שתי(
חשיפה מחוץ לישראל
חשיפת התאגיד הבקאי למוסדות פיסיים זרים )רבעוי(
חשיפה למדיות זרות )רבעוי(
שלוחות בחו"ל )רבעוי(
תוים מהליים ותפעוליים
פרטי סגל בכיר ,בעלי תפקידים וספים ורואה חשבון מבקר )שוטף(
מעילות והואות )מידי(
מאזן )חודשי( :ספח ד'  -תועות מסלקה וחיובים  /זיכויים אחרים במט"י
דוח חצי שתי על חשיפה לסיכוי ציות )חצי שתי(
טיפול בתלוות הציבור )חצי שתי(
פיקדוות ללא תועה וחשבוות פטרים )חודשי ורבעוי(
מתן מעה טלפוי אושי ומקצועי )רבעוי(
בקאות בתקשורת
דיווח על מעבר בין בקים )רבעוי(
פירוט לפי סיפים )שתי(
דיווח על אירועי כשל טכולוגי ואירועי סייבר
דיווח חודשי על פעילות בשיקים
תוים תפעוליים על התאגיד הבקאי
דיווח במצב מיוחד )מידי(
דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד )חודשי(
ספחים
ספח א'  -רשימת התאגידים הבקאיים
ספח ב'  -מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ
ספח ג'  -מפתח העדכוים
*לא פורסם באיטרט.

815
813
818
833
834
865
807
808
821
825
826
839
840
842
844
846
880
884
888
889
889C
896
897-1
897-4
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תוכן עייים

עמ' 801 - 3

תוכן עייים לפי מספר הוראה
שם ההוראה
תוכן עייים לפי ושאים ולפי מספר הוראה
החיות כלליות
טבלאות דיווחים
פרטי סגל בכיר ,בעלי תפקידים וספים ורואה חשבון מבקר )שוטף(
מעילות והואות )מיידי(
דוח על ריכוזיות חבות עפית )רבעוי(
הפרשה להפסדי אשראי )רבעוי(

809A

דוח חצי שתי על אשראי למימון עסקאות הויות )חצי שתי(

810C

חשיפות אשראי גדולות )רבעוי(

810D

חשיפות אשראי )רבעוי(

810E

דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי )רבעוי(
שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בקאיים אחרים )רבעוי(
מכשירים גזרים )רבעוי(
אשים קשורים )שתי(
מכירת סיכון אשראי וסידיקציות של הלוואות )שתי(
אמצעי שליטה בתאגיד בקאי )שתי(
דוח על סיכון ריבית )חצי שתי(
מאזן )חודשי(
תוים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד )חודשי(
אשראי שיתן לציבור ופיקדוות שתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה
)חודשי(
דוח חצי שתי על חשיפה לסיכוי ציות )חצי שתי(
טיפול בתלוות הציבור )חצי שתי(
סיכון זילות )חודשי ורבעוי(
עמלות בגין השירותים הבקאיים )רבעוי(
שיעור הריבית לצרכי תמחור פימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון )שבועי(
חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי עפי משק )רבעוי(
רווח והפסד מצטבר )רבעוי(
חשיפת התאגיד הבקאי למוסדות פיסיים זרים )רבעוי(
חשיפה למדיות זרות )רבעוי(
סיכון אשראי אשים פרטיים )רבעוי(
מדידה והלימות הון )רבעוי(

עמוד
801
802
803
807
808
809

811
813
814
815
817
818
820
821
822
823
825
826
827
828
830
831
832
833
834
836
838
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תוכן עייים
שם ההוראה
פיקדוות ללא תועה וחשבוות פטרים )חודשי ורבעוי(
מתן מעה טלפוי אושי ומקצועי )רבעוי(
בקאות בתקשורת
דיווח על מעבר בין בקים )רבעוי(
פירוט לפי סיפים )שתי(
דוח כספי לציבור של תאגידים בקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי
)רבעוי/שתי(
מגזרי פעילות פיקוחיים )רבעוי(
שלוחות בחו"ל )רבעוי(
כרטיסי חיוב )רבעוי(
הלוואות לדיור )חודשי(
הלוואות לדיור  -מידע על הריבית )חודשי(
דוח שתי על תוי הלוואות לדיור ) -שתי(
דיווח על אירועי כשל טכולוגי ואירועי סייבר
דיווח חודש על פעילות בשיקים
תוים תפעוליים על התאגיד הבקאי
דיווח במצב מיוחד )מידי(
דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד )חודשי(
ספח א'  -רשימת התאגידים הבקאיים
ספח ב'  -מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ
ספח ג'  -מפתח העדכוים
*לא פורסם באיטרט.

עמ' 801 - 4
עמוד
839
840
842
844
846
850
856
865
869
876
877
878
880
884
888
889
889C
896
897-1
897-4

עמ'

שם הדיווח

 807תוים על יו"ר הדירקטוריון ,הסגל הבכיר ורואה החשבון )שוטף(

817
818

דוח על מכירת סיכון אשראי וסידיקציות של הלוואות )שתי(
אמצעי שליטה בתאגיד בקאי )שתי(
שיוי בהחזקת אמצעי שליטה בתאגיד בקאי )מיידי(
דוח על סיכון ריבית )חצי שתי(
מאזן )חודשי(

 4ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי שתי
 15באפריל
 7ימים ממועד השיוי
 4ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
 30יום מתום החודש המדווח
 20יום מתום החודש המדווח

שלמה ימיי
יפעת שגב
יפעת שגב
שלמה ימיי
שאול פרל
יפעת שגב

חודשי  10-ימי עסקים מתום החודש המדווח
בתוך  60יום מתאריך הדוח
בתוך חודשיים מתום תאריך הדיווח

רון שריקי
יוליה קרמן
עיב הכט-עמיר

עמ' 803 -2

820
821
 822תוים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד )חודשי(
אשראי שיתן לציבור ופקדוות שתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה
823
)חודשי(
 825דוח חצי שתי על חשיפה לסיכוי ציות
 826טיפול בתלוות הציבור )חצי שתי(

בעת עדכון
 7ימים מיום סיום בדיקת הארוע .מהותי -מיידי
 4ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
 4ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
 4ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
 30יום מתום הרביע המדווח
 30יום מתום הרביע המדווח
 10ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
ב 20 -בחודש דצמבר ,מרס ,יוי וספטמבר
 4ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
שבועיים ממועד פרסום הדוח הכספי

יוליה קרמן
יוליה קרמן
שלמה ימיי
שלמה ימיי
שלמה ימיי
יפעת שגב
יפעת שגב
יפעת שגב
יפעת שגב
שאול פרל
רחל לאה כהן טוגי

דיווחי הבקים

808
809
809A
810C
810D
810E
811
813
814
815

מעילות והואות )מיידי(
הפרשה וספת לחובות מסופקים )רבעוי(
הפרשה להפסדי אשראי )רבעוי(
דוח חצי שתי על אשראי למימון עסקאות הויות )חצי שתי(
חשיפות אשראי גדולות )רבעוי(
חשיפות אשראי )רבעוי(
דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי )רבעוי(
שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בקאיים אחרים )רבעוי(
מכשירים גזרים )רבעוי(
אשים קשורים )שתי(

מועד דרש להגשת הדוח

שם האחראי\ת על הדיווח
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עמ'
827

 839פיקדוות ללא תועה וחשבוות פטרים
 840מתן מעה טלפוי אושי ומקצועי
 842דיווח על בקאות בתקשורת )חצי שתי(
 844דיווח על מעבר בין בקים )רבעוי(
 846פירוט לפי סיפים )שתי(
 848דיווח על אירוע סייבר
דוח כספי )רבעוי(
דוח כספי )שתי(
850
דוח כספי של חברות כרטיסי אשראי )רבעוי(
דוח כספי של חברות כרטיסי אשראי )שתי(
 856מגזרי פעילות פיקוחיים )רבעוי(
 865שלוחות בחו"ל
 869כרטיסי חיוב )רבעוי(

מועד פרסום הדוח הכספי
מועד פרסום הדוח הכספי
מועד פרסום הדוח הכספי
 4ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
 4ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
דוח חד פעמי -שיויים בתאי האשראי /תוספת בתכיות
אשראי -מיידי.
דוח רבעוי 4 -ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
 20יום מתום החודש המדווח
חודשי  4 -ימי עסקים מתום החודש המדווח
 4חודשים מתום השה המדווחת
מיידי ובהתאם להוראה
מידית  -במועד בו חל השיוי
חודשי

רון שריקי
יוליה קרמן
יפעת שגב
יוליה קרמן
רון שריקי
רחל לאה כהן
רחל לאה כהן
מוטי וייס
מוטי וייס
שלמה ימיי
מוטי וייס

שלמה ימיי
שלמה ימיי
שאול פרל

876
877
878
880
888
884
 889דיווח במצב מיוחד
 889Cדיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד

חודשי

שלמה ימיי

 889Sדיווח על פעילות בשיקים במצב מיוחד

חודשי  -בתוך יום עסקים מתום החודש המדווח

רון שריקי

דיווח במצב מיוחד

רחל לאה כהן
אלי ורטמן
רון שריקי
רון שריקי
רון שריקי

עמ' 803-3

הלוואות לדיור )חודשי(
הלוואות לדיור  -מידע על הריבית )חודשי(
דוח שתי על תוי הלוואות לדיור )שתי(
דיווח על אירועי כשל טכולוגי ואירועי סייבר
תוים תפעוליים על התאגיד הבקאי
דיווח חודשי על פעילות בשיקים

 10ימי עסקים מתום החודש המדווח
 8ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
רבעוי  4 -ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
 4ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
בכל יום ב' בשבוע עד השעה 12:00
 4ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
 4ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
 4ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
 4ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
 6ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
 4ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי
חודשי  4 -ימי עסקים מתום החודש המדווח
רבעוי  14 -ימים מתום הרבעון
רבעוי  30 -ימים מתום הרבעון
חצי שתי  30 -יום מתום החודש
רבעוי  30 -יום מתום הרבעון
ב  15 -לאפריל בכל שה
מיידי ובהתאם להוראה
מועד פרסום הדוח הכספי

רון שריקי
רון שריקי
רון שריקי
יוליה קרמן
רחל לאה כהן
ילי יהלום
שלמה ימיי
יפעת שגב
יוליה קרמן
שלמה ימיי
שלמה ימיי

דיווחי הבקים

828
830
831
832
833
834
836
838

שם הדיווח
סיכון זילות )חודשי(
סיכון זילות )רבעוי(
דיווח על  20המפקידים הגדולים )רבעוי(
עמלות בגין השירותים הבקאיים )חצי שתי(
שיעור הריבית לצרכי תמחור פימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון )שבועי(
חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי עפי משק )רבעוי(
רווח והפסד מצטבר
חשיפת התאגיד הבקאי למוסדות פיסיים זרים )רבעוי(
חשיפה למדיות זרות )רבעוי(
סיכון אשראי אשים פרטיים )רבעוי(
מדידה והלימות הון )רבעוי(

מועד דרש להגשת הדוח

שם האחראי/ת על הדיווח
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סגל בכיר

עמ' 807-1

דוח על פרטי סגל בכיר ,בעלי תפקידים וספים
ורואה חשבון מבקר
תחולה
 .1הוראה זו חלה על התאגידים הבקאיים וחברות כרטיסי אשראי.
מועד הגשת הדוח
 .2יש לעדכן על כל שיוי בפרטי בעלי התפקידים הקיימים )עדכון כתובת ,מספר טלפון ,פרטי
תפקיד וכו'( מיד עם קרות השיוי ,וכן כאשר מתווסף או גרע אחד או יותר מהתפקידים או
מבעלי התפקידים.
 .3בוסף לעדכוים השוטפים יש להגיש אחת לשה דיווח על מצבת הסגל הבכיר ,בעלי תפקידים
וספים ורואה חשבון מבקר כון לסוף חודש יוי ולא יאוחר מיום  30ביוי.
דרך הדיווח
 .4הדיווח יישלח כקובץ באמצעות תקשורת מחשבים באיטרט ,בטכולוגיה המאובטחת,
המשמשת את בק ישראל.
הגדרות והחיות כלליות
 .5הדיווח יכלול פרטי סגל בכיר ,בעלי תפקידים וספים ורואה חשבון מבקר כפי שמפורט בסעיף
 11להלן.
 .6מספר זיהוי – מספר זהות יכיל  9ספרות )כולל אפסים מובילים(.
 .7תואר – יש למלא כאשר ושא המשרה הוא בעל אחד מהתארים הבאים :פרופסור ,ד"ר ,רו"ח,
עו"ד .אחרת יש לבחור :גב'  /מר.
 .8שם המשרה – יש לפרט את שם המשרה כהגדרתו ע"י הבק.
 .9חבר ההלה – יש לבחור מתוך רשימה סגורה" :כן" או "לא".
 .10תושב חוץ – יש לבחור מתוך רשימה סגורה" :כן" או "לא".
 .11תפקיד – יש לבחור תפקיד מתוך הרשימה הבאה:
סגל בכיר ובעלי תפקידים בתאגיד הבקאי:
יו"ר הדירקטוריון
יו"ר ועדת הביקורת
מהל כללי
חשבואי ראשי
מהל כספים ראשי
מזכיר
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סגל בכיר

עמ' 807-2

יועץ משפטי
מבקר פימי
דובר
מהל סיכוים ראשי
אחראי לעיין הלבת הון1
בקר אשראי
קצין ציות
ממוה על האשראי העסקי
ממוה על האשראי המסחרי
ממוה על המערך הקמעואי
ממוה על המשכתאות
ממוה על יהול הכסים וההתחייבויות
ממוה על יהול הוסטרו
ממוה על יהול הזילות
ממוה על משאבי אוש
ממוה על טכולוגיית המידע
ממוה על אבטחת המידע
חבר ההלה ממוה על ושא החירום
ממוה ישיר על ושא החירום
קצין ביטחון
ממוה על פיות הציבור
חבר ההלה אחר2
אחר3
רואה החשבון המבקר:
שותף אחראי על הביקורת בתאגיד הבקאי
שותף אחראי על הסקירה השתית של הביקורת בתאגיד הבקאי
 .12על הבק לדווח על כל בעלי התפקידים בתאגיד על פי הרשימה המופיעה לעיל .עבור בעל
תפקיד הממלא יותר מתפקיד אחד יש לדווח על כל תפקיד בשורה פרדת.
 .13כפיפות – יש למלא את תפקיד הממוה הישיר למעט לגבי התפקידים הבאים :יו"ר
הדירקטוריון ,יו"ר ועדת הביקורת ,מהל כללי ,מבקר פימי ורואה חשבון מבקר חיצוי.
 .14כאשר תפקיד "חשבואי ראשי" איו מאויש ,החתום על הדוחות הכספיים במקום
החשבואי הראשי ידווח במערכת כממלא תפקיד זה.
 .15תאריך סיום – יש לדווח תאריך סיום עבור איש סגל בכיר /בעל תפקיד /רואה חשבון מבקר
בעת סיום תפקידם.

1על פי סעיף  8לחוק איסור הלבת הון התש"ס2000-

 2כל חבר ההלה שלא דווח כבעל אחד התפקידים לעיל.

3כל בעל תפקיד שהפיקוח על הבקים דורש דיווח לגביו ו/או מוצא לכון לכלול אותו בדיווח.
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עמ' 807-

סגל בכיר



דוח על פרטי סגל בכיר ,בעלי תפקידים וספים ורואה חשבון מבקר
1

מס' זיהוי

2

תפקיד  -בחירה מרשימה סגורה

3

שם משרה

4

שם משפחה

5

שם פרטי

6

תואר

7

חבר ההלה

8

תושב חוץ

9
10
11

רחוב
בית

פרטי בעל התפקיד

עיר
מיקוד

12
13

פרטי התקשרות
במקום העבודה

14

ת.ד.
טלפון

15

דואר אלקטרוי

16

טלפון ייד

17

פקס

18

שם משרד רואה-חשבון

19
20
21
22


תאריך התחלה
פרטי התפקיד

תאריך סיום
כפיפות
הערה

המפקח על הבקים :הוראות הדיווח לפיקוח ](12/2021) [10
חשיפות אשראי גדולות

עמ' 810D –1

דוח רבעוי על חשיפות אשראי גדולות
תחולה
) .1א(

הוראה זו תחול על:
)(1

)ב(

תאגיד בקאי ,למעט חברת שירותים משותפת.

) (2תאגיד כמפורט להלן ,כאילו היה תאגיד בקאי  -תאגיד מהסוג האמור בסעיפים
)11א( )3א( עד )3ג( ו)11 -ב( לחוק הבקאות )רישוי( ,התשמ"א ) 1981 -להלן  -חוק
הרישוי( ,שהואגד בישראל וששלט על ידי תאגיד בקאי .הדיווח של תאגידים
אלה יהיה באחריות התאגיד הבקאי שהיו החברה האם.
תאגיד יהיה פטור מדיווח אם התאגיד הבקאי השולט בו מקיים כל אלה:
)(1

כולל אותו בדוחותיו הכספיים על בסיס מאוחד;

)(2

תן לו שיפוי לכל התחייבויותיו;

) (3מקיים מערכת בקרה יעילה למעקב אחר קיום המגבלות על בסיס מאוחד.
כאשר תאגיד פטור מדיווח עפ"י אמות המידה המויות לעיל ,ישלח התאגיד הבקאי
שהיו חברת האם יחד עם הדוח לסוף שה מכתב ובו יאשר זאת.
מועד הגשת הדוח
.2
יש להגיש את הדוח בתוך ארבעה ימים מפרסום הדוח הכספי.

דיווח על חריגות

יש לדווח על חריגות של לווים בעלי חשיפות אשראי גדולות מהמגבלות של הוראה
) .3א(
מס'  313בקובץ" :יהול בקאי תקין" )להלן הוראה  ,(313בתוך שבעה ימים ממועד
החריגה.
אם בדיעבד יתברר לתאגיד המדווח שקיימת חריגה שלא דווחה במועד כאמור בסעיף
)ב(
קטן )א( לעיל ,יש לדווח עליה מיד עם גילויה ולציין את מועד החריגה .אם דווח על
חריגה ויתברר ,בדיעבד ,שלא הייתה קיימת חריגה ,יש לשלוח הודעה על כך.
מובהר בזאת כי גם אם החריגה קרתה במועד הדיווח הרבעוי ,יש לדווח על החריגה
)ג(
בתוך  7ימים ,כאמור לעיל ,בוסף להכללתה בדיווח הרבעוי.
דרך הדיווח
)א(
.4
)ב(

יש לדווח באמצעות תקשורת מחשבים באיטרט ,בטכולוגיה המאובטחת,
המשמשת את בק ישראל .מתכות הדיווח מצורפת בזאת.
כל ההודעות לפי הוראת דיווח זו ישלחו למהל היחידה למידע ודיווח בפיקוח על
הבקים.
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הגדרות
 .5משמעות כל מוח בהוראה זו ,כהגדרתו בהוראה  ,313אלא אם אמר אחרת.
חבות טו

חבות לאחר הפחתת היכויים המותרים לפי סעיף 5
להוראה .313

לווה בעל חשיפות אשראי גדולות

לווה ,קבוצת לווים ,קבוצת לווים שלטת או קבוצת
לווים בקאית ,כהגדרתם בהוראה  313ואשר חבותם
לתאגיד הבקאי לפי יתרת מחיקות חשבואיות ,טו
ולפי יכוי יתרת הפרשות להפסדי אשראי ,עולה על
הרצפות המפורטות בספח א'.

סיכון אשראי חוץ מאזי

כהגדרתו בהוראות הדיווח לציבור.

סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת,
סיכון אשראי חות
וסיכון אשראי פגום

כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור.

סיכון אשראי מאזי

כולל את סעיפים ) (2) ,(1ו)(4) -א( להגדרת חבות.

יתרת מחיקות חשבואיות ,טו

יתרת החוב החוזית ביכוי יתרת החוב הרשומה,
כהגדרתה בהוראות הדיווח לציבור.

הפרשה להפסדי אשראי על בסיס כמשמעותה בהוראות הדיווח לציבור.
פרטי וקבוצתי

דיווח על לווים

)א( התוים בדוח זה יוצגו על בסיס מאוחד בלבד .בוסף ,ידווחו התוים על סך סיכון
.6
האשראי המאזי ועל סך החבות טו גם על בסיס מאוחד וגם על בסיס לא מאוחד.
)ב (

יש לדווח על פי הוראה זו על:
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)(1

לווה בעל חשיפות אשראי גדולות.

)(2

לווה המהווה חלק מקבוצת לווים מדווחת ,אף אם אין הוא עצמו לווה בעל
חשיפות גדולות ,ואשר חבותו עולה על  1%מהון התאגיד הבקאי.

)(3

אם חבות הלווים המדווחים השייכים לקבוצה מוכה מ 75% -מחבות
הקבוצה ,יש לדווח על לווים וספים השייכים לקבוצה ,כך שסך חבות הלווים
המדווחים תעלה על  75%מחבות הקבוצה ,אך לא יותר מ 20 -לווים לכל
קבוצה .הדיווח על הלווים הוספים יהיה בהתאם לגודל החבות שלהם ,בסדר
יורד.

) (4רשומת סיכום חבות הלווים בעלי חשיפות אשראי גדולות ,כהגדרתם בסעיף 5
לעיל ,שחבותם טו לתאגיד הבקאי עולה על  10%מהון התאגיד הבקאי .
מובהר בזאת כי בדיווח על קבוצת לווים ,חבות הקבוצה כוללת את חבות סך כל
הלווים בקבוצה ,ולא רק את חבות הלווים שפורטו בסעיף זה.
)ב (1אין לדווח על תאגיד בקאי ,שמדווח כחלק מקבוצת לווים בקאית.
)ג(

תאגיד ,שמהל היחידה למידע ודיווח קבע לגביו סף אחר לדיווח ,ידווח על לווים
וקבוצות לווים כפי שקבע ספציפית לגביו.

)ד(

מובהר בזאת שעל אף האמור לעיל ,בכל מקרה ,הדיווח יכלול לפחות את ששת הלווים
בעלי חשיפות האשראי הגדולות ביותר בתאגיד המדווח.

)ה(

יש לדווח על לווה גם אם אין הוא לקוח של התאגיד הבקאי )כגון ערב על פי סעיף
) (8להגדרת חבות בהוראה .(313

)ו(

יש לדווח גם על שותפויות ,אם קיימות ,זאת בוסף על ייחוס חבותם ללווים
השותפים באותם שותפויות ,כאמור בהחיות למילוי שורה  61בדיווח.

)ז(

לכל דיווח על חריגות רשאי התאגיד המדווח לצרף דיווח על ההון המעודכן למועד
החריגה לצורך קביעת המגבלה לאותו מועד.

)ח(

רשומת סיכום חבות הלווים בעלי חשיפות אשראי גדולות ,שחבותם טו לתאגיד
הבקאי עולה על  10%מהון התאגיד הבקאי ,תכלול את סיכום החבות של לווים אלו
לתאגיד המדווח ,בהתאם להחיות בסעיף ).4ה( בהוראה  .313הסכומים ברשומה זו
עשויים להיות מוכים מסיכום אריתמטי של חבות אותם לווים שסומו ע"י התאגיד
המדווח כלווים שחבותם טו לתאגיד הבקאי עולה על  10%מהון התאגיד הבקאי.
על פי הגדרת לווה בהוראה " ,313מספר לווים ,כאשר ההחזר הצפוי של החבות
מתבסס בעיקרו על אותו מקור ,ולאף אחד מהם אין מקור משמעותי וסף להחזר
החבות" חשבים כלווה .במקרה כזה ,אין לדווח בדוח זה על הישויות המרכיבות את
הלווה הזה ,אלא רק על הלווה .כלומר ,אם ההחזר הצפוי של החבות של אברהם,
יצחק ויעקב מתבסס על אותו מקור ,אין לדווח על אברהם בפרד ,על יצחק בפרד
ועל יעקב בפרד ,אלא רק על שלשתם יחד.

)ט(
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החיות למילוי לוח 01

)א( עבור כל לווה וקבוצת לווים יש לדווח על כל השורות ) ,(12-99 ,1-8אלא אם אמר
.7
אחרת .ההחיות המפורטות להלן המתייחסות לקבוצת לווים יחולו גם על רשומת
סיכום חבות הלווים בעלי חשיפות אשראי גדולות ,שחבותם טו לתאגיד הבקאי עולה
על  10%מהון התאגיד הבקאי .עבור לווה המורכב ממספר לווים ,כאשר ההחזר הצפוי
של החבות מתבסס בעיקרו על אותו מקור ,אין חובה למלא שורות  16עד .21
)ב(

יש למלא את הסכומים בשורות  71 -23המתייחסים לתוי סיכון האשראי המאזי,
סיכון האשראי החוץ מאזי והחבות ,כפי שדרש לחשבם בהתאם להוראות הדיווח
לציבור.

הסבר למילוי הדוח:
)ג(
תוים על הלווה:
שורה " - 1שם הלווה" :יש לרשום שם מלא ומדויק של הלווה:
חברה ישראלית :יש לרשום שם מלא ומדויק של החברה כפי שרשם אצל רשם החברות,
לרבות המילה "בע"מ" ,אם מהווה חלק משם החברה.
עמותה ,שותפות ,אגודה שיתופית ותאגיד אחר הרשום בישראל :יש לרשום שם מלא
ומדויק של התאגיד כפי שרשם אצל הרשם הרלבטי של אותו תאגיד.
תושב ישראל :יש לרשום את השם הפרטי באופן מלא ומדויק כפי שרשום במרשם התושבים,
לרבות שמות וספים ,אם ישם .אין להוסיף לשם תארים כגון ד"ר ,עו"ד וכד'.
מוסד ציבורי :יש לרשום את השם המלא והמדויק כפי שרשם במרשם של חסרי ישות
משפטית המוהל על ידי המהל לשירות עיבודים ממוכים במשרד האוצר )להלן" :שע"מ"(.
לעיין זה" ,מוסד ציבורי" – כהגדרתו בצו איסור הלבת הון )חובות זיהוי ,דיווח ויהול
רישומים של תאגידים בקאיים( ,התשס"א) 2001-להלן" :צו איסור הלבת הון"(.
יחיד שהוא תושב חוץ :יש לרשום את השם המלא והמדויק ,כאמור בצו איסור הלבת הון,
באותיות לועזיות כפי שרשם בדרכון.
חברה זרה :חברה זרה הפועלת בישראל ואשר קיבלה מספר מזהה מרשם החברות – יש
לרשום את השם המלא והמדויק של החברה כפי שרשם אצל רשם החברות .חברה זרה שלא
רשמה אצל רשם החברות  -יש לרשום את השם כאמור בצו איסור הלבת הון .השם יהיה
מלא ומדויק וירשם באותיות לועזיות.
שותפות לא רשומה וחשבוות משותפים :יש לרשום את שם השותפות כפי שמסר על ידה.
על פי הגדרת לווה בהוראה " ,313מספר לווים ,כאשר ההחזר הצפוי של החבות מתבסס
בעיקרו על אותו מקור ,ולאף אחד מהם אין מקור משמעותי וסף להחזר החבות" חשבים
כלווה .במקרה של לווה כזה ,יש לפות לפיקוח על הבקים לקבלת שם ומספר מזהה עבורו.
לצורך זה יש לפרט לפיקוח את כל הלווים המרכיבים את חבות הלווה האמור .הבק יהיה
ערוך לדווח לפיקוח על הבקים על פרטי האשראי והחבות של המרכיבים העיקריים של לווה
שכזה.
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קבוצת רכישה :יש לרשום את השם המלא של קבוצת הרכישה בצירוף המילים "קבוצת
רכישה" לפי השם.
קבוצת לווים בקאית :יש לרשום את השם של קבוצת לווים בקאית לפי שם הישות העומדת
בראש הקבוצה ,בצירוף המילים" :קבוצה בקאית".
עבור קבוצת לווים מדווחת אין למלא שורה זו.
שורה " – 2שם משפחה של הלווה" :יש לרשום את שם המשפחה של הלווה רק עבור יחיד
תושב ישראל.
שורה " – 3תאריך לידה של הלווה" :יש לרשום את תאריך הלידה של הלווה בפורמט:
 DD\MM\YYרק עבור יחיד תושב ישראל.
שורה " - 4מספר מזהה של הלווה" :יש לרשום את המספר המזהה כפי שרשום אצל הרשם
של התאגיד הרלבטי .לגבי יחידים תושבי ישראל יש לרשום את מספר הזיהוי כפי שמופיע
במרשם האוכלוסין ,כולל ספרת בקורת .לגבי יחיד שהוא תושב חוץ וחברות זרות שלא רשמו
אצל רשם החברות ,יש לרשום מספר מזהה כאמור בצו איסור הלבת הון .לגבי מוסד ציבורי
יש לרשום את המספר המזהה שיתן על ידי שע"מ .לגבי שותפויות לא רשומות וחשבוות
משותפים יש לרשום את מספר מע"מ ,אם קיים ,אחרת )כולל קבוצות רכישה וקבוצות לווים
בקאיות( יש לרשום את המספר המזהה שיתן על ידי היחידה למידע ודיווח בפיקוח על
הבקים.
עבור קבוצת לווים מדווחת אין למלא שורה זו.
שורה " – 5שם קבוצת הלווים" :זיהוי קבוצת הלווים יתבצע לפי שם העומד בראש הקבוצה.
ברוב המקרים יעמוד בראש קבוצת לווים אדם פרטי )מקרים חריגים יהיו חברות
ממשלתיות ,רשויות מקומיות ,קיבוצים וכד'( .שם קבוצת הלווים יהיה כשם האדם הפרטי
)ראה החיות לשורה  (1השולט בקבוצה ,כשלפיו המילה "קבוצת" .במקרים אשר בהם
השולט בקבוצה איו אדם פרטי ,שם קבוצת הלווים יהיה כשם הישות העומדת בראש
הקבוצה למעט המלה "בע"מ" ולפיו המילה "קבוצת" .כאשר בראש הקבוצה עומד יותר
מאדם אחד שם הקבוצה יורכב משמות כל השולטים ,לפי סדר הא"ב ,כשלפיהם המילה
"קבוצת" .לדוגמה ,קבוצה בראשות אברהם לוי ,יצחק כהן ויוסף מור תיקרא "קבוצת כהן
יצחק ,לוי אברהם ומור יוסף".
למרות האמור לעיל ,כאשר קיים שם מקובל וידוע לקבוצת לווים ,יתן להשתמש בו בדיווח
על שם קבוצת הלווים.
קבוצת לווים שלטת תקרא" :קבוצת לווים שלטת".
רשומת סיכום הלווים בעלי חשיפות אשראי גדולות ,שחבותם לתאגיד הבקאי עולה על 10%
מהון התאגיד הבקאי ,תקרא "לווים מעל  10%מההון".
יש למלא שורה זו עבור קבוצת לווים ועבור לווים שהים חלק מקבוצת לווים.
שורה " – 6מספר מזהה של קבוצת הלווים" :כאשר קבע בעבר מספר מזהה ע"י היחידה
למידע ודיווח ,יש להמשיך ולהשתמש בו.
אם לא קיים מספר מזהה יש לפות ליחידה למידע ודיווח לקבלת מספר מזהה.
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המספר המזהה של קבוצת לווים שלטת יהיה ,888XXXXXY :כאשר  XXXXXהוא קוד
התאגיד המדווח ו Y -היא ספרת בקורת.
המספר המזהה של רשומת סיכום חבות הלווים בעלי חשיפות אשראי גדולות ,שחבותם טו
לתאגיד הבקאי עולה על שיעור של  10%מהון התאגיד הבקאי יהיה ,9999XXXXX :כאשר
 XXXXXהוא קוד התאגיד המדווח.
יש למלא שורה זו עבור קבוצת לווים ועבור לווים שהים חלק מקבוצת לווים.
עבור לווים השייכים ליותר מקבוצת לווים מדווחת אחת ,יש לרשום "."111111111
שורה " – 7סיבת הכללת הלווה בקבוצת לווים" :עבור כל לווה המהווה חלק מקבוצת לווים
יש לרשום את הסיבה להכללתו בקבוצה לפי הקודים המפורטים בספח ב' .אם קיימת יותר
מסיבה אחת יש למלא את המספר המוך ביותר בספח ב' .אם הלווה שייך ליותר מקבוצת
לווים מדווחת אחת ,והכללתו בקבוצות הלווים השוות ובעות מסיבות שוות ,יש למלא את
המספר המוך ביותר בספח ב' .אין למלא שורה זו עבור קבוצת לווים ועבור לווים שאים
חלק מקבוצת לווים מדווחת .שורה " – 8עף משק" :יש לרשום עף משק אחד שהוא עף
הפעילות העיקרי .סיווג העפים יהיה בהתאם לסיווג העפים ב"דוח רבעוי על חלוקת סיכון
האשראי הכולל לפי עפי משק"  -הוראה מספר  831להוראות הדיווח לפיקוח" .קבוצת
רכישה" כהגדרתה בהוראה  876תסווג בעף בוי ודל"ן.
יש לדווח בפירוט של לפחות  2הספרות הראשוות של העף ,למעט המקרים שחובה בהם
לדווח בפירוט של  3או  4ספרות.
כאשר יתן לקבוע עף משק עבור קבוצת לווים מדווחת ,יש להפעיל עבורה את אותם
קריטריוים כמו עבור לווה.
שורות  – 9-11אין חובה למלא את פרטי הזיהוי בשורות אלו .מובהר בזאת כי תאגיד בקאי
יכול להשתמש בשורות אלה לפרטי זיהוי אחרים כרצוו.
שורה " – 12סיווג הלווה" :בשורה זו יש לסמן קודים כמפורט בספח ג'.
שורה " – 13שייכות ללווים שחבותם מעל  10%מההון" :אם כלל בין הלווים בעלי חשיפות
אשראי גדולות ,שחבותם טו לתאגיד הבקאי עולה על  10%מהון התאגיד הבקאי ,יש לסמן
את הספרה  .9בכל מקרה אחר יש להשאיר שורה זו ריקה.
שורה " – 14איש קשור" :איש קשור ,כהגדרתו בהוראה מס'  312בקובץ "יהול בקאי
תקין" ,יסומן על פי הקודים המופיעים בהוראה  815להוראות הדיווח לפיקוח – "דוח חצי
שתי על אשים קשורים" בלוחות  01עד  .04בכל מקרה אחר יש לסמן בקוד .900
שורה " – 15דירוג אשראי" :יש לדווח על דירוג האשראי של הלווה כפי שקבע ע"י התאגיד
המדווח .אם לא קיים דירוג אשראי ללווה יש לרשום " ."NAבמועד הדיווח לסוף שה יש
לשלוח לפיקוח על הבקים את טבלת דירוג האשראי המשמשת את התאגיד המדווח .אם
במהלך השה בוצעו שיויים בטבלת הדירוג יש לשלוח את טבלת הדירוג החדשה ,במועד
הדוח הראשון שלגביו היא מיושמת.
שורה " – 16סך האשראי מבקים על פי דוח כספי" :בשורה זו יש לרשום את סך האשראי
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הבקאי שיתן ללווה על פי הדוח הכספי המאוחד השתי המבוקר האחרון של הלווה .אם
ללווה דוחות כספיים רבעויים סקורים על ידי רואה חשבון יש לדווח על התון מתוך הדוח
הכספי הרבעוי הסקור האחרון.
שורה " – 17סך מאזן על פי דוח כספי" :בשורה זו יש לרשום את סך המאזן על פי הדוח
הכספי המאוחד השתי המבוקר האחרון של הלווה .אם ללווה דוחות כספיים
רבעויים סקורים על ידי רואה חשבון יש לדווח על התון מתוך הדוח הכספי הרבעוי הסקור
האחרון.
שורה " – 18הון עצמי המיוחס לבעלי המיות על פי דוח כספי" :בשורה זו יש לרשום את
יתרת ההון העצמי המיוחס לבעלי המיות על פי הדוח הכספי המאוחד השתי המבוקר
האחרון של הלווה .אם ללווה דוחות כספיים רבעויים הסקורים על ידי רואה חשבון יש
לקחת את התון מתוך הדוח הכספי הרבעוי הסקור האחרון.
שורה " – 19רווח שתי המיוחס לבעלי המיות על פי דוח כספי" :בשורה זו יש לרשום את
הרווח השתי המיוחס לבעלי המיות מפעולות שוטפות ,לאחר מס ,לפי סעיפים מיוחדים,
על פי הדוח הכספי המאוחד השתי המבוקר האחרון של הלווה .שורה " – 20רווח שתי
תפעולי על פי דוח כספי" :בשורה זו יש לרשום את הרווח השתי מפעולות שוטפות ,לפי
מס ולפי הוצאות מימון ,על פי הדוח הכספי
המאוחד השתי המבוקר האחרון של הלווה.
שורה " – 21תאריך הדוח הכספי לפיו מדווחים התוים בשורות  16עד  :"18בשורה זו יש
לרשום את תאריך הדוח הכספי לפיו מדווחים התוים שרשמו בשורות  16עד  18לעיל.
שורה " – 22מספר המדרגה בביאור  4ג' להוראות הדיווח לציבור" :מספר המדרגה בה מופיע
הלווה בביאור  4ג' "אשראי לציבור וסיכון אשראי חוץ מאזי לפי גודל האשראי של לווה"
להוראות הדיווח לציבור .סכום סיכון האשראי המאזי וסיכון האשראי החוץ מאזי אחרי
יתרת מחיקות חשבואיות ,טו ולפי יכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי המוצגים
בשורות  28ו 43 -להלן ועל פיו מוצג הלווה בביאור  4ג' במדרגה המתאימה.
יש לציין את מספר המדרגה שבה הלווה סווג בדוחות הכספיים לציבור כפי שרשום בעמ'
 669-24בהוראות הדיווח לציבור .יש לרשום את מס' המדרגה בשתי ספרות ) .(01כאשר כל
הלווים הכלולים במדרגה מסוימת מדווחים על פי הוראה זו ,יש לרשום לפי מס' המדרגה
המדווח של כל אחד מהלווים הללו את הספרה ") "1מדרגה  9תסומן " "109ומדרגה 17
תסומן " .("117כאשר לא כל הלווים הכלולים במדרגה מסוימת מדווחים על פי הוראה זו,
יש לרשום לפי מס' המדרגה של כל אחד מהלווים המדווחים את הספרה ") "9מדרגה 6
תסומן " "906ומדרגה  14תסומן " .("914עבור קבוצת לווים יש למלא את מספר המדרגה
התיאורטית אליה הייתה מסווגת קבוצת הלווים אילו היה דרש לסווג לביאור  4ג' גם
קבוצות לווים .עבור קבוצת לווים יש לרשום לפי מספר המדרגה את הספרה " ."7עבור לווה
שאיו כלל בהגדרה "אשראי לציבור" ,כגון אשראי למדיה שאיה  ,OECDיש למלא את
מספר המדרגה התיאורטית אליו היה מסווג אילו היה דרש לכלול בביאור  4ג' גם לווים
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כאלו .עבור לווה שאיו כלל בהגדרה "אשראי לציבור" יש לרשום לפי מספר המדרגה את
הספרה "."4
תוים על סיכון האשראי המאזי:
שורה " – 24השקעות ביירות ערך של הלווה )פסקה ) (2להגדרת "חבות"(" :בסעיף זה יש
לכלול את השקעות התאגיד הבקאי באגרות חוב ,מיות ויירות ערך אחרים של הלווה.
שורה " – 25התחייבות הלווה בגין עסקה בגזרי ) OTCעלות השיחלוף( )פסקה ))(4א( להגדרת
"חבות"(" :בסעיף זה יש לכלול את התחייבות הלווה בגין עסקה בגזרי  OTCשכללה בסעיף
כסים אחרים.
שורה " – 26סך כל סיכון האשראי המאזי לפי יתרת מחיקות חשבואיות ,טו ולפי יכוי
יתרת הפרשות להפסדי אשראי " – מסכם את שורות  22עד .25
שורה  – 27תדווח יתרת מחיקות חשבואיות ,טו בגין סיכון אשראי מאזי.
שורה " - 28סך כל סיכון האשראי המאזי לאחר יתרת מחיקות חשבואיות ,טו ולפי יכוי
יתרת ההפרשות להפסדי אשראי" – שורה  26פחות שורה 27
).(26-27=28
שורה " - 33סך כל סיכון האשראי המאזי לאחר יתרת מחיקות חשבואיות ,טו ולאחר יכוי
יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטי" שורה  28פחות שורה
.(28-32=33) .32
סיכון האשראי המאזי לאחר יתרת מחיקות חשבואיות ,טו ולאחר יכוי יתרת ההפרשה
להפסדי אשראי על בסיס פרטי יפורט לפי מגזרי הצמדה בשורות  34עד .36
שורה " – 37מזה סיכון אשראי מאזי בתאגיד המדווח בלבד" :בשורה זו יש לרשום את סך
כל סיכון האשראי המאזי על בסיס לא מאוחד ,לאחר יתרת מחיקות חשבואיות ,טו לאחר
יכוי יתרת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטי.
שורה " – 38מזה אשראי ללא זכות חזרה ללווה" :בשורה זו יש לרשום את סך כל האשראי
שיתן ללווה עצמו )ורק ללווה עצמו( והעוה להגדרה "אשראי ללא זכות חזרה ללווה".
שורות  39ו" - 59 -יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי המיוחסת לסיכון
אשראי מאזי" ו"-יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי המיוחסת לסיכון
האשראי החוץ מאזי" ,בהתאמה .בשורות אלו יש לרשום את סך כל ההפרשה על בסיס
קבוצתי שחושבה בגין הלווה או קבוצת הלווים בגין סיכון האשראי המאזי והחוץ מאזי,
בהתאמה.
שורות  40ו" – 60 -מזה יתרת ההפרשה וספת" :בשורה זו יש לרשום את סך כל ההפרשה
הוספת שחושבה בגין הלווה או קבוצת הלווים לצורך הוראה מס'  315בקובץ" :יהול בקאי
תקין" .הפרשה וספת שאיה מיוחסת ללווה ספציפי ,כגון הפרשה בגין "ריכוזיות חבויות
עפית" ,יש לייחס ללווים שגרמו לחריגה ,כלומר ,ללווים בגים יתן האשראי האחרון שגרם
לחריגה .אין לרשום בשורה זו את ההפרשה הכללית.
תוים על סיכון אשראי חוץ מאזי:
הסכומים החוץ מאזיים ידווחו כשהם משוקללים על פי האחוזים המפורטים בהגדרת חבות
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בהוראה .313
סיכון האשראי החוץ מאזי לפי יתרת מחיקות חשבואיות ,טו ולפי יכוי יתרת הפרשות
להפסדי אשראי ידווח בשורה .41
שורה  – 42תדווח יתרת מחיקות חשבואיות ,טו בגין סיכון אשראי חוץ מאזי.
סיכון האשראי החוץ מאזי לאחר יתרת מחיקות חשבואיות ,טו ולפי יכוי יתרת ההפרשות
להפסדי אשראי ידווח בשורה .43
שורה " – 48סך כל סיכון האשראי החוץ מאזי לאחר יתרת מחיקות חשבואיות ,טו ולאחר
יכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטי" – שורה  43פחות שורה =48) 47
 .(43-47ייתו לו פירוטים לפי הדרש בשורות  49עד .58
שורה " – 49עסקאות בגזרי  :"OTCבסעיף זה יש לכלול את הדרש על פי פסקאות ))(4א( ו-
))(4ב( להגדרת חבות ,למעט אופציות שלא קוזזו.
שורה " – 51אופציות שכתב הלווה" :בסעיף זה יש לכלול אופציות שלא קוזזו .אין לדווח על
סכומים שכללו בהתחייבויות למסלקת מעו"ף בגין אופציות שכתבו ושכללו בשורה .50
תוים על חבות:
שורה " – 61סך כל סיכון האשראי המאזי וסיכון האשראי החוץ מאזי לאחר מחיקות
חשבואיות ,טו ולאחר יכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטי" יהיה שווה
לסך כל סיכון האשראי המאזי לאחר מחיקות חשבואיות ,טו ולאחר יכוי יתרת
ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטי )שורה  (33בצרוף סך כל סיכון האשראי החוץ
מאזי לאחר יתרת מחיקות חשבואיות ,טו ולאחר יכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על
בסיס פרטי).שורה .(48
שורה " – 63תוספות בגין שותפויות" :יש לכלול בשורה זו את סך החבות טו שיש לכלול
בחבות הלווה או הקבוצה בשל שותפות בה שותף הלווה )סעיף  7להוראה .(313
שורה " - 64אשראי לאחרים למימון רכישת אמצעי שליטה בלווה ללא זכות חזרה ע"פ סעיף
7א (1) .להוראה  :"313אשראי שיתן ללווים אחרים ,שאים הלווה המדווח )ובקבוצה,
לווים שאים חלק מהקבוצה( ,לצורך רכישת אמצעי שליטה בלווה המדווח ,ללא זכות חזרה
לאותם לווים אחרים ,ואשר יש לכלול בחבות הלווה בהתאם לסעיף 7א ) (1להוראה .313
בשלב זה ידווח רק אשראי הגבוה מהסכום שקבע בהגדרת "אשראי לרכישת אמצעי
שליטה" בהוראת יהול בקאי תקין מס' .323
שורה " – 66יכויים" :יש למלא את הסכום היתן ליכוי בהתאם לסעיף  5להוראה .313
שורה " – 69חבות טו" :חבות ברוטו פחות היכויים ).(65-66=69
שורה " – 70מזה חבות טו בתאגיד המדווח בלבד" :בשורה זו יש לרשום את החבות טו על
בסיס לא מאוחד.
שורה " – 71אשראי לאחרים למימון רכישת אמצעי שליטה בלווה – עם זכות חזרה" :אשראי
שיתן ללווים אחרים ,שאים הלווה המדווח )ובקבוצה ,לווים שאים חלק מהקבוצה(,
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לצורך רכישת אמצעי שליטה בלווה המדווח ,עם זכות חזרה לאותם לווים אחרים ,ואשר
איו כלל בחבות הלווה )או הקבוצה( המדווח .בשלב זה ייכלל רק אשראי הגבוה מהרצפה
שקבעה בהגדרת "אשראי לרכישת אמצעי שליטה" בהוראת יהול בקאי תקין מס' .323
תוים על ביטחוות שתן הלווה ואשר לא וכו מהחבות:
בשורות  99 - 72יש לדווח על סכום הביטחוות ,ועל השווי לביטחון לאחר הפחתת המרווחים
שמחשב התאגיד הבקאי עבור כל סוג של ביטחון .השווי לביטחון לאחר הפחתת מרווחי
הביטחון יהיה זה שלגביו רשם שעבוד/משכון בדוח אובליגו וביטחוות אחרון ,ובלבד
שהשעבוד/משכון תקפים ליום הדיווח.
בשורות  98 - 72יש לדווח רק על ביטחוות שאים עומדים בקריטריוים ליכוי שבסעיף 5
להוראה .313
שורות  72עד  94יכללו את כל הביטחוות של הלווה היתים לכימות.
בשורות  72עד  97אין לכלול ביטחוות בגין חבות שכללה בשורה .63
שורה " – 84פרויקטים בליווי פיסי – שווי לביטחון" :ביטחוות בפרויקטים בליווי פיסי
בבייה למכירה – לעף הבייה בלבד:
(1

כאשר הקבלן עמד בתאים המקדימים של עסקת הליווי )כולל מכירת כסים
המיועדים לבייה( היקף הביטחוות יחושב כלהלן :לכל פרויקט שלגביו ,לפי דוח
החשיפה לאחר מרווחי הביטחון ,השווי לביטחון גדול מסכום האשראי וסיכון
האשראי לפרויקט ,ידווח סכום האשראי וסיכון האשראי.

(2

כאשר הקבלן לא עמד בתאים המקדימים של עסקת הליווי )כולל מכירת כסים
המיועדים לבייה( היקף הביטחוות יחושב כלהלן :לכל פרויקט ידווח השווי לביטחון
כסכום האשראי וסיכון האשראי פחות הגירעון הצפוי.

שורה " – 91סך כל השווי לביטחון" :שורה זו תסכם את סך כל הביטחוות לפי השווי
לביטחון בשורות  88 ,86 ,84 ,83 ,81 ,79 ,77 ,75 ,73ו.90 -
שורה " – 92מזה שווי לביטחון במט"ח" :מובהר בזאת שביטחוות בדל"ן לא יחשבו
כביטחוות במט"ח ,בין אם הדל"ן מצא בישראל ובין אם הוא מצא מחוץ לישראל.
שורה " – 93מזה מיות כביטחון בגין אשראי ללא זכות חזרה ללווה" :מיות כביטחון בגין
האשראי הרשום בשורה .38
שורה " – 94מזה בטחוות אחרים בגין אשראי ללא זכות חזרה ללווה" :בטחוות אחרים
שאים מיות בגין האשראי הרשום בשורה .38
שורה " – 95ערבויות צד שלישי ללא הגבלת סכום" :כאשר קיימות ערבויות צד שלישי ללא
הגבלת סכום יש לרשום "."1
שורה " – 96ערבויות צד שלישי  -אחרים" :כאשר קיימות ערבויות צד שלישי מוגבלות
בסכום ,כשהצד השלישי איו המדיה או בק יש לרשום "."1
שורה " – 97שעבוד שוטף" :כאשר קיים שעבוד שוטף יש לרשום "."1
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שורה " – 98ביטחוות בגין חבות שותפויות שכללה בשורה  :"63יש לכלול בשורה זו את
סכום הביטחוות שאים יתים ביכוי של שותפויות שכללו בחבות הלווה.
שורה " – 99זמן ממוצע משוקלל ממועד קביעת שווי ביטחוות הדל"ן" :בשורה זו יש
לרשום את הזמן הממוצע ממועד קביעת שווי ביטחוות הדל"ן משוקלל לפי שווי
הביטחוות עבור אותו דל"ן המוערך על ידי שמאי.
החיות למילוי לוח 02

)א( עבור כל קבוצת לווים מדווחת )בעלת קוד "סיווג לווה"  01כמפורט בספח ג'( ,יש
.8
לפרט ברשימה את כל הלווים בתאגיד המדווח השייכים לקבוצת הלווים ,בהתאם
למתכות בלוח זה .לווה הכלל ביותר מקבוצת לווים אחת ידווח יותר מפעם אחת -
כמספר קבוצות הלווים שדווחו בלוח  01בהן כללה חבותו.
)ב( עבור כל לווה יש למלא בטור  07את הסיבה להכללתו בקבוצת לווים ,לפי הקודים
המפורטים בספח ב'.
)ב (1עבור כל לווה יש למלא בטור  08את סיווג הלווה כמפורט בספח ג'.
)ד (

עבור כל לווה יש למלא בטור  09את חבותו טו כפי שהופיעה בשורה  69בלוח  ,01ולגבי
לווים שלא דווחו בלוח  – 01יש למלא את החבות טו לפי אותם קריטריוים.
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עמ' 810D – 12

חשיפות אשראי גדולות

ספח א'
רצפות דיווח
הון בעלי המיות של
התאגיד מעל
)מיליוי ש"ח(
בקים ותאגידים
אחרים:

*

הון בעלי המיות של
התאגיד עד
)מיליוי ש"ח(

5,000
1,000
250
100

5,000
1,000
250
100

*200,000
*40,000
20,000
8,000
4,000

בתאי שסך סיכון האשראי המדווח הוא לפחות  25%מסך סיכון האשראי בבק.



ספח ב'
סיבת הכללת הלווה בקבוצת לווים  -שורה 7
קוד
1
2
3
4
5
6

דיווח על חבות
מעל
)אלפי ש"ח(

סיבת הכללת הלווה בקבוצת הלווים
שליטה.
החזקה ללא שליטה.
ערבות.
תלות מסחרית.
יציבות פיסית אחרת.
קביעת המפקח.

המפקח על הבקים :הוראות הדיווח לפיקוח ](12/2021) [9
חשיפות אשראי גדולות
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ספח ג'
סיווג הלווים  -שורה 12
קוד
01
02
03
04
05

06
08
09
10
11
13
14
24
50
97
98
99

סיווג הלווה
קבוצת לווים.
בוטל.
יחיד שהיו תושב ישראל.
חברה.
תאגיד הרשום בישראל ורשם באחד מהרשמים הקיימים כגון רשם האגודות
השיתופיות ,רשם העמותות ,רשם השותפויות ,רשם ההקדשים ,רשם האגודות
העותומיות ,רשם המפלגות וכן תאגידים הרשומים אצל אחד מהרשמים האחרים
במדית ישראל.
קבוצת לווים חברת כרטיסי אשראי.
שותפות שאיה רשומה וחשבון משותף.
קבוצת לווים שלטת.
רשומת סיכום החבות של הלווים בעלי חשיפות אשראי גדולות ,שחבותם טו עולה על
שיעור של  10%מהון התאגיד המדווח.
קבוצת לווים בקאית.
יחיד שהיו תושב חוץ.
חברה זרה ,לרבות חברה זרה שרשמה בישראל.
רשויות מקומיות ,למעט חברות באחזקתן.
גופים אחרים הפועלים בישראל ואשר מספרם קבע על ידי שע"מ.
קבוצת רכישה.
לווה המורכב מ"מספר לווים ,כאשר ההחזר הצפוי של החבות מתבסס בעיקרו על
אותו מקור …" על פי הגדרת לווה בהוראה .313
אחר.
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חשיפות אשראי גדולות

לוח  - 01דוח רבעוי על חשיפות אשראי גדולות
סכומים מדווחים
אלפי ₪

קב'
לווים
1
שם הלווה
2
שם משפחה של הלווה
3
תאריך לידה של הלווה
4
מס' מזהה של הלווה
5
שם קבוצת הלווים
6
מספר מזהה של קבוצת הלווים
7
סיבת הכללת הלווה בקבוצת לווים )על פי ספח ב'(
8
עף משק
9
אין
מספר סיף
חובת
10
מספר תיק
מילוי
11
מספר חח"ד
12
סיווג הלווה )על פי ספח ג'(
13
שייכות ללווים שחבותם מעל  10%מההון
14
איש קשור
15
דירוג אשראי
16
סך האשראי מבקים על פי דוח כספי
תוים
מדוחות
17
סך מאזן על פי דוח כספי
כספיים של
18
הון עצמי המיוחס לבעלי המיות על פי דוח כספי
הלווה
19
רווח שתי המיוחס לבעלי המיות על פי דוח כספי
20
רווח שתי תפעולי על פי דוח כספי
21
תאריך הדוח הכספי לפיו מדווחים התוים בשורות  14עד 16
22
מספר המדרגה בביאור  4ג' להוראות הדיווח לציבור
ס"כ האשראי )בחשבוות הלקוח( לפי יתרת מחיקות חשבואיות ,טו 23
סיכון
ולפי יכוי יתרת הפרשות להפסדי אשראי
אשראי
מאזי
24
השקעות ביירות ערך של הלווה )פסקה ) (2להגדרת "חבות"(
התחייבות הלווה בגין עסקה בגזרי ) OTCפסקה ))(4א( להגדרת 25
"חבות"(
סך כל סיכון האשראי המאזי לפי יתרת מחיקות חשבואיות ,טו 26
ולפי יכוי יתרת הפרשות להפסדי אשראי
27
יתרת מחיקות חשבואיות ,טו
סך כל סיכון האשראי המאזי לאחר יתרת מחיקות חשבואיות28 ,
טו ולפי יכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי
)(24-25=26
29
סיכון אשראי מאזי בהשגחה מיוחדת
מזה:
30
סיכון אשראי מאזי חות
31
סיכון אשראי מאזי פגום
32
יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטי
סך כל סיכון האשראי המאזי לאחר יתרת מחיקות חשבואיות33 ,
טו ולאחר יכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטי
)(26-30=31
34
סיכון אשראי מאזי לא צמוד
מזה:
35
סיכון אשראי מאזי צמוד מדד
36
סיכון אשראי מאזי במט"ח וצמוד מט"ח
37
סיכון אשראי מאזי בתאגיד המדווח בלבד
מזה:
38
אשראי ללא זכות חזרה ללווה
מזה:
יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי המיוחסת לסיכון 39
אשראי מאזי
40
יתרת ההפרשה הוספת

לווה

לווה
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חשיפות אשראי גדולות

לוח  - 01דוח רבעוי על חשיפות אשראי גדולות  -המשך
סכומים מדווחים
אלפי ₪

קב'
לווים
סיכון
אשראי
חוץ
מאזי

חבות

סך כל סיכון האשראי החוץ מאזי לפי יתרת מחיקות
חשבואיות ,טו ולפי יכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי
יתרת מחיקות חשבואיות ,טו
סך כל סיכון האשראי החוץ מאזי לאחר יתרת מחיקות
חשבואיות ,טו ולפי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי
)(39-40=41
סיכון אשראי חוץ מאזי בהשגחה מיוחדת
מזה:
סיכון אשראי חוץ מאזי חות
סיכון אשראי חוץ מאזי פגום
יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטי המיוחסת לסיכון
האשראי החוץ מאזי
סך כל סיכון האשראי החוץ מאזי לאחר יתרת מחיקות
חשבואיות ,טו ולאחר יכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על
בסיס פרטי )(41-45=46
מזה:
עסקאות בגזרי OTC
התחייבויות של התאגיד הבקאי למסלקת מעו"ף בגין
הלווה )פיסקה ) (5להגדרת חבות(
אופציות שכתב הלווה )בסכומים שלא כללו בשורה (48
ששוקללו בשיעור 30%
ערבויות חוק המכר
ששוקללו בשיעור 10%
מט"י
ערבויות להבטחת
אשראי
מט"ח
מט"י
אשראי תעודות
וערבויות אחרות
מט"ח
התחייבויות )לרבות מותות( למתן אשראי או
להוצאת ערבות )פיסקה ) (6להגדרת "חבות"(
יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי המיוחסת
לסיכון האשראי החוץ מאזי
יתרת ההפרשה הוספת
סך כל סיכון האשראי המאזי וסיכון האשראי החוץ מאזי לאחר
יתרת מחיקות חשבואיות ,טו ולאחר יכוי יתרת ההפרשה
להפסדי אשראי על בסיס פרטי )(31+46=59
ערבויות לצד שלישי )פיסקה ) (8להגדרת "חבות"(
תוספות בגין שותפויות
אשראי לאחרים למימון רכישת אמצעי שליטה בלווה ללא זכות
חזרה ע"פ סעיף 7א (1) .להוראה 313
חבות ברוטו )(59+60+61+62=63
יכויים
מזה :בגין התחייבויות למסלקת מעו"ף
בגין אופציות ומכשירים גזרים אחרים
חבות טו )(63-64=67
מזה :חבות טו בתאגיד המדווח בלבד
אשראי לאחרים למימון רכישת אמצעי שליטה בלווה – עם זכות
חזרה

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

לווה

לווה
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עמ' 810D – 16

חשיפות אשראי גדולות

לוח  - 01דוח רבעוי על חשיפות אשראי גדולות  -המשך
סכומים מדווחים
אלפי ₪

קב'
לווים
ביטחוות
שתן
הלווה
ואשר לא
וכו
מהחבות

פיקדוות בתאגיד בקאי  -סכום
פיקדוות בתאגיד בקאי – שווי לביטחון
יירות ערך סחירים – אג"ח – שווי
יירות ערך סחירים – אג"ח – שווי לביטחון
יירות ערך סחירים – אחרים – שווי
יירות ערך סחירים – אחרים – שווי לביטחון
יירות ערך בלתי סחירים – שווי
יירות ערך בלתי סחירים – שווי לביטחון
ערבויות צד שלישי :המדיה ,בקים – סכום
ערבויות צד שלישי :המדיה ,בקים – שווי לביטחון
מסמכים סחירים )שטרות ,שיקים מאוחרים וכד'( –סכום
מסמכים סחירים )שטרות ,שיקים מאוחרים וכד'( – שווי לביטחון
פרויקטים בליווי פיסי – שווי לביטחון
שעבוד קבוע :דל"ן – שווי
שעבוד קבוע :דל"ן – שווי לביטחון
שעבוד קבוע :אחר – שווי
שעבוד קבוע :אחר – שווי לביטחון
דוקומטים יצוא או יבוא – סכום
דוקומטים יצוא או יבוא – שווי לביטחון
סך כל השווי לביטחון
)(71+73+75+77+79+81+82+84+86+88=89
מזה :שווי לביטחון במט"ח
מזה :מיות כביטחון בגין אשראי ללא זכות חזרה ללווה
)בגין האשראי המדווח בשורה  36לעיל(
מזה :בטחוות אחרים בגין אשראי ללא זכות חזרה ללווה
)בגין האשראי המדווח בשורה  36לעיל(
ערבויות צד שלישי ללא הגבלת סכום
ערבויות צד שלישי :אחרים
שעבוד שוטף
ביטחוות בגין חבות שותפויות שכללה בשורה 61
זמן ממוצע משוקלל ממועד קביעת שווי ביטחוות הדל"ן

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

לווה

לווה
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עמ' 810D – 17

חשיפות אשראי גדולות

לוח  – 02פירוט מרכיבי קבוצות לווים מדווחות
01

02

03

שם
קבוצת
הלווים

מספר
מזהה של
קבוצת
הלווים

שם
הלווה

04

05

06

שם
משפחה
של הלווה

תאריך
לידה
של
הלווה

מספר
מזהה
של
הלווה

07
סיבת
הכללת
הלווה
בקבוצת
לווים

08

סיווג
הלווה

09

חבות
טו
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עמ' 810E – 1

חשיפות אשראי



.1

)א(

הוראה זו תחול על:
)(1

)ב(

תאגיד בקאי ,למעט חברת שירותים משותפת.

) (2תאגיד כמפורט להלן ,כאילו היה תאגיד בקאי  -תאגיד מהסוג האמור
בסעיפים )11א( )3א( עד )3ג( ו)11 -ב( לחוק הבקאות )רישוי( ,התשמ"א -
) 1981להלן  -חוק הרישוי( ,שהואגד בישראל וששלט על ידי תאגיד בקאי.
הדיווח של תאגידים אלה יהיה באחריות התאגיד הבקאי שהיו החברה
האם.
תאגיד יהיה פטור מדיווח אם התאגיד הבקאי השולט בו מקיים כל אלה:
) (1כולל אותו בדוחותיו הכספיים על בסיס מאוחד;
) (2תן לו שיפוי לכל התחייבויותיו;
) (3מקיים מערכת בקרה יעילה למעקב אחר קיום המגבלות על בסיס מאוחד.
כאשר תאגיד פטור מדיווח עפ"י אמות המידה המויות לעיל ,ישלח התאגיד
הבקאי שהיו חברת האם יחד עם הדוח לסוף שה מכתב ובו יאשר זאת.


.2

)א(

הדוח יוגש בתוך ארבעה ימים מפרסום הדוח הכספי.




.3

)א(
)ב(

יש לדווח באמצעות תקשורת מחשבים באיטרט ,בטכולוגיה המאובטחת,
המשמשת את בק ישראל .מתכות הדיווח מצורפת בזאת.
כל ההודעות לפי הוראת דיווח זו ישלחו למהל היחידה למידע ודיווח בפיקוח על
הבקים.



 .4משמעות כל מוח בהוראה זו כהגדרתו בהוראה  810Dלהוראות הדיווח לפיקוח על הבקים
)להלן" :הוראה .("810D



המפקח על הבקים :הוראות הדיווח לפיקוח ](12/21) [7

עמ' 810E – 2

חשיפות אשראי


.5

)א(

התוים בדוח זה יוצגו על בסיס מאוחד בלבד .בוסף ,ידווחו התוים על סך סיכון
האשראי המאזי ועל סך החבות טו גם על בסיס מאוחד וגם על בסיס לא מאוחד.

)ב (

יש לדווח על פי הוראה זו על כל לווה שחבותו לתאגיד הבקאי לפי מחיקות
חשבואיות ,טו ולפי יכוי יתרת הפרשות להפסדי אשראי עולה על רצפות הדיווח
המפורטות בספח א' .אין לדווח על לווה שמדווח בדוח רבעוי על חשיפות אשראי
גדולות )הוראה  ,(810Dלרבות לווים המדווחים בהוראה  810Dכדי להשלים את סך
סיכון האשראי המדווח לסך של לפחות  25%מסך סיכון האשראי בבק .מובהר
בזאת כי אין לדווח על פי הוראה זו על קבוצות לווים.

)ג(

יש לדווח על לווה גם אם אין הוא לקוח של התאגיד הבקאי )כגון ערב על פי סעיף
) (8להגדרת חבות בהוראה .(313

)ד (

יש לדווח גם על שותפויות ,אם קיימות ,זאת בוסף על צירוף חבותם לחבות הלווים
השותפים באותם שותפויות.

) ה(

על פי הגדרת לווה בהוראה " ,313מספר לווים ,כאשר ההחזר הצפוי של החבות
מתבסס בעיקרו על אותו מקור ,ולאף אחד מהם אין מקור משמעותי וסף להחזר
החבות" חשבים כלווה .במקרה כזה ,אין לדווח בדוח זה על הישויות המרכיבות
את הלווה הזה ,אלא רק על הלווה .כלומר ,אם ההחזר הצפוי של החבות של
אברהם ,יצחק ויעקב מתבסס על אותו מקור ,אין לדווח על אברהם בפרד,על יצחק
בפרד ועל יעקב בפרד ,אלא רק על שלשתם יחד.

)ו(

מהל היחידה למידע ודיווח רשאי לקבוע לתאגידים בקאיים הוראות ספציפיות
ליישום הוראה זו ,לרבות לגבי רצפות הדיווח ,הוראות מעבר ומתכות הדיווח
לתאגידים הפטורים לפי סעיף ).1ב( להוראה.

 
.6

)א(

מספרי השורות בלוח זה זהים למספרי השורות בלוח  01בהוראה .810D

)ב(

עבור כל לווה יש לדווח על כל השורות בלוח זה ,למעט שורות  ,7-9אותן אין חובה
למלא.

)ג(

יש למלא את הסכומים המתייחסים לתוי סיכון האשראי המאזי ,סיכון
האשראי החוץ מאזי והחבות ,כפי שדרש לחשבם בהתאם להוראות הדיווח
לציבור.

)ד(

ההחיות למילוי השורות בלוח זה זהות להחיות למילוי אותן שורות בלוח 01
בהוראה .810D

) ה(

כאשר יתן מספר מזהה לקבוצת לווים על ידי בק ישראל יש להשתמש במספר זה
בשורה  4עבור קבוצת לווים אליה שייך לווה .אם לא יתן מספר מזהה על ידי בק
ישראל יש למלא בשורה זו מספר פימי של הבק.
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עמ' 810E – 3

חשיפות אשראי




הון בעלי המיות של
התאגיד מעל
)מליוי ש"ח(
בקים ותאגידים
אחרים:

הון בעלי המיות של
התאגיד עד
)מליוי ש"ח(

5,000
1,000
250
100

5,000
1,000
250
100


***

דיווח על חבות
מעל
)אלפי ש"ח(
20,000
8,000
4,000
2,000
1,200
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עמ' 810E – 4

חשיפות אשראי

לוח  - 01דוח רבעוי על חשיפות אשראי
סכומים מדווחים

אלפי ש"ח

לווה
שם הלווה
שם משפחה של הלווה
תאריך לידה של הלווה
מס' מזהה של הלווה
שם קבוצת הלווים
מספר מזהה של קבוצת הלווים
סיבת הכללת הלווה בקבוצת לווים
עף משק
אין
מספר סיף
חובת
מספר תיק
מילוי
מספר חח"ד
סיווג הלווה
איש קשור
דירוג אשראי
מספר המדרגה בביאור  4ג' להוראות הדיווח לציבור
סיכון
ס"כ האשראי )בחשבוות הלקוח( לפי יתרת מחיקות חשבואיות,
אשראי
טו ולפי יכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי
מאזי
השקעות ביירות ערך של הלווה )פסקה ) (2להגדרת "חבות"(
התחייבות הלווה בגין עסקה בגזרי ) OTCפסקה ))(4א( להגדרת
"חבות"(
סך כל סיכון האשראי המאזי לפי יתרת מחיקות חשבואיות ,טו
ולפי יכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי
יתרת מחיקות חשבואיות ,טו
סך כל סיכון האשראי לאחר יתרת מחיקות חשבואיות ,טו ולפי
יכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי
סיכון אשראי מאזי בהשגחה מיוחדת
מזה :
סיכון אשראי מאזי חות
סיכון אשראי מאזי פגום
יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטי
סך כל סיכון האשראי לאחר יתרת מחיקות חשבואיות ,טו ולאחר
יכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטי
מזה :סיכון אשראי מאזי בתאגיד המדווח בלבד
יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי
מזה  :יתרת הפרשה וספת

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
22
23
24
25
26
27
28
29
28
31
32
33
37
39
40

לווה

לווה
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עמ' 810E – 5

חשיפות אשראי

לוח  - 01דוח רבעוי על חשיפות אשראי  -המשך
סכומים מדווחים
אלפי ש"ח

לווה
סיכון
סך כל סיכון האשראי החוץ מאזי לפי יתרת מחיקות
אשראי חוץ חשבואיות ,טו ולפי יכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי
יתרת מחיקות חשבואיות ,טו
מאזי
סך כל סיכון האשראי החוץ מאזי לאחר יתרת מחיקות
חשבואיות ,טו ולפי יכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי
סיכון אשראי חוץ מאזי בהשגחה מיוחדת
מזה :
סיכון אשראי חוץ מאזי חות
סיכון אשראי חוץ מאזי פגום
יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטי המיוחסת לסיכון
האשראי החוץ מאזי
סך כל סיכון האשראי החוץ מאזי לאחר מחיקות חשבואיות ,טו
ולאחר יכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטי
המיוחסת לסיכון האשראי החוץ מאזי
יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי המיוחסת לסיכון
האשראי החוץ מאזי
מזה :יתרת הפרשה וספת
סך כל סיכון האשראי המאזי וסיכון האשראי החוץ מאזי לאחר
חבות
מחיקות חשבואיות ,טו לאחר יכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי
על בסיס פרטי
ערבויות לצד שלישי )פיסקה ) (8להגדרת "חבות"(
תוספת בגין שותפויות
אשראי לאחרים למימון רכישת אמצעי שליטה בלווה ללא זכות
חזרה ע"פ סעיף 7א (1).להוראה 313
חבות ברוטו
יכויים
חבות טו
מזה :חבות טו בתאגיד המדווח בלבד
סך כל השווי לביטחון
ביטחוות

41
42
43
44
45
46
47
48
59
60
61
62
63
64
65
66
69
70
91

לווה

לווה
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מאזן חודשי

עמ' 821-1

מאזן )חודשי(
תחולה
.1

א .הוראה זו חלה על בקים ובקי חוץ.
ב.

הדיווח מתייחס למאזן החודשי של התאגיד הבקאי )על בסיס לא מאוחד( תוך פירוטים
המתייחסים לכסים והתחייבויות במשרדים בישראל ובחו''ל.

ג.

לוח  12ידווח רק על ידי בק בעל היקף פעילות רחב ,כהגדרתו בחוק להגברת התחרות
ולצמצום הריכוזיות בשוק הבקאות בישראל )תיקוי חקיקה( ,התשמ"ז.2017-


מועד הגשת הדוח
.2

הדוח יוגש בתוך  25יום מתום החודש המדווח.

הרכב הדוח
.3

הדוח כולל:
ספח א'
לוח  :01מאזן חודשי :פעילות בישראל ובחו''ל;
לוח  :02כסים כספיים  -פעילות בישראל ,מגזרים :א'  -מטבע ישראלי לא צמוד ,ב'  -צמוד
מדד ,ג'  -צמוד מט''ח;
לוח  :03התחייבויות כספיות  -פעילות בישראל מגזרים :א'  -מטבע ישראלי לא צמוד ,ב' -
צמוד מדד ,ג'  -צמוד מט''ח;
לוח  :04כסים כספיים  -פעילות בישראל ,מגזר ד'  -מט''ח;
לוח  :05התחייבויות כספיות  -פעילות בישראל ,מגזר ד'  -מט''ח;
לוח  :06כסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה;
לוח  :07אשראי לציבור ,טו ופיקדוות הציבור  -חלוקה לתושבי ישראל ולתושבי חוץ -
מסחרי ואשים פרטיים;
לוח  :7.1אשראי לציבור לפי עפי משק  -יתרות ופיגורים;
לוח  :7.2אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות פיקוחיים פעילות בישראל -יתרות ,עו"ש וחח"ד
ופיגורים.
ספח ב'
לוח  :08אשראי ופיקדוות מפיקדוות לפי מידת הגבייה.
ספח ג'
לוח  :09סעיפים בחרים על פעילות חוץ מאזית  -פעילות בישראל.
ספח ד'  -תועות מסלקה וחיובים  /זיכויים אחרים במט''י
לוח  :10חיובים לחשבוות עו''ש של הציבור ,לפי סוג החיוב;
לוח  :11החזרת שיקים וחיובים אחרים מחשבוות הציבור ע"י התאגיד הבקאי המשך,
לפי סיבת ההחזרה.
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מאזן חודשי

עמ' 821-2

ספח ה' – מסגרות בכרטיסי אשראי
לוח  :12מסגרות בכרטיסי אשראי
דרך הדיווח
.4

יש לדווח באמצעות תקשורת מחשבים באיטרט ,בטכולוגיה המאובטחת ,המשמשת את
בק ישראל .מתכות הדיווח מצורפת בזאת.


הגדרות
.5

א.

פעילות בישראל  -לרבות חברות שאוחדו איחוד מלא בדוח הכספי הלא מאוחד של
התאגיד הבקאי על פי סעיף  9ד' להוראות הדיווח לציבור  -עמ' .631-20

ב.

מסחרי ,אשים פרטיים – כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור.

ג.

תושב חוץ – מי שאיו תושב ישראל.

ד.

אשראי  -on callאשראי שיתן למספר ימים ופרע על פי קריאה .בהתאם לתאי
ההסכם בין הבק והלקוח.

ה.

השקעות בחברות מוחזקות החשבות ככסים לא כספיים ,יוצגו במאזן החודשי בטור
"פריטים שאים כספיים".

ו.

פיקדון לזמן קצוב – כהגדרתו בהוראות הדיווח לציבור.

ז.

פיקדון לפי דרישה – כהגדרתו בהוראות הדיווח לציבור.

ח.

פיקדון לזמן קצר – פיקדון לפי דרישה שאיו עו"ש.

ט.

פיקדוות בבקים/מבקים  -לרבות בק הדואר.

י.

סך כל הכסים הכספיים בספח א' יתאים לסך כל הכסים בטור פריטים כספיים
פעילות בישראל.

יא" .פיקדון מובה" :פיקדון הציבור העוה על הגדרת "מוצר מובה" בחוק הסדרת העיסוק
בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות וביהול תיקי השקעות ,התש"ה ") 1995חוק
הייעוץ"(.
יב .בלוח " 01עף משק ביוי ודל"ן בישראל" – כמשמעותו בהוראת הדיווח לפיקוח מס'
) 831חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי עפי משק(.
יג.

בלוח  7.1הסיווג לעפי משק יהיה בהתאם לסיווג העפים בהוראת הדיווח לפיקוח מס'
" 831דוח רבעוי על חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי עפי משק".

יד .בלוח  7.2הסיווג למגזרי פעילות פיקוחיים יהיה בהתאם לסיווגם בביאור מגזרי פעילות
פיקוחיים בדוח לציבור.
הבהרות
.6

הבהרות לספח א'
א .אשראי בחריגה חשב אשראי שיתן מחוץ למסגרת שקבעה ללקוח כחלק מהסדר כללי
או פרטי.
ב .פיקדוות מתאגידים כספיים מיוחדים מחוץ לישראל ,שאים בקים ,ייכללו
ב"פיקדוות הציבור של תושבי חוץ לזמן קצוב".
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ג .סה"כ יתרת הלוואות לדיור לוח ) 07סה"כ אשים פרטיים  -הלוואות לדיור בתוספת
סה"כ מסחרי – הלוואות לדיור( שווה לסה"כ יתרת ההלוואות לדיור המדווחת בהוראת
הדיווח לפיקוח מס' " 876דוח חודשי על הלוואות לדיור" )הלוואות למטרת מגורים –
מאזי בתוספת הלוואות בביטחון דירת מגורים – מאזי(.
ד .סך יתרת האשראי ברוטו בלוח  7.1בשורה  20טור  ,01שווה לסך אשראי לציבור בלוח
 01שורה  04טור .07
ה .סך יתרת האשראי ברוטו בלוח  7.2בשורה  11טור  ,01שווה לסך אשראי לציבור בלוח
 01שורה  04טור .03
ו .בהלוואות לדיור בלוח  7.2יש לכלול גם הלוואות לדיור שיתו ללקוחות שפעולתם
מסווגת במגזר עסקים זעירים וקטים.
.7

הבהרות לספח ד'
א.

סליקה בין בקאית  -לרבות סליקה בין הבק המדווח לבין בקים אחרים המיוצגים על
ידיו במסלקה.

ב.

באמצעות מכשיר למשיכת מזומים  -יש לכלול בסעיף זה משיכות מזומים שהתבצעו
בכרטיס בקאי ובכרטיס חוץ בקאי ,במכשיר למשיכת מזומים השייך לתאגיד בקאי
ולתאגיד שאיו בקאי.

ג.

חיובים על פי הרשאה  -הודעות חיוב בגין העברת כספים ,כאשר הלקוח תן הרשאה
מראש לחייב את חשבוו מפעם לפעם בסכום קוב או בסכום כלשהו .החיוב עשה רק
על פי יזמת המוטב )למעט הבק בו מתהל חשבון המשלם(.

ד.

חיובים אחרים  -הוראות חד פעמיות או הוראות קבע של הלקוח להעביר סכומים שקבע
הלקוח לצד שלישי או לחשבוות אחרים שלו וכן חיובים הובעים מפעולות עסקיות בין
הלקוח לבין הבק )כגון :ריבית ,עמלות ,רכישת יירות ערך או מטבע חוץ( .חיוב זה
עשה רק על פי יזמת הלקוח המשלם או על פי יזמת הבק שלו.

ה.

בלוח " 11החזרת שיקים וחיובים אחרים על חשבוות הציבור ע"י הבק המשך ,לפי
סיבת ההחזרה" -יש לפרט גם את מספר השיקים שלא פרעו בהתאם לסעיף  5ולתוספת
השייה לחוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח) 2018-להלן" :החוק"(:
 שם הפרע איו קוב בשיק.
 השיק מוסב והסכום הקוב בו עולה על  ,₪ 10,000ומתקיים בו אחד מאלה:
 לא קובים בשיק השמות של המסב והסב ומספר הזהות של המסב.
 השיק הוסב יותר מפעם אחת למעט המקרים המויים בפרט ))(2ב( לתוספת השייה
לחוק.

ו.

להלן התאמות בין הוראת דיווח לפיקוח מס' " 821מאזן חודשי" לבין הוראת דיווח מס'
" 884דיווח חודשי על פעילות בצקים":
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הוראה דיווח לפיקוח " 821מאזן חודשי" הוראת דיווח לפיקוח מס' " 884דיווח
חודשי על פעילות בשיקים"
לוח  10שורה  01טור " 01מספר החיובים לוח  01שורה  01טור " 06סך השיקים
שהוצגו"
בשיקים"
לוח  11שורה  01טור " 01מספר השיקים לוח  01שורה  01טור " 08מספר שיקים
שהוחזרו לפי סיבת ההחזרה מסיבת אכ"מ"
שחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק"
לוח  11שורה  02טור " 01מספר השיקים לוח  01שורה  01טור " 07מספר שיקים
שהוחזרו לפי סיבת ההחזרה :מסיבת
שחזרו מסיבת אחר"
ביטול"  +שורה  01טור " 10מספר שיקים
שהוחזרו לפי סיבת החזרה :מסיבות
אחרות"

.8

הבהרות לספח ה'
א.

סך המסגרות בכרטיסי אשראי  -יש לכלול את המסגרות המוצלות והלא מוצלות.

ב.

בטור " 02מזה :סכום המסגרות בהתאם לקבועה לכרטיס" – סכום המסגרות יהא
בהתאם לקבוע בסעיף ) 9ג( לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבקאות
בישראל )תיקוי חקיקה( ,תשע"ז 2017-ובתקות שיותקו לפי סעיף זה.

אשראי לציבור לפי מגזרי פעילות פיקוחיים פעילות בישראל -יתרות ,עו"ש וחח"ד ופיגורים.
לוח 7.2
מזה:

01

02

03

מאזן חודשי

)אלפי ש"ח(

יתרת אשראי
ברוטו

יתרת עוש
וחח"ד

יתרת אשראי
בפיגור של 90
ימים או יותר

יתרת אשראי אשראי להבטחת
פעילות
בפיגור של 30
במכשירים גזרים
ועד  89יום

04

05

מגזר עסקים ביויים
מגזר עסקים גדולים
גופים מוסדיים
מגזר יהול פיסי
מגזר אחר
1
סך פעילות ישראל

06
07
08
09
10

הערה  -1סך יתרת האשראי ברוטו )שורה  11טור  (01שווה לאשראי לציבור בלוח  01שורה  04טור 03

11

עמ' 821-12

מגזר משקי בית ללא הלוואות לדיור
מגזר בקאות פרטית ללא הלוואות לדיור
הלוואות לדיור
מגזר עסקים זעירים
מגזר עסקים קטים

01
02
03
04
05

המפקח על הבקים :הוראות הדיווח לפיקוח ](12/2021) [19

מאזן חודשי

המפקח על הבקים :הוראות הדיווח לפיקוח ](12/2021) [19
מאזן חודשי

עמ' 821-15

מאזן חודשי
ספח ד'  :תועת מסלקה וחיובים  /זיכויים אחרים במט"י ) -אלפי ש"ח(
 .1חיובים לחשבוות עו"ש של הציבור לפי סוג החיוב
לוח 10
סך הכול
סוג החיוב
שיקים
קופה
מזה :משיכת מזומן בקופה
באמצעות מכוות למשיכת מזומים
חיובים על פי הרשאה
חיובים אחרים
סך הכול
פירעון שיקים בקאיים המשוכים על

מזה :סליקה ביבקאית

מספר חיובים

סכום חיובים

מספר חיובים

סכום חיובים

01

02

03

04
01
02
03
04
05
06
07
08
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) .1א( הוראה זו חלה על כל תאגיד בקאי כהגדרתו בהוראה  .308Aהמפקח רשאי לקבוע כללים
שוים מאלה המפורטים להלן ,שיחולו על תאגידים מסוימים בעלי היקף פעילות קמעואית
מצומצם.
)ב( הדוח מתייחס לפעילות התאגיד הבקאי )לא מאוחד(.


 .2המועדים בהם דרש תאגיד בקאי להגיש את הדוח לפיקוח על הבקים:
)א( את הדוח בגין התקופה מ 1-ביואר ועד  30ביוי יש להגיש לא יאוחר מ 1-בספטמבר
באותה השה.
)ב(

את הדוח בגין התקופה מ 1-ביואר ועד  31בדצמבר יש להגיש לא יאוחר מ 1-במרץ בשה
העוקבת.



 .3הדוח כולל:
לוח  – 01פירוט פיות ותלוות אשר טופלו על ידי ציב תלוות הציבור והטיפול בהן הסתיים.

.4

יש לדווח באמצעות תקשורת מחשבים באיטרט ,בטכולוגיה המאובטחת ,המשמשת
את בק ישראל .מתכות הדיווח מצורפת בזה.
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 .5הוראת דיווח זו תחול על כל תלוה שהתקבלה בכתב וטופלה על ידי ציב תלוות הציבור
בתאגיד הבקאי ,ללא קשר לערוץ ההתקשרות שבו התקבלה או טופלה התלוה .לעיין זה,
"תלוה" – פיית לקוח בקשר למחלוקת ביו לבין תאגיד בקאי או טעת לקוח כלפי התהלות
תאגיד בקאי ,על פי רוב מלווה בדרישה לקבלת סעד.
 .6יש לוודא שבכל דיווח יופיעו הפרטים הבאים כמפורט במקטע "כללי" בלוח :01
)א(

שם וקוד התאגיד;

)ב (

תאריך עריכת הדוח;

)ג(

התקופה אליה מתייחס הדוח;

)ד(

שמו של ממלא הדוח בפועל )או שם האחראי הישיר למילויו ,שיתן לפות אליו לצורך
בירורים( ושל ושא משרה אחר בתאגיד המדווח ,האחראי לדוח;

)ה(

תוים כלליים של הפיות והתלוות שהתקבלו או שטופלו בתקופת הדיווח:
.1

מספר התלוות שהתקבלו בתקופת הדיווח.

.2

מספר התלוות שטופלו בתקופת הדיווח.

.3

מספר הפיות שאין תלוות שהתקבלו בתקופת הדיווח.

.4

מספר הפיות שאין תלוות שטופלו בתקופת הדיווח.

 .7על התאגיד המדווח לשמור )פיזית או דיגיטלית( את המסמכים ואת יירות העבודה המשמשים
כבסיס לעריכת הדיווח לפיקוח על הבקים כאמור בהוראה .שמירת המסמכים ויירות העבודה
תהיה למשך  10שים.


 .8לגבי כל תלוה כאמור בסעיף  5לעיל ,על התאגיד הבקאי למלא את כל התוים הידועים לו
במקטע "פירוט התלוות" .במקרה שבו תון מסוים איו ידוע ,יש להשאיר את השדה הרלבטי
ריק ,למעט האמור בסעיף )א()-ג( להלן:
)א(

טור " – 05ושא רמה  "1ידווח ע"י תאגיד בקאי לפי טבלת הערכים בספח א' ולפי סוג
התאגיד )בק או חברת כרטיסי אשראי(.

)ב (

טור " – 06ושא רמה  "2ידווח ע"י תאגיד בקאי לפי טבלת הערכים בספח א' ולפי סוג
התאגיד )בק או חברת כרטיסי אשראי(.

)ג(

טור " – 07ושא רמה  "3ידווח ערך במידה שקיים כזה בטבלת הערכים בספח א' ולפי
סוג התאגיד )בק או חברת כרטיסי אשראי(.

)ד (

טור " – 08ממצא בתלוה" ידווח לפי רשימת הערכים בספח ב'.

)ה(

טור " – 09הסעד העיקרי" ידווח לפי רשימת הערכים בספח ב' .הסעד העיקרי יסווג
כ"סעד כספי" כאשר מדובר בתשלום מכל סוג ללקוח או בוויתור על חוב ,לרבות
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באמצעות הסדר; מתן תווי שי ללקוח או עריכת הסדר פשרה שאיו כולל ויתור כלשהו
על חוב – יסווגו כ"סעד שאיו כספי".
)ו(

טור " – 10שווי הסעד הכספי בש"ח" :במקרה של סעד במטבע חוץ ,יומר הסכום
לשקלים חדשים לפי השער היציג הידוע ביום התשלום בפועל.

)ז(

טור " – 11מגזר פעילות" – בהתאם למגזרי הפעילות המפורטים בהוראת דיווח לציבור
מס' ) 664דוח כספי שתי חלק ג' – דוח רווח והפסד(.

)ח(

טור " – 13אפיון החשבון" – ידווח לפי רשימת הערכים בספח ב'.
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טיפול בתלוות הציבור

–

 1
טור  - 05ושא רמה 1
אחר

איכות השירות

טור  - 06ושא רמה 2

טור  - 07ושא רמה 3

אחר
אחר
איכות הטיפול של ציבות תלוות הציבור

אחר
משך הזמן
תוכן התשובה

איכות השירות במוקד טלפוי
איכות השירות בסיף )כולל יחס של עובדי
הבק(
סיפים )פתיחה או סגירה של סיפים(
אחר
הוראת קבע
העברה במערכת זה"ב
העברה בקאית
הרשאה לחיוב חשבון

כרטיס חיוב דחה

כרטיס למשיכת מזומן
אמצעי תשלום

כרטיס דביט

כרטיס טען

כרטיס אשראי מתגלגל

אחר
ביטול על ידי הלקוח
ביטול על ידי המפיק
הטבות
הפקה ותאי חוזה
עסקה מתמשכת
עסקת קרדיט
שימוש לרעה )כולל עסקה במסמך
חסר(
תשלום דחה
סירוב להפיק כרטיס
אחר
ביטול על ידי הלקוח
ביטול על ידי המפיק
הפקה ותאי חוזה
שימוש לרעה )כולל עסקה במסמך
חסר(
סירוב להפיק כרטיס
אחר
ביטול על ידי הלקוח
ביטול על ידי המפיק
הפקה ותאי חוזה
שימוש לרעה )כולל עסקה במסמך
חסר(
סירוב להפיק כרטיס
אחר
ביטול על ידי הלקוח
ביטול על ידי המפיק
הפקה ותאי חוזה
שימוש לרעה
סירוב להפיק כרטיס
אחר
העמדת אשראי
פירעון האשראי
תאי האשראי
ביטול על ידי הלקוח
ביטול על ידי המפיק
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טור  - 07ושא רמה 3
הפקה ותאי חוזה
שימוש לרעה )כולל עסקה במסמך
חסר(
סירוב להפיק כרטיס

עמלות
פעולות במזומן

פעולות בערוצים ישירים

שיק

שיק בקאי

אחר
משיכה או הפקדה של מזומן
במכשירים אוטומטיים
פעולה באמצעות תיבת שירות
פעולה על ידי פקיד בק
אחר
פעולה באמצעות איטרט
פעולה באמצעות סלולר
אחר
גילוי זהות המושך
החזרת שיק מחוסר כיסוי
החזרת שיק מסיבה אחרת
כיבוד שיק למרות הוראת ביטול
כיבוד שיק מזויף
מועדי חיוב וזיכוי
סחרות וחתימת היסב
פירעון במזומן
פקסי שיקים
הגבלת חשבון
אחר
אבדן ,גיבה או קלקול
ביטול שיק בקאי

אחר
באמצעות כרטיס אשראי מתגלגל

בטחוות לאשראי

אשראי )לא לדיור(

הלוואה לזמן קצוב

ליווי פיסי

אחר
הלוואה מחברת כרטיסי האשראי
העמדת אשראי
פירעון האשראי
תאים לאשראי
אחר
הסרת שעבודים
עכבון וקיזוז
ערבות צד שלישי
שיעבוד
אחר
בטחוות להלוואה
הסרת שיעבוד
העמדת הלוואה
פירעון ההלוואה
פירעון מוקדם
תאי ההלוואה
אחר
הפקת ערבות
הסכם ליווי
מימוש ערבות
שוברים

מימון קבוצת רכישה

מסגרת אשראי בחשבון עובר ושב

אחר
בטחוות
ביטול ,אי חידוש או הקטה של
מסגרת אשראי
הגדלת מסגרת אשראי
העמדה חד-צדדית של מסגרת
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עמ' 826-6

טיפול בתלוות הציבור

טור  - 06ושא רמה 2

טור  - 05ושא רמה 1

טור  - 07ושא רמה 3
אשראי
העמדת מסגרת אשראי
חריגה ממסגרת אשראי
פירעון מסגרת אשראי

מסגרת אשראי לבייה
יכיון שיקים ופקטוריג
עמלות
ערבות בקאית

ערבות לפי חוק המכר )דירות(

אחר
הפקת ערבות
פירעון ערבות
אחר
הפקת ערבות
הסבת ערבות
פירעון ערבות

ריבית
אחר
בטחוות להלוואה

גרירה

העמדת הלוואה

אשראי לדיור
יהול הלוואה

סיום הלוואה )פירעון לפי לוח סילוקין
מקורי(

אחר
ביטוח חיים וכס
ערבות צד שלישי
שיעבוד מקרקעין או זכויות
אחר
אישור גרירה
שיוי תאי הלוואה מוכוות
בעקבות גרירה
שיעבוד מקרקעין או זכויות
אחר
אישור עקרוי
דפי הסבר
הערכת שמאי
רשימת מסמכים
שמירת ריבית
תאים בהסכם
אחר
דוח שתי
הפייה לוועדה בין-משרדית
פיגורים בפירעון
שיוי מועד חיוב
שיויים בתאי ההלוואה
אחר
אישור סילוק
הסרת שיעבוד

עמלות )למעט עמלת פירעון מוקדם(

פירעון מוקדם

חשבון ללא תועה

ריבית
אחר
איתור לקוחות
דיווח לאפוטרופוס הכללי
הגדרת חשבון כ"חשבון ללא תועה"
השקעת הכספים בחשבון לל"ת
עמלות

אחר
אישור סילוק
דפי הסבר
הסכמה לשיעבוד וסף
הסרת שיעבוד
מכתב כווות
עמלת פירעון מוקדם
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טור  - 05ושא רמה 1

מט"ח

מידע

יירות ערך

עובר ושב )כולל חח"ד(

טור  - 06ושא רמה 2

עמ' 826-7

טור  - 07ושא רמה 3

אחר
המחאות וסעים
העברה יוצאת במט"ח
העברה כסת במט"ח
עמלות
שיקים במט"ח
שערי חליפין
אחר
איתור חשבוות
איתור /שחזור מסמכים
מידע באמצעים אלקטרויים
מידע על חשבון בטיפול משפטי
עמלות
אחר
יהול הפיקדון
עמלות
פעילות ברוקר
העברת תיק י"ע
אחר
סגירת חשבון
עמלות
פעולה ללא הרשאה
פעולה שלא בהתאם לזכויות חתימה
פתיחת חשבון
ריבית זכות בעובר ושב
העברת הפעילות שלא באמצעות מערכת
היוד המקוות

יוד לקוחות באמצעות מערכת היוד
המקוות

רמת השירות
לוחות הזמים
עלויות
שירותים ומוצרים בקאיים
שהועברו
אחר
רמת השירות
לוחות הזמים
עלויות
שירותים ומוצרים בקאיים
שהועברו
אחר

אחר
עמלות

פיקדון

פיקדוות וחסכוות

פיקדון מובה

ריבית
תכית חיסכון

אחר
הפקדה לפיקדון
חידוש הפיקדון
פירעון פיקדון
שבירת פיקדון
שיעור הריבית בפיקדון
תאי הפיקדון
אחר
הפקדה לפיקדון
חידוש הפיקדון
פעילות יהול הפיקדון
שבירת פיקדון
שיעור הריבית בפיקדון
תאי הפיקדון
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עמ' 826-8

טיפול בתלוות הציבור

טור  - 05ושא רמה 1

טור  - 07ושא רמה 3

טור  - 06ושא רמה 2
אחר
ביצוע צווים
גביית חובות מהלקוח )כולל בקשה להסדר(
דיווח לחברות תוי האשראי
טיפול בירושה

פעילות וספת של
התאגיד הבקאי

פעילות סולק

אחר
הוצאות לוויה וקבורה
חלוקת עזבון
כתב שיפוי
מידע על חשבון פטר

כספת
מיעת הלבת הון ופעילות טרור
עיקולים
עמלות
עסקות עתידיות
אחר
ביטוח ,קופות גמל וקרות השתלמות
ייעוץ השקעות
ייעוץ פסיוי
מיסוי
אחר
חיוב בית עסק בהכחשת עסקה
עמלות של החברות הסולקות לבתי העסק
פעילות מול חברות יכיון
שירותי מידע

בקאות פתוחה )(API
שירותי ייזום תשלומים

הסכמות
מידע
אחר
אישור התשלום
תוי התשלום
אחר




טור  - 06ושא רמה 2

טור  - 05ושא רמה 1
אחר

אחר
אחר

איכות השירות

איכות הטיפול של ציבות תלוות הציבור

טור  - 07ושא רמה 3

אחר
משך הזמן
תוכן התשובה

איכות השירות במוקד טלפוי
אחר
הוראת קבע
הרשאה לחיוב חשבון

אמצעי תשלום
כרטיס חיוב דחה

כרטיס דביט

אחר
ביטול על ידי הלקוח
ביטול על ידי המפיק
הטבות
הפקה ותאי חוזה
עסקה מתמשכת
עסקת קרדיט
שימוש לרעה )כולל עסקה במסמך
חסר(
תשלום דחה
סירוב להפיק כרטיס
אחר
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עמ' 826-9

טיפול בתלוות הציבור

טור  - 06ושא רמה 2

טור  - 05ושא רמה 1

כרטיס טען

כרטיס אשראי מתגלגל

טור  - 07ושא רמה 3
ביטול על ידי הלקוח
ביטול על ידי המפיק
הפקה ותאי חוזה
שימוש לרעה )כולל עסקה במסמך
חסר(
סירוב להפיק כרטיס
אחר
ביטול על ידי הלקוח
ביטול על ידי המפיק
הפקה ותאי חוזה
שימוש לרעה
סירוב להפיק כרטיס
אחר
העמדת אשראי
פירעון האשראי
תאי האשראי
ביטול על ידי הלקוח
ביטול על ידי המפיק
הפקה ותאי חוזה
שימוש לרעה )כולל עסקה במסמך
חסר(
סירוב להפיק כרטיס

עמלות
פעולות במזומן
פעולות בערוצים ישירים

אחר
משיכה או הפקדה של מזומן
במכשירים אוטומטיים
אחר
פעולה באמצעות איטרט
פעולה באמצעות סלולר

אחר
אשראי )לא לדיור(

הלוואה לזמן קצוב

מט"ח

ריבית
אחר

מידע

פעילות וספת של
התאגיד הבקאי
פעילות סולק

אחר
העמדת הלוואה
פירעון ההלוואה
פירעון מוקדם
תאי ההלוואה

שערי חליפין
אחר
איתור /שחזור מסמכים
מידע באמצעים אלקטרויים
אחר
גביית חובות מהלקוח )כולל בקשה להסדר(
דיווח לחברות תוי האשראי
מיעת הלבת הון ופעילות טרור
אחר
חיוב בית עסק בהכחשת עסקה
עמלות של החברות הסולקות לבתי העסק
פעילות מול חברות יכיון
שירותי מידע

בקאות פתוחה )(API
שירותי ייזום תשלומים

הסכמות
מידע
אחר
אישור התשלום
תוי התשלום
אחר
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עמ' 826-10

–
 .1טור  - 08ממצא בתלוה:
 .1.1מוצדק
 .1.2בלתי מוצדק
 .1.3סיום טיפול ללא קביעת עמדה
 .1.4שאיו בסמכות הציב
 .2טור  - 09הסעד העיקרי
2.1

אין

2.2

סעד כספי

2.3

סעד שאיו כספי

 .3טור  - 12הסיבה לכשל
 .3.1מדייות הבק
 .3.2הלי עבודה לא כוים או חסרים
 .3.3מעשה או מחדל ביגוד לדין
 .3.4מעשה או מחדל ביגוד להוראות המפקח על הבקים
 .3.5מעשה או מחדל ביגוד להסכם
 .3.6תקלה או חסר במערכות הבק
 .3.7איכות השירות )יחס של עובדי בק ,זמי המתה וכיו"ב(
 .3.8טעות אוש )שאיה הפרת הוראות ,דין או הסכם(
 .4טור  - 13אפיון החשבון
א .עבור בק
 .1חשבון יחיד
 .2חשבון משותף
 .3חשבון של ישות משפטית אחרת
 .4חשבון קטין
 .5חשבון המוהל על ידי מיופה כוח
 .6חשבון של ותן שירותי מטבע
 .7חשבון פטר )כולל חשבון שאחד מבעליו פטר(
 .8חשבון חסוי )לרבות חסוי שטרם מוה לו אפוטרופוס(
 .9חשבון של פושט רגל
 .10חשבון אמות
 .11אחר
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עמ' 826-11

טיפול בתלוות הציבור

ב .עבור חברת כרטיסי אשראי
 .1כרטיס בקאי
 .2כרטיס חוץ בקאי
 .3אחר
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עמ' 826-12

לוח  - 01פירוט פיות ותלוות אשר טופלו על ידי ציב תלוות הציבור והטיפול בהן הסתיים )חצי שתי(
כללי
שם התאגיד
קוד התאגיד
תאריך עריכת הדוח
התקופה אליה מתייחס הדוח
שם ממלא הדוח
שם האחראי על הדוח
מספר התלוות שהתקבלו בתקופת הדיווח
מספר התלוות שטופלו בתקופת הדיווח
מספר הפיות שהתקבלו בתקופת הדיווח
מספר הפיות שטופלו בתקופת הדיווח
פירוט תלוות
ממצאים

זיהוי התלוה

קוד הסיף

מספר
תלוה
בתאגיד

תאריך
קבלת
התלוה
בתאגיד

תאריך
מתן
תשובה
סופית
ללקוח

01

02

03

04

ושא רמה ושא רמה ושא רמה
3
2
1
05

06

07

מידע משלים

ממצא
בתלוה

הסעד
עיקרי

08

09

שווי
הסעד
הכספי
בש"ח

מגזר
פעילות

הסיבה
לכשל

אפיון
החשבון

10

11

12

13
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דוח חודשי על הלוואות לדיור

עמ' 876 – 1

דוח חודשי על הלוואות לדיור
תחולה
 .1חובת דיווח זו חלה על כל תאגיד בקאי שיתרת האשראי לדיור על אחריותו עולה על מיליארד ש"ח.
 .2מובהר בזה כי ההוראה חלה גם על בק חוץ.
 .3תאגיד בקאי יהיה פטור מדיווח אם יתרת האשראי לדיור על אחריותו תהיה מוכה מהסכום הרשום
בסעיף  1לעיל במשך שלושה חודשים רצופים שקדמו לחודש השוטף.
מועד הגשת הדוח
 .4הדוח יוגש בתוך  20יום מתום החודש המדווח.
דרך הדיווח
 .5יש לדווח באמצעות תקשורת מחשבים באיטרט ,בטכולוגיה המאובטחת המשמשת את בק ישראל.

הרכב הדוח
 .6הדוח כולל  10לוחות דיווח כמפורט בזאת:
 .6.1לוח  – 01ביצועים ומיחזורים בחודש לפי שיעור המימון ) (LTVומגזרי הצמדה;
 .6.2לוח  – 02ביצועים בחודש לפי שיעור המימון ) (LTVושווי הכס הרכש;
 .6.3לוח  – 03ביצועים בחודש לפי שיעור המימון ) (LTVושיעור החזר מהכסה;
 .6.4לוח  – 04יתרת הלוואות לדיור לפי מגזרי הצמדה )מאזי וחוץ מאזי(;
 .6.5לוח  – 05יתרת הלוואות לדיור לפי גודל האשראי של הלווה;
 .6.6לוח  – 06הפיגור בהלוואות ויתרת ההפרשות להפסדי אשראי בגין;
 .6.7לוח  – 07הלוואות למטרת מגורים לפי מידת גבייה;
 .6.8לוח  – 08פירעוות של הלוואות לדיור – בחודש;
 .6.9לוח  – 09הלוואות לדיור – ביצועים לפי שיעור המימון )) (LTVלוח זה ידווח על פי ההגדרות
בב"ת " 329מגבלות למתן הלוואות לדיור" סעיפים ;(2-4
 .6.10לוח  – 10הלוואות לדיור  -בטיפול משפטי ,פיוי מהכס ומכירת הכס.
החיות כלליות
" .7הלוואה לדיור" – כהגדרת "הלוואה לדיור" בהוראת יהול בקאי תקין מס' " 451הלים למתן
הלוואות לדיור" )להלן ":ב"ת .("451
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דוח חודשי על הלוואות לדיור

עמ' 876 – 3
" .8הלוואה למטרת מגורים" – "הלוואה לדיור" כהגדרתה בב"ת  ,451המקיימת את האמור בפסקאות
) (1ו/או ) (2ו/או ) (4להגדרת "הלוואה לדיור" .מובהר בזאת שהלוואה לרכישת דירת מגורים בשעבוד
דירת מגורים אחרת ,תיכלל בהגדרה זו.
" .9הלוואה בביטחון דירת מגורים" – "הלוואה לדיור" על פי הגדרתה בב"ת  ,451המקיימת רק את
האמור בפסקה ) (3להגדרת "הלוואה לדיור".
 .10יתרת "הלוואות לדיור" תיכלל לאחר יכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי.
 .11אין לראות ברכישת תיקי הלוואות או בחידוש/מיחזור הלוואות קיימות בבק ,כביצועים לצורך דוח
זה.
 .12בכל הלוחות ,למעט לוח  ,07יש להתייחס לאשראי באחריות התאגיד הבקאי בלבד.
לפי לוחות
" .13מספר הלוואות" – בלוחות  05 ,04 ,01ו:06 -
 .13.1הלוואה שיתה לרכישת כס אחד ,גם אם יתה ממקורות שוים ,במגזרי הצמדה שוים או
במועדים שוים ,תחשב כהלוואה אחת )ללא תלות במספר המשים(.
 .13.2הלוואה לכס אחד אשר קבע מראש כי תתבצע במספר תשלומים ,בהיותה עסקה אחת ,יש
למות פעם אחת בלבד ,בחודש בו יתן הסכום הראשון לעסקה זו .יתרת הסכומים
המשתחררים בחודשים הבאים ירשמו כ"ביצועים" בטור הסכום בלבד ,ואין למותם שוב
בטור "מספר הלוואות".
" .14שיעור המימון ):"(LTV
14.1

"שיעור המימון"  -היו היחס בין המסגרת המאושרת בעת העמדת המסגרת לבין שווי הכס,
כפי שאושר על ידי הבק בעת העמדת המסגרת וכפי שמחושב לצורך מדידה והלימות הון .בכל
מקרה ,שווי הכס לא יעלה על המוך מבין הערכת השמאי ועלות הכס בהסכם הרכישה ,או
עלות צפויה בכס בביה או קבוצת רכישה.
ב"הלוואה לדירה במחיר מופחת" )כהגדרתה בב"ת " 329מגבלות למתן הלוואות לדיור"(
שווי הכס ייקבע בהתאם לאמור בסעיף 4א לב"ת .329

14.2

לעיין הלוואה היתת בחלקים ,הסכום ששוחרר בחודש הוכחי ידווח בהתאם לשיעור
המימון כאמור בסעיף  14.1לעיל.

14.3

בקבוצת רכישה יש לחשב שיעור מימון לכל רוכש בפרד.

14.4

"יתרת ההלוואה" לצורך חישוב שיעור המימון – כוללת הפרשי הצמדה ,הפרשי שער וריבית
שצברה ,וכאשר רלווטי גם "התחייבות להעמדת אשראי" וסף שטרם משך ע"י הלווה,
ריביות פיגורים ,ויתרות בגין ביטוחים שעשו באמצעות הבק ולווים מסוג זה ,אך איה
כוללת עמלת פירעון מוקדם.

14.5

שעבוד משי – לצורך חישוב  LTVעבור הלוואה לה משועבד כס בשעבוד משי ,יש לקחת את
יתרת שתי ההלוואות חלקי ערך הכס ,סכום ההלוואה הראשוה הוא יתרת ההלוואה ולא
הסכום המקורי .אם שתי ההלוואות יתו באותו התאגיד הבקאי ,ערך ה LTV -שייוחס
לשתיהן יחושב כפי שקבע לעיל לגבי ההלוואה למגורים בשעבוד משי .אם שתי ההלוואות
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יתו בתאגידים בקאיים שוים ,ערך ה LTV -של ההלוואה למגורים בשעבוד הראשוי
מחושב בהתעלם מההלוואה בשעבוד המשי.
14.6

ביטוח הלוואות לדיור  -לא יוכר לצורך הפחתת ה.LTV -

14.7

העמדת אשראי וסף בביטחון אותו כס – כאשר יתן אשראי וסף בביטחון אותו כס ,יש
לחשב  LTVלשתי ההלוואות במועד העמדת האשראי הוסף ,לפי היחס בין סכום יתרת שתי
ההלוואות לבין השווי הוכחי של הכס ,כפי שמוערך לאותו מועד.
א.

האמור לעיל מבוסס על הקביעה כי בעת הגדלת מסגרת דרשת הערכת שווי עדכית -
ככלל ,העמדת אשראי וסף ללא הערכת שווי עדכית איה ורמה ראויה.

תאגיד בקאי רשאי להגדיר בכתב )בהלים( מצבים ייחודיים בהם ,מפאת חוסר
ב.
מהותיות של סכום האשראי שוסף ,הוא יכול להשתמש בהערכת השווי העדכית
ביותר שקיימת אצלו )ולא לבצע הערכת שווי עדכית(.
האמור לעיל מתקיים גם כאשר האשראי הוסף הועמד בתאגיד בקאי אחר ,ובלבד שבידי
התאגיד הבקאי מידע על הערכת הכס הוכחית שבוצעה על ידי התאגיד הבקאי האחר.
שיוי בתאי הלוואה לדיור )"מיחזור הלוואה"( ,שבמסגרתה גדל האשראי בגובה "עמלת
פירעון מוקדם" ,לא חשב לעיין זה "העמדת אשראי וסף בביטחון אותו כס" ,ולפיכך אין
לחשב  LTVחדש .יש לייחס להלוואה "הממוחזרת" את ה LTV -שחושב ביום העמדת
האשראי המקורי.
14.8

פרי-פסו  -כאשר הלקוח מעויין לפרוע חלק מההלוואה באמצעות הלוואה מתאגיד בקאי
אחר ,והתאגיד הבקאי האחר מבקש שיעבוד משותף פרי-פסו ,והלקוח מציג הערכת שמאי
חדשה לכס ,שערכה לטובת התאגיד הבקאי האחר ,יש לחשב מחדש יחס  LTVלפי היחס בין
יתרת ההלוואה לבין חלקו של התאגיד הבקאי בשעבוד הכס.

14.9

"גרירת משכתה"  -משכתה "שגררה" תיחשב כהלוואה חדשה לעיין חישוב יחס .LTV
כלומר :יש לקחת בחשבון את יתרת ההלוואה ואת ערך הכס במועד גרירת המשכתה .האמור
בסעיף זה יחול גם בהתקיים פער זמן בין מכירת הדירה לבין רכישת דירה חלופית ,אם הכס
הממושכן מוחלף באופן זמי בפיקדון המשועבד להבטחת ההלוואה לדיור )להלן " -פיקדון
גרירה"( או בערבות בקאית ,בהתקיים תאים המפורטים להלן:
א .פיקדון הגרירה יכול "להשתחרר" רק בהתקיים אחד משי התאים הבאים:
(1

כספי הפיקדון פורעים את יתרת ההלוואה ,ורק יתרת הפיקדון העודפת
"משתחררת" ללווה;

(2

כספי הפיקדון משמשים לרכישת דירת מגורים ,שתשועבד להבטחת ההלוואה
לדיור.

ב .אם תוך תקופת זמן שקבעה מראש )למשל  -שלוש שים( הלווה לא משתמש בפיקדון
הגרירה לרכישת דירת מגורים חלופית ,ההלוואה לדיור פרעת מכספי הפיקדון.
התאים לעיל יחולו בהתאמה גם על שחרור הערבות הבקאית.
בהתקיים האמור לעיל ,כאשר יתרת פיקדון הגרירה או הערבות הבקאית גבוהות מיתרת
ההלוואה ,יתן לייחס לה בתקופת הבייים שיעור מימון ) (LTVמוך מ.60% -
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 14.10שעבוד שי כסים להלוואה  -כאשר הלוואה לרכישת כס למגורים מובטחת על ידי הכס
הרכש ,ועל ידי כס למגורים וסף בבעלות הלווה ,רשאי תאגיד בקאי לחשב יחס  LTVעל פי
היחס שבין יתרת ההלוואה לבין השווי של שי הכסים.
 14.11הלוואה המועמדת לשיעורין  -כאשר תאגיד בקאי מאשר הלוואה לדיור ,אך מעמיד אותה
לשיעורין )למשל ,בהתאם לחוזה של הלווה מול הקבלן ,ומועדי התשלום לקבלן הקבועים בו(,
חישוב ה LTV -יעשה לפי היחס בין כל האשראי המאושר )כולל תשלומים שטרם הועמדו(
לבין שווי הכס המשועבד .כלומר ,חישוב ה LTV -מתייחס גם למסגרות לא מוצלות.
 14.12הקטת  LTVבגין חלק ממסגרת האשראי שלא וצל  -תאגיד בקאי שאישר הלוואה לדיור,
ובדיעבד וצל רק חלק ממסגרת האשראי ,ותוקף יתרת מסגרת האשראי פקע  -התאגיד
הבקאי רשאי לחשב  LTVחדש ,לפי היחס שבין סכום האשראי המקורי שאושר ווצל )כולל
יתרות חוץ מאזיות בתוקף( לבין שווי הביטחון שקבע במועד האישור המקורי.
"סכום האשראי המקורי שאושר ווצל":
א.

כאשר אישור האשראי קוב בערכים ומיליים" ,סכום האשראי המקורי שאושר
ווצל" מחושב בערכים ומיליים מקוריים .דוגמה :אישור מקורי  70ש"ח; משיכות
בפועל ,בזמים שוים 12 :ש"ח 15 ,ש"ח ו 30 -ש"ח; רגע לפי שפגה זכותו של הלקוח
למשוך את יתרת האשראי המאושר ,הוא יכול היה למשוך  13ש"ח בלבד.

ב.

אם המסגרת קובה בערכים ריאליים )צמודה למדד ,צמודה לדולר ,וכדומה( ,החישוב
יתבצע בערכים מותאמים )למדד או לשער החליפין הרלווטי( ליום האישור המקורי.

ג.

בכל מקרה ,החישוב איו כולל ריבית.

 14.13פירעון מוקדם  -בעת פירעון מוקדם מהותי )לפחות  10%מיתרת האשראי( יש לחשב יחס
 LTVחדש ,לפי היחס בין יתרת ההלוואה לבין שווי הביטחון ,כפי שקבע במועד חישוב ה-
 LTVהאחרון.
"סכום הפירעון המוקדם"  -הסכום בו קטה "יתרת האשראי המאזית" ,כלומר :ההפרש בין
"יתרת האשראי המאזית" רגע לפי ביצוע הפירעון המוקדם לבין "יתרת האשראי המאזית"
רגע אחרי ביצוע הפירעון המוקדם.
.15

"חושב ללא בטוחה" – בלוחות  02 ,01ו:03 -
הלוואות למטרת מגורים ללא שיעבוד הכס ,כגון הלוואות לעובדי הבק.

.16

"דירה במחיר מופחת" -כהגדרת "דירה במחיר מופחת" בהוראת יהול בקאי תקין מס' 329
"מגבלות למתן הלוואות לדיור".

.17

"אדם עם מוגבלות מקצרת חיים" -כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות )תיקון מס'
 (18התשע"ח 2018-בסעיף  19סט)א(.

.18

"דירה להשקעה" – בלוחות  02 , 01ו:04 -
" .18.1דירה להשקעה" –
.18.1.1

בהלוואה לרכישת דירת מגורים – למימון רכישה בגיה הרוכש איו זכאי להחה
בתשלום מס רכישה בגין האמור בסעיף )9ג1א() (2לחוק מיסוי מקרקעין ,זאת
בהתאם להצהרת הלווה כפי שמדווח לרשויות .

.18.1.2

הלווה.

בהלוואה

למימון

בייה

עצמית

–

בהתאם

להצהרת
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.18.1.3

בהלוואה למטרת הרחבה או שיפוץ של דירה קיימת – בהתאם להצהרת הלווה
לגבי סטטוס הדירה הקיימת.

 .18.2הלוואה לרכישת "דירה להשקעה" כאשר הלווה הוא חלק מ"קבוצת רכישה" תדווח בשי
השדות בלוח.
" .19קבוצת רכישה" – בלוחות  02, 01ו:04 -
לעיין הוראה זו ,קבוצת רכישה היא התארגות של קבוצת אשים על מת לרכוש קרקע ולבות
פרויקט מגורים הכולל עשר יחידות דיור ומעלה .ההתארגות יכולה להיעשות באופים שוים,
לרבות באמצעות עמותה .בתום הבייה ולאחר מסירת המפתח לרוכשים יש להפסיק לדווח על
הלוואות אלו כקבוצת רכישה ,ולסווגם כהלוואות למטרת מגורים בלבד.
" .20אשראי שמוחזר" בלוח :01
 .20.1אשראי ידווח כ"אשראי שמוחזר" כאשר מתבצע תיקון בתאי ההלוואה ,המשפיע על לוח
הסילוקין של ההלוואה ,בין אם בדרך של ביטול לוח הסילוקין והעמדת לוח סילוקין חדש ובין
אם באמצעות שיוי פרמטרים מסוימים של ההלוואה .לדוגמא במקרים של:
א.

שיוי במגזר הצמדה;

ב.

שיוי תאי הריבית – כגון :מריבית משתה לריבית קבועה או הפחתת שיעור הריבית
הקבועה או שיוי שיעור ההוספה בריבית משתה;

ג.

שיוי יתרת תקופת הפירעון של ההלוואה;

 .20.2עדכון שיעור הריבית המשתה בהתאם למועד שקבע בחוזה ,לא ייכלל ב"אשראי שמוחזר".
 .20.3למרות האמור לעיל ,הלוואה שאיה בפיגור ,שהתשלום החודשי בגיה הוקפא ,ושהבק
מאפשר ללקוחותיו להקפיא את התשלום החודשי בגיה )עד שלושה חודשים( ,לא תיכלל
ב"אשראי שמוחזר".
 .20.4יש לכלול בשורה ") 10אשראי שמוחזר"( גם "מיחזור הלוואות בעייתיות  /בפיגור" ,המפורטות
בשורה .11
" .21אשראי שיתן לצורך פירעון אשראי לדיור של בק אחר" בלוח :01
בשורה זו יש לכלול גם האשראי שיתן לפירעון אשראי לדיור בחברת ביטוח או גוף פיסי אחר.
" .22שיעור החזר מהכסה" בלוח :03
כהגדרתו בוהל בקאי תקין מס' " 329מגבלות למתן הלוואות לדיור" בספח א' "הגדרת שיעור החזר
מהכסה".
" .23הלוואת גרייס" בלוח :04
הלוואות עם תקופת דחייה של החזר הלוואה ,כאשר בתום תקופת הדחייה ההלוואה משולמת לפי
לוח שפיצר .יכולה להיות דחייה של החזר הקרן בלבד )"גרייס חלקי"( או דחייה של החזר קרן וריבית
)"גרייס מלא"(.
" .24הלוואת בולט ובלון" בלוחות  03ו:04 -
הלוואות שיתרת הקרן מוחזרת במלואה בתום התקופה ,בין אם הריבית משולמת לאורך חיי
ההלוואה ובין אם לאו.
" .25חוץ מאזי :יתרת קווי אשראי" בלוח :04
כפי שמדווח בדוח לציבור בביאור  18א' "מכשירים פיסיים חוץ מאזיים".
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" .26קווי אשראי עם שמירת שיעור הריבית" בלוח :04
התחייבות למתן הלוואה הכוללת אישור עקרוי ושמירת שיעור הריבית ,כהגדרתם בוהל בקאי
תקין  451סעיף 4ג".
" .27מזה :בפיגור מעל  90יום" בלוח :05
יש לדווח על כל "יתרת הלוואה בפיגור" )ביכוי הפרשה להפסדי אשראי( ,ולא רק על "סכום הפיגור".
" .28מזה :סכום ההלוואה המבוטח בביטוח אשראי" בלוח :05
יש לדווח בשורה זו על יתרת הלוואות לדיור המובטחות בביטוח אשראי באמצעות חברת ביטוח
)וזאת למרות שהביטוח איו מקטין את שיעור השקלול לצורך חישוב כסי הסיכון( ,ולא רק על חלק
ההלוואה המכוסה בביטוח.
 .29לוח " 06הפיגור בהלוואות ויתרת ההפרשות להפסדי אשראי בגין" -משמעות כל מוח בלוח זה
תהיה כמשמעותו בהוראות הדיווח לציבור ביאור .4
" .30פירעוות של הלוואות לדיור – בחודש" בלוח :08
 .30.1בשורה " 01חיובים חודשיים מתוכים" יש לכלול את החיובים המתוכים בגין קרן ,ריבית,
הפרשי הצמדה ולווים ,אך אין לכלול את הערכת הבק בגין פירעוות מוקדמים.
 .30.2בשורה " 02סה"כ פירעוות חודשיים בפועל" יש לכלול גם את ה"פירעוות המוקדמים"
שהתקבל בגים תשלום ,אך אין לכלול "פירעוות" שלא התקבל תשלום בגים כגון:
"מיחזורים" .יש לכלול גם את עמלת הפירעון המוקדם בגין הפירעוות המוקדמים ,ולתת לה
גילוי בשורה .05
 .31לוח " 09ביצועים לפי שיעור המימון ):(LTV
.31.1

הלוח ידווח לפי ההגדרות בב"ת " 329מגבלות למתן הלוואות לדיור".

.31.2

בטור " 04מטרת מגורים אחר" יש לדווח גם על מיחזורים בין בק לבק למטרת מגורים.
וזאת גם אם ההלוואה לקחה מלכתחילה לדירה יחידה ,חלופית או להשקעה.

.31.3

בטור " 06אחר" יש לדווח על ביצועים שמגבלות המפקח בב"ת  329לא חלות עליהם.

" .32בקשה למיוי כוס כסים" בלוח :10
על פי האמור בסעיף 81ב 1לחוק הוצאה לפועל התשכ"ז.1967 -
" .33סידור חלוף" בלוח :10
על פי האמור בסעיף ) 38ג() (2לחוק הוצאה לפועל התשכ"ז.1967 -

***
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עמ' 877 – 1


–

.1

חובת דיווח זו חלה על כל תאגיד בקאי שיתרת האשראי לדיור על אחריותו עולה על מיליארד
ש"ח.

.2

תאגיד בקאי יהיה פטור מדיווח אם יתרת האשראי לדיור על אחריותו תהיה מוכה מהסכום
הרשום בסעיף  1לעיל ,במשך שי רבעוים רצופים שקדמו לדיווח השוטף.


.3

הדוח יוגש בתוך  4ימי עסקים מתום התקופה המדווחת.


.4

הדוח כולל:
א.

אשראי שיתן:
)(1

לוחות  :03-01אשראי שיתן במהלך החודש למטרת מגורים לפי תקופה לפירעון,
שיעור המימון ) (LTVושיעור החזר מהכסה;

)(2

ב.

)א(

לוח  - 01מגזר צמוד מדד;

)ב(

לוח  - 02מגזר לא צמוד;

)ג(

לוח  – 03מגזר מטח וצמוד מטח;

לוחות  :06-04אשראי שיתן במהלך החודש בביטחון דירת מגורים לפי תקופה
לפירעון;
)א(

לוח  - 04מגזר צמוד מדד;

)ב(

לוח  - 05מגזר לא צמוד;

)ג(

לוח  – 06מגזר מטח וצמוד מטח;

אשראי שמוחזר:
לוחות  :09-07אשראי שמוחזר במהלך החודש למטרת מגורים ובביטחון דירת מגורים;
)(1

לוח  - 07מגזר צמוד מדד;

)(2

לוח  - 08מגזר לא צמוד;

)(3

לוח  – 09מגזר מטח וצמוד מטח;

ג.

לוח  – 10אשראי שחודש במהלך החודש למטרת מגורים ובביטחון דירת מגורים לפי
מגזרי הצמדה;

ד.

לוח  - 11אשראי שיתן במהלך החודש למטרת מגורים לפי מידת הגבייה;

ה.

לוח  - 12אשראי שיתן במהלך החודש למטרת מגורים  -לוח מסכם )התוים בלוח זה
יוזו אוטומטית מהלוחות הקודמים(.

המפקח על הבקים :הוראות הדיווח לפיקוח ](12/2021) [14
הלוואות לדיור– מידע על הריבית

עמ' 877 – 2


.5

"הלוואה לדיור" – כהגדרת "הלוואה לדיור" בהוראת יהול בקאי תקין מס' " 451הלים למתן
הלוואות לדיור" )להלן  -ב"ת .(451

.6

"אשראי למטרת מגורים" – "הלוואה לדיור" על פי הגדרתה בב"ת  ,451המקיימת את האמור
בפסקאות ) (1ו/או ) (2ו/או ) (4להגדרת "הלוואה לדיור" .מובהר בזאת שהלוואה לרכישת דירת
מגורים בשעבוד דירת מגורים אחרת תיכלל בהגדרה זו.

.7

"אשראי בביטחון דירת מגורים" – "הלוואה לדיור" על פי הגדרתה בב"ת  ,451המקיימת רק
את האמור בפסקה ) (3להגדרת "הלוואה לדיור".

.8

"שיעור המימון )" ,"(LTVקבוצות רכישה"" ,דירה להשקעה"" ,שיעור החזר מהכסה"
"חושב ללא בטוחה"– כהגדרתם בהוראת הדיווח לפיקוח מס' " 876דוח חודשי על הלוואות
לדיור".

.9

"שיעור הריבית"  -הממוצע המשוקלל של שיעור הריבית האפקטיבית.
א.

חישוב שיעור הריבית האפקטיבית השתי יעשה על בסיס מותאם )ריבית דריבית( .כלומר
בחישוב הריבית תובא בחשבון תדירות התשלום.

ב.

בחישוב הריבית האפקטיבית ייכללו הכסות מאשראי כמשמעותם בסעיף  56להוראות
הדיווח לציבור.

.10

"ריבית העוגן"  -ריבית הקבעת לפי בסיס אובייקטיבי חיצוי ,הייו ,שלתאגיד לא תהיה
השפעה ישירה בקביעתה ,על פי וסחה קבועה מראש.

.11

"אשראי שיתן"  -אשראי ידווח כ"אשראי שיתן" באחד משלשת המקרים הבאים:

.12

א.

כאשר יתת הלוואה חדשה.

ב.

כאשר לקוח קיים של הבק מקבל חלק וסף בהלוואה המועמדת בשלבים )למשל:
במקביל לשלבי הבייה או לתשלומים למוכר(.

ג.

כאשר יתה הלוואה לצורך תשלום עמלת פירעון מוקדם.

"אשראי שמוחזר"  -אשראי ידווח כ"אשראי שמוחזר" כאשר מתבצע שיוי בתאי ההלוואה של
חוב שאיו בעייתי ,המשפיע על לוח הסילוקין של ההלוואה ,בין אם בדרך של ביטול לוח
הסילוקין והעמדת לוח סילוקין חדש ובין אם באמצעות שיוי פרמטרים מסוימים של ההלוואה.
לדוגמה ,במקרים של:
א.

שיוי במגזר הצמדה;

ב.

שיוי תאי הריבית – כגון :מריבית משתה לריבית קבועה או הפחתת שיעור הריבית
הקבועה או שיוי שיעור ההוספה בריבית משתה;

ג.

למרות האמור לעיל ,הלוואה שאיה בפיגור ,שהתשלום החודשי בגיה הוקפא זמית )עד
שלושה חודשים( ,לא תיכלל ב"אשראי שמוחזר".

ד.

שיוי יתרת תקופת הפירעון של ההלוואה;
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.13

.14

.15

עמ' 877 – 3

"אשראי שחודש"-
א.

יש לדווח על עדכון שיעור הריבית המשתה בהתאם למועד שקבע בחוזה רק אם
השתתה הריבית בפועל .אם ריבית הפריים במהלך החודש או שיעור ריבית העוגן במועד
החידוש לא השתו ,אין לדווח על הלוואות אלו.

ב.

במקרה שריבית הפריים השתתה יותר מפעם אחת במהלך החודש ,יש לדווח על ממוצע
החידושים במהלך החודש.

"תקופה לפירעון"-
א.

בהלוואה בריבית קבועה מועד הפירעון של הלוואה ייחשב כמועד פירעון סופי.

ב.

בהלוואה בריבית משתה:
)(1

כאשר מועד שיוי הריבית ידוע ושיעור הריבית העתידי איו ידוע ,זמן הפירעון
ייחשב כיום שבו חל או יכול לחול שיעור ריבית חדש) ,כגון :בהלוואות הצמודות
למדד בריבית משתה ,או הלוואות במט"ח הצמודות לריבית הליבור(.

)(2

כאשר מועד שיוי הריבית איו ידוע ושיעור הריבית העתידי איו ידוע ,האשראי
ידווח במועד העמדתו וכן כאשר חל שיעור ריבית חדש ,בשורה המתייחסת
ל"אשראי שמועד שיוי הריבית איו ידוע" )כגון :בהלוואות צמודות פריים(.

)(3

כאשר מועד שיוי הריבית ידוע ושיעור הריבית העתידי ידוע ,זמן הפירעון ייחשב
כיום הפירעון הסופי והלוואה תדווח רק במועד קבלתה.

"תקופה לפירעון סופי"-
א.

באשראי שיתן  -תקופת האשראי המקורית לפי החוזה.

ב.

באשראי שמוחזר  -תקופת האשראי לפי החוזה החדש.

ג.

באשראי שחודש – יתרת תקופת האשראי שותרה עד לפירעון הסופי של האשראי.


.16

בלוחות  03-01שורות סה"כ "לפי תקופות לפירעון" )שורה  (10שווה לסה"כ "לפי שיעור המימון"
)שורה  ,(18וכן שווה לסה"כ "לפי שיעור החזר מהכסה" )שורה .(25

.17

בלוחות  ,03-01הלוואה לרכישת "דירה להשקעה" ,כאשר הלווה הוא חלק מ"קבוצת רכישה",
תדווח בשתי הקטגוריות גם ב"דירה להשקעה" )שורה  (26וגם ב"קבוצות רכישה" )שורה .(27

.18

בהלוואות המסובסדות )לדוגמא על ידי משרד השיכון או ע"י קבלים( ,יש לדווח על שיעור
הריבית המלא שהבק מקבל ,דהייו ,אחוז הריבית שגבה ישירות מהלווה בתוספת אחוז
הריבית שמקבל הבק ממשרד השיכון או מהקבלים .במקרים בהם ריבית השוק מוכה
מהריבית שמשלם הלווה ,יש לדווח על אחוז הריבית שגבה ישירות מהלווה ,ביכוי אחוז
הריבית שמשלם הבק למשרד השיכון.
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.19

כאשר בתקופה לפירעון מסוימת סכום האשראי קטן מ 10 -מיליון  ₪תחושב הריבית שיפרסם
הפיקוח על הבקים על ידי ממוצע משוקלל של הריבית באותה תקופה לפירעון יחד עם הריביות
בשורות הסמוכות לה )מעליה ומתחתיה( עד שהסכום אליו מתייחסת הריבית יגיע ל 10 -מיליון
ש"ח .בהלוואה בריבית משתה שיעור "ריבית העוגן" יחד עם "שיעור הוספה )הפחתה( לפי
חוזה" ,שווה לשיעור "הריבית המותאמת השתית" שמסרה ללווה עם קבלת ההלוואה
)כמשמעותה בסעיף  16א .להוראת והל בקאי תקין .(451

.20

בכל הלוחות ,למעט לוח  ,11יש להתייחס לאשראי באחריות התאגיד הבקאי בלבד .בלוח  11יש
לדווח על אשראי שיתן למטרת מגורים לפי מידת הגבייה ,ללא הלוואות עומדות.

.21

בדיווח זה שיעורי הריבית יעוגלו לשתי ספרות אחרי הקודה העשרוית .מספר השים יעוגל
לספרה אחת אחרי הקודה העשרוית

.22

הסכומים הכלולים ב"אשראי שיתן" בדוח זה ,שווים ל"ביצועים" הכלולים בהוראת הדיווח
לפיקוח מס' ) 888Aהוראה מס' " (876דוח חודשי על הלוואות לדיור".

.23

בהלוואות צמודות בחלקן ייקבעו מגזרי ההצמדה והריבית האפקטיבית בהתאם לסיווג
בדוחות הכספיים.

.24

פעילויות שלא ייתן לגביהן דיווח  -הן פעולות שאין בהם שיוי של לוח סילוקין של ההלוואה,
כגון :חיזוק בטחוות )על ידי הוספת בטחוות ,ערבים ,לווים( וכו'.
***

דוח חודשי על הלוואות לדיור  -מידע על הריבית
המפקח על הבקים:

לוח  - 01אשראי שיתן במהלך החודש למטרת מגורים לפי :תקופה לפירעון ,שיעור המימון ) (LTVושיעור החזר מהכסה  -מגזר צמוד מדד
אשראי שיתן למטרת מגורים
בריבית משתה

בריבית קבועה
סכום

ריבית
העוגן

הוספה
)הפחתה(
לפי חוזה

פירעון
סופי

הריבית

פירעון
סופי

סכום

שיעור
הריבית

באלפי ₪

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

 2ביצועים בגין מיחזור הלוואות מוכווות על פי הודעת המפקח מיום  30.12.2014הפטורים מחישוב שיעור החזר מהכסה.

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

עמ' 877 - 5

מעל חודש ועד שה
מעל שה עד שתיים
1
מעל שתיים עד  5שים
מעל  5עד  10שים
תקופה מעל  10עד  15שים
לפירעון מעל  15עד  20שים
מעל  20עד  25שים
מעל  25שים
עד חודש ואשראי שמועד שיוי
הריבית איו ידוע
סה"כ
עד 30%
מעל  30%עד 45%
שיעור
מעל  45%עד 60%
המימון
) (LTVמעל  60%עד 75%
מעל  75%עד 90%
מעל 90%
חושב ללא בטוחה
סה"כ
עד 20%
שיעור מעל  20%עד 30%
החזר
מעל  30%עד 40%
מהכסה
מעל  40%עד 60%
מעל 60%
הלוואות בולט ובלון
2
ללא חישוב שיעור החזר מהכסה
סה"כ
מזה :דירות להשקעה
מזה :קבוצות רכישה
 1מזה אשראי לחמש שים בדיוק

01
02
03
04
05
06
07
08

הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

הריבית

פירעון
סופי

שיעור

שיעור

תקופת

סכום

שיעור

תקופת
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תקופה לפירעון

שיעור

תקופת

סכום

סה"כ

מזה :אשראי שיתן לצורך
פרעון אשראי למגורים שיתן
בבק אחר.

דוח חודשי על הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

אשראי שיתן למטרת מגורים
בריבית קבועה
סכום

תקופה
לפירעון

מעל חודש ועד שה
מעל שה עד שתיים
1
מעל שתיים עד  5שים
מעל  5עד  10שים
מעל  10עד  15שים
מעל  15עד  20שים
מעל  20עד  25שים
מעל  25שים
עד חודש ואשראי שמועד שיוי
הריבית איו ידוע
מזה :הלוואות בולט ובלון

סה"כ
עד 30%
מעל  30%עד 45%
שיעור
מעל  45%עד 60%
המימון
) (LTVמעל  60%עד 75%
מעל  75%עד 90%
מעל 90%
חושב ללא בטוחה
סה"כ
עד 20%
שיעור מעל  20%עד 30%
החזר
מעל  30%עד 40%
מהכסה מעל  40%עד 60%

הריבית

פירעון
סופי

ריבית
העוגן

הוספה
)הפחתה(
לפי חוזה

פירעון
סופי

הריבית

פירעון
סופי

סכום

שיעור
הריבית

באלפי ₪

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

עמ' 877 - 6

מעל 60%
הלוואות בולט ובלון
סה"כ
מזה :דירות להשקעה
מזה :קבוצות רכישה

שיעור

תקופת

שיעור

שיעור

תקופת

סכום

שיעור

תקופת

הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

תקופה לפירעון

בריבית משתה
סכום

סה"כ

מזה :אשראי שיתן לצורך
פרעון אשראי למגורים שיתן
בבק אחר.
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לוח  - 02אשראי שיתן במהלך החודש למטרת מגורים לפי :תקופה לפירעון ,שיעור המימון ) (LTVושיעור החזר מהכסה  -מגזר לא צמוד

דוח חודשי על הלוואות לדיור  -מידע על הריבית
המפקח על הבקים:

לוח  - 03אשראי שיתן במהלך החודש למטרת מגורים לפי :תקופה לפירעון ,שיעור המימון ) (LTVושיעור החזר מהכסה  -מגזר מט"ח וצמוד מט"ח
אשראי שיתן למטרת מגורים
בריבית קבועה
סכום

באלפי ₪

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

הריבית

פירעון
סופי

ריבית
העוגן

הוספה
)הפחתה(
לפי חוזה

פירעון
סופי

הריבית

פירעון
סופי

סכום

שיעור
הריבית

עמ' 877 - 7

מעל חודש ועד שה
מעל שה עד שתיים
1
מעל שתיים עד  5שים
מעל  5עד  10שים
תקופה מעל  10עד  15שים
לפירעון מעל  15עד  20שים
מעל  20עד  25שים
מעל  25שים
עד חודש ואשראי שמועד שיוי
הריבית איו ידוע
סה"כ
עד 30%
מעל  30%עד 45%
שיעור
מעל  45%עד 60%
המימון
) (LTVמעל  60%עד 75%
מעל  75%עד 90%
מעל 90%
חושב ללא בטוחה
סה"כ
עד 20%
שיעור מעל  20%עד 30%
החזר מעל  30%עד 40%
מהכסה מעל  40%עד 60%
מעל 60%
הלוואות בולט ובלון
סה"כ
מזה :דירות להשקעה
מזה :קבוצות רכישה

שיעור

תקופת

שיעור

שיעור

תקופת

סכום

שיעור

תקופת

הוראות הדיווח לפיקוח ](12/21) [14

תקופה לפירעון

בריבית משתה
סכום

סה"כ

מזה :אשראי שיתן לצורך
פרעון אשראי למגורים
שיתן בבק אחר.

לוח  - 04אשראי שיתן במהלך החודש בביטחון דירת מגורים לפי תקופה לפירעון  -מגזר צמוד מדד
אשראי שיתן בביטחון דירת מגורים
בריבית קבועה
שיעור
סכום
הריבית

באלפי ₪

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

בשים

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

תקופת
פירעון
סופי

סכום

בריבית משתה
שיעור
שיעור
הוספה
ריבית
)הפחתה(
העוגן
לפי חוזה

תקופת
פירעון
סופי

תקופת
פירעון
סופי

מעל חודש ועד שה
מעל שה עד שתיים
1
מעל שתיים עד  5שים
מעל  5עד  10שים
מעל  10עד  15שים
מעל  15עד  20שים
מעל  20עד  25שים
מעל  25שים

01
02
03
04
05
06
07
08

עד חודש ואשראי שמועד שיוי הריבית
איו ידוע
סה"כ
 1מזה :אשראי לחמש שים בדיוק

09
10

הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

תקופה לפירעון

סכום

סה"כ
שיעור
הריבית

11

המפקח על הבקים :הוראות הדיווח לפיקוח ](12/21) [14

דוח חודשי על הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

עמ' 877 - 8

לוח  - 05אשראי שיתן במהלך החודש בביטחון דירת מגורים לפי תקופה לפירעון  -מגזר לא צמוד
אשראי שיתן בביטחון דירת מגורים

מעל חודש ועד שה
מעל שה עד שתיים
1
מעל שתיים עד  5שים
מעל  5עד  10שים
מעל  10עד  15שים
מעל  15עד  20שים
מעל  20עד  25שים
מעל  25שים
עד חודש ואשראי שמועד שיוי
הריבית איו ידוע
סה"כ

בריבית קבועה
שיעור
סכום
הריבית

באלפי ₪

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

בשים

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

תקופת
פירעון
סופי

סכום

בריבית משתה
שיעור
שיעור
הוספה
ריבית
)הפחתה(
העוגן
לפי חוזה

תקופת
פירעון
סופי

01
02
03
04
05
06
07
08

הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

תקופה לפירעון

סכום

סה"כ
שיעור
הריבית

תקופת
פירעון
סופי

09
10

המפקח על הבקים :הוראות הדיווח לפיקוח ](12/21) [14

דוח חודשי על הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

עמ' 877 - 9

לוח  - 06אשראי שיתן במהלך החודש בביטחון דירת מגורים לפי תקופה לפירעון  -מגזר מט"ח וצמוד מט"ח
אשראי שיתן בביטחון דירת מגורים

מעל חודש ועד שה
מעל שה עד שתיים
1
מעל שתיים עד  5שים
מעל  5עד  10שים
מעל  10עד  15שים
מעל  15עד  20שים
מעל  20עד  25שים
מעל  25שים
עד חודש ואשראי שמועד שיוי
הריבית איו ידוע
סה"כ

בריבית קבועה
שיעור
סכום
הריבית

באלפי ₪

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

בשים

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

תקופת
פירעון
סופי

סכום

בריבית משתה
שיעור
שיעור
הוספה
ריבית
)הפחתה(
העוגן
לפי חוזה

תקופת
פירעון
סופי

01
02
03
04
05
06
07
08

הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

תקופה לפירעון

סכום

סה"כ
שיעור
הריבית

תקופת
פירעון
סופי

09
10
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דוח חודשי על הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

עמ' 877 - 10

לוח  - 07אשראי שמוחזר במהלך החודש למטרת מגורים ובביטחון דירת מגורים  -מגזר צמוד מדד
אשראי שמוחזר

מעל חודש ועד שה
מעל שה עד שתיים
1
מעל שתיים עד  5שים
מעל  5עד  10שים
אשראי
שמוחזר מעל  10עד  15שים
למטרת
מעל  15עד  20שים
מגורים
מעל  20עד  25שים
מעל  25שים
עד חודש ואשראי שמועד שיוי
הריבית איו ידוע
סה"כ אשראי שמוחזר למטרת מגורים
אשראי שמוחזר בביטחון דירת מגורים

באלפי ₪

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

בשים

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

בריבית קבועה
שיעור
סכום
הריבית

תקופת
פירעון
סופי

סכום

בריבית משתה
שיעור
שיעור
הוספה
ריבית
)הפחתה(
העוגן
לפי חוזה

תקופת
פירעון
סופי

תקופת
פירעון
סופי

01
02
03
04
05
06
07
08

הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

תקופה לפירעון

סכום

סה"כ
שיעור
הריבית

09
10
11
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דוח חודשי על הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

עמ' 877 - 11

לוח  - 08אשראי שמוחזר במהלך החודש למטרת מגורים ובביטחון דירת מגורים  -מגזר לא צמוד
אשראי שמוחזר

מעל חודש ועד שה
מעל שה עד שתיים
1
מעל שתיים עד  5שים
מעל  5עד  10שים
אשראי
שמוחזר מעל  10עד  15שים
למטרת מעל  15עד  20שים
מגורים מעל  20עד  25שים
מעל  25שים
עד חודש ואשראי שמועד שיוי
הריבית איו ידוע
סה"כ אשראי שמוחזר למטרת מגורים
אשראי שמוחזר בביטחון דירת מגורים

בריבית קבועה
תקופת
שיעור
סכום
פירעון
הריבית
סופי
באלפי ₪

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

בשים

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

סכום

בריבית משתה
שיעור
שיעור
הוספה
ריבית
)הפחתה(
העוגן
לפי חוזה

תקופת
פירעון
סופי

תקופת
פירעון
סופי

01
02
03
04
05
06
07
08

הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

תקופה לפירעון

סכום

סה"כ
שיעור
הריבית

09
10
11
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דוח חודשי על הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

עמ' 877 - 12

לוח  - 09אשראי שמוחזר במהלך החודש למטרת מגורים ובביטחון דירת מגורים  -מגזר מט"ח וצמוד מט"ח
אשראי שמוחזר

מעל חודש ועד שה
מעל שה עד שתיים
1
מעל שתיים עד  5שים
מעל  5עד  10שים
אשראי
שמוחזר מעל  10עד  15שים
למטרת מעל  15עד  20שים
מגורים מעל  20עד  25שים
מעל  25שים
עד חודש ואשראי שמועד שיוי
הריבית איו ידוע
סה"כ אשראי שמוחזר למטרת מגורים
אשראי שמוחזר בביטחון דירת מגורים

בריבית קבועה
שיעור
סכום
הריבית

באלפי ₪

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

ב%-

בשים

באלפי ₪

ב%-

בשים

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

תקופת
פירעון
סופי

סכום

בריבית משתה
שיעור
שיעור
הוספה
ריבית
)הפחתה(
העוגן
לפי חוזה

תקופת
פירעון
סופי

01
02
03
04
05
06
07
08

הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

תקופה לפירעון

סכום

סה"כ
שיעור
הריבית

תקופת
פירעון
סופי

09
10
11
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דוח חודשי על הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

עמ' 877 - 13

לוח  - 10אשראי שחודש במהלך החודש למטרת מגורים ובביטחון דירת מגורים לפי מגזרי הצמדה
אשראי שחודש

באלפי ₪

ב%-

בשים

01

02

03

תקופה לפירעון

מעל חודש ועד שה
מעל שה עד שתיים
1
מעל שתיים עד  5שים
אשראי מעל  5עד  10שים
שחודש מעל  10עד  15שים
למטרת מעל  15עד  20שים
מגורים מעל  20עד  25שים
מעל  25שים
עד חודש ואשראי שמועד שיוי
הריבית איו ידוע
סה"כ אשראי שחודש למטרת מגורים
אשראי שחודש בביטחון דירת מגורים

סכום

לא צמוד
שיעור
הריבית

באלפי ₪

ב%-

בשים

07

08

09

באלפי ₪

ב%-

בשים

04

05

06

01
02
03
04
05
06
07
08

הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

סכום

צמוד מדד
שיעור
הריבית

תקופת
פירעון
סופי

תקופת
פירעון
סופי

מט"ח וצמוד מט"ח
תקופת
שיעור
סכום
פירעון
הריבית
סופי

09
10
11

המפקח על הבקים :הוראות הדיווח לפיקוח ](12/21) [14

דוח חודשי על הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

עמ' 877 - 14

דוח חודשי על הלוואות לדיור  -מידע על הריבית
לוח  -12אשראי שיתן במהלך החודש למטרת מגורים  -לוח מסכם

אשראי שיתן למטרת מגורים
צמוד מדד

לא צמוד
סה"כ

סכום
בריבית
קבועה

סכום
בריבית
משתה

סה"כ

סכום
בריבית
קבועה

סכום
בריבית
משתה

סה"כ

סכום
בריבית
קבועה

סכום
בריבית
משתה

סה"כ

באלפי ₪

באלפי ₪

באלפי ₪

באלפי ₪

באלפי ₪

באלפי ₪

באלפי ₪

באלפי ₪

באלפי ₪

באלפי ₪

באלפי ₪

באלפי ₪

באלפי ₪

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

 1התוים בלוח זה יוזו אוטומטית מהלוחות הקודמים.
 2ביצועים בגין מיחזור הלוואות מוכווות על פי הודעת המפקח מיום  30.12.2014הפטורים מחישוב שיעור החזר מהכסה.

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

עמ' 877 - 16

מעל חודש ועד שה
מעל שה עד שתיים
1
מעל שתיים עד  5שים
מעל  5עד  10שים
תקופה מעל  10עד  15שים
לפירעון מעל  15עד  20שים
מעל  20עד  25שים
מעל  25שים
עד חודש ואשראי שמועד שיוי
הריבית איו ידוע
סה"כ
עד 30%
מעל  30%עד 45%
שיעור
מעל  45%עד 60%
המימון
) (LTVמעל  60%עד 75%
מעל  75%עד 90%
מעל 90%
חושב ללא בטוחה
סה"כ
עד 20%
שיעור מעל  20%עד 30%
החזר
מעל  30%עד 40%
מהכסה מעל  40%עד 60%
מעל 60%
הלוואות בולט ובלון
2
ללא חישוב שיעור החזר מהכסה
סה"כ
מזה :דירות להשקעה
מזה :קבוצות רכישה

01
02
03
04
05
06
07
08

הלוואות לדיור  -מידע על הריבית

תקופה לפירעון

סכום
בריבית
קבועה

סכום
בריבית
משתה

מט"ח וצמוד מט"ח

סה"כ

מזה :אשראי
שיתן לצורך
פרעון אשראי
למגורים
שיתן בבק
אחר
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1

המפקח על הבקים :הוראות הדיווח לפיקוח ](12/2021) [6
דוח רבעוי על תוי הלוואות לדיור

עמ' 878 - 1

דוח רבעוי על תוי הלוואות לדיור
תחולה
 .1חובת דיווח זו חלה על כל תאגיד בקאי שיתרת האשראי לדיור על אחריותו עולה על חמישה
מיליארד ש"ח.
 .2הדיווח מתייחס לפעילות הבק )על בסיס לא מאוחד( במשרדי ישראל בלבד.
מועד הגשת הדוח
 .3את הדוח יש להגיש בתוך חודש מתום הרבעון.
הרכב הדוח
 .4בדוח שלושה לוחות:
לוח  – 01תוים ברמת ההלוואה בתקופה המדווחת.
לוח  – 02פירוט ברמת משה שיתן במהלך התקופה המדווחת.
לוח  – 03פירוט לגבי הלווים שטלו את ההלוואות המדווחות בלוח .01
דרך הדיווח
 .5יש לדווח באמצעות תקשורת מחשבים באיטרט ,בטכולוגיה המאובטחת ,המשמשת את בק
ישראל.
החיות כלליות
 .6כאשר ברבעון המדווח יתת ההלוואה לראשוה ,יש לדווח את לוחות  ,01-03כולל כל המשיים
בגין אותה הלוואה בלוח .02
 .7כאשר ברבעון המדווח יתים משיים של הלוואות שיתו בשים קודמות ,יש לדווח את כל
המשים שיתו ברבעון המדווח בלוח  02בלבד.
 .8לעיין הוראה זו ,מועד בו יתה הלוואה/משה הוא "יום ביצוע ההלוואה" ,כהגדרתו בסעיף 3
להוראת יהול בקאי תקין " 451הלים למתן הלוואות לדיור".
הגדרות
" .9הלוואה לדיור" – כהגדרתה בהוראת יהול בקאי תקין מס' " 451הלים למתן הלוואות
לדיור".
" .10דירה במחיר מופחת" – כהגדרתה בהוראת יהול בקאי תקין מס' .329
" .11מחזור כספי בק אחר" – אשראי שיתן לצורך פירעון אשראי לדיור שיתן ע"י בק אחר.
" .12הלוואה מוכוות" – כהגדרתה בהוראת יהול בקאי תקין מס' " 451הלים למתן הלוואות
לדיור".
" .13משה של הלוואה" – חלק מהלוואה לדיור שיתן במועדים מסוימים או בתאים מסוימים.
 .14כל מוח אחר ,יהיה כמשמעותו בהוראת הדיווח לפיקוח מס' .876
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דוח רבעוי על תוי הלוואות לדיור

עמ' 878 - 2

החיות למילוי הלוחות
לוח  – 01תוים ברמת ההלוואה ברבעון/בתקופה המדווחת
 .15בלוח  01יש לכלול גם הלוואות מוכווות.
" .16מועד אישור ההלוואה":
יש לדווח על התוים כפי שחושבו ביום אישור ההלוואה ,ללא התייחסות לפירעוות
מוקדמים ולמחזורים.
 .17יש לדווח על תוי הכס הממומן )שורות  (12-9רק במקרה שהתוים במערכות המידע של
הבק זמיים.
לוח – 02פירוט ברמת משה שיתן במהלך הרבעון/התקופה המדווחת
 .18במשים של הלוואות שמוחזרו יש לדווח על המשים המקוריים ועל המשים החדשים.
" .19מועד אישור ההלוואה" במשים הממחזרים כספי בק  -מועד אישור המחזור.
 .20סך המשים המדווחים לפי הוראה זו ,שיתו ברבעון המדווח ,צריכים להתאים לסך הדיווחים
שדווחו במהלך הרבעון המדווח לפי הוראה ) 877מטרת מגורים וביטחון דירת מגורים( על פי
הפירוט הבא:
 .20.1מגזר צמוד מדד בריבית קבועה.
 .20.2מגזר צמוד מדד בריבית משתה.
 .20.3מגזר לא צמוד בריבית משתה פריים  +מגזר לא צמוד בריבית משתה ,ריבית שאיה
פריים.
 .20.4מגזר לא צמוד בריבית קבועה.
 .20.5מגזר מט"ח בריבית משתה.
 .20.6מגזר מט"ח בריבית קבועה.
לוח – 03פירוט לגבי הלווים שטלו את ההלוואות המפורטות בלוח 01
 .21כאשר יש מספר לווים בהלוואה אחת הכלולה בלוח  ,01יש לתת לכל אחד מהלווים מספר
סידורי פרד ).(... ,2 ,1
***
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דוח רבעוי על תוי הלוואות לדיור

לוח  – 01תוים ברמת ההלוואה בשה המדווחת
מס'
סידורי
1
2

תון לדיווח

פורמט הדיווח

מספר הלוואה/תיק
יום ביצוע ההלוואה

בפורמט YYYYMMDD

כהגדרתו בסעיף  3להוראת יהול
בקאי תקין " 451הלים למתן
הלוואות לדיור"

3
4

מספר הלווים
מטרת ההלוואה

 - 1מגורים :דירה ראשוה
 - 2מגורים :דירה חלופית
 - 3מטרת מגורים  -אחר
 - 4השקעה
 5הלוואה לכל מטרה בשעבוד
דירת מגורים
 - 6מיחזור כספי בק אחר למטרת
מגורים
 - 7מיחזור כספי בק אחר שיתן
שלא למטרת מגורים
 - 8מיחזור הלוואות מוכווות

לפי סיווג המטרה בהתאם להוראת
דיווח לפיקוח .876

5
6

מספר כסים משועבדים בהלוואה
סך שווי הכסים המשועבדים
לצורך חישוב הLTV-

7

 - LTVיחס הלוואה לשווי הכסים
המשועבדים

8

מיקום הכס המשועבד

9

מיקום הכס הממומן

10

תאריך עסקת רכישת הכס
הממומן
שווי הכס הממומן

12

גוש-חלקה -תת חלקה של הכס
הממומן
החזר חודשי
הכסה חודשית טו
הוצאות קבועות
הכסה חודשית פויה
שיעור החזר מההכסה

18

האם לווה אחד או יותר מהלים
חשבון עו"ש בתאגיד הבקאי?

19

סה"כ סכום אישור מקורי כולל של
ההלוואה – על פי האישור
סה"כ סכום ביצוע כולל של
ההלוואה – על פי האישור
האם הכס המשועבד בהלוואה
רכש במסגרת "דירה במחיר
מופחת"

22

הערות לגבי ההלוואה

11

13
14
15
16
17

הערות

אפס ידווח רק בהלוואות שסווגו
כ"חושב ללא בטוחה" לפי סעיף 15
להוראת דיווח לפיקוח 876
למועד אישור ההלוואה ,בכפוף
להחיות בסעיף  14להוראה 876
שבהוראות הדיווח לפיקוח .שווה
לעמודה  19חלקי עמודה .6
מספר עיר/ישוב ע"פ הגדרות משרד
השיכון
מספר עיר/ישוב ע"פ הגדרות משרד
השיכון
בפורמט YYYYMMDD
רכישה מקבלן  -מחיר קבלן; יד שיה -
הערכת שמאי או עלות כס בהסכם
הרכישה כמוך שבהם.
בפורמט XXXXXX-XXXX-XXX

בהתאם להגדרה בספח א' להוראת
יהול בקאי תקין .329
שווה לעמודה  14ביכוי עמודה .15
בהתאם להגדרה בספח א' בהוראת
יהול בקאי תקין .329
 - 1לא
 – 2כן

20
21

כון למועד אישור ההלוואה .סכום
ששימש לחישוב .LTV

 -0לא
 -1כן
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דוח רבעוי על תוי הלוואות לדיור

לוח  – 02פירוט ברמת משה שיתן במהלך השה המדווחת
מס'
סידורי

תון לדיווח

פורמט

הערות

1
2

מספר הלוואה
מספר משה

3

מספר עסקה

בהתאם להוראות מערכת
לשיתוף בתוי אשראי כלל 24
להוראת דיווח 201
ֹ
CIP_FormalLogicalChecks

4

קוד מקור מידע

בהתאם להוראות מערכת
לשיתוף בתוי אשראי כלל 2
להוראת דיווח 201
ֹ
CIP_FormalLogicalChecks

5

סוג פירעון

6

סטטוס המשה
לתאריך הדיווח

7

סוג הריבית

8

121

סכום ביצוע למועד
הדיווח
יתרת המשה לתאריך
הדיווח
גובה ההחזר לתאריך
הדיווח ללא ריבית
בייים
תקופת ההקפאה
בחודשים
שיעור ריבית העוגן
ביום מתן ההלוואה

131

סוג העוגן

141

שיעור הוספה/הפחתה
שיעור הריבית למועד
הדיווח

16

תקופה לשיוי הריבית
– בחודשים

17

תאריך לעדכון ריבית
הקרוב
תקופה מקורית
לפירעון  -בחודשים
תאריך מתן המשה
מספר אישור עקרוי
מספר משה של אישור
עקרוי
הערות למשה

9
10
111

15

18
19
20
21
22

 – 1שפיצר )סה"כ התשלום  -קרן וריבית
שווה(
 – 2גרייס מלא  /חלקי
 – 3בולט /בלון
 – 4אחר
 -5קרן שווה וריבית משתה
 – 1טרם פרע במלואו בפירעון רגיל
 -2פרע במלואו בפירעון מוקדם
-3פרע בחלקו בפירעון מוקדם
 -4מוחזר מכספי הבק
 -5הלוואה מוכוות
 -1צמוד מדד בריבית קבועה
 -2צמוד מדד בריבית משתה
 – 3לא צמוד בריבית קבועה
 – 4לא צמוד בריבית משתה )שאיו פריים(
 – 5לא צמוד בריבית פריים
 -6צמוד מט"ח ומט"ח בריבית משתה
 -7צמוד מט"ח ומט"ח בריבית קבועה

אם מדובר בהלוואת גרייס

מלל חופשי

עבור הלוואות שיתו בריבית
משתה.
עבור הלוואות שיתו בריבית
משתה.
עבור הלוואות שיתו בריבית
משתה.
עוגן  +הוספה/הפחתה.
המרווח הקבוע בהסכם ההלוואה
לשיוי הריבית )בחודשים( ,עבור
הלוואות שיתו בריבית משתה

YYYYMMDD
YYYYMMDD
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דוח רבעוי על תוי הלוואות לדיור

לוח  - 03פירוט לגבי הלווים שטלו את ההלוואות המדווחות בלוח 01
מס'
סידורי
1
2
3
4
5

תון לדיווח

פורמט

מספר הלוואה
מס' סידורי לווה
שת לידה
הכסה חודשית טו
הערות ללווה

X
בפורמט YYYYMMDD

878 - 5
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דיווח חודשי על פעילות בשיקים

עמ' 884– 1

דיווח חודשי על פעילות בשיקים
תחולה
 .1הוראה זו חלה על כל התאגידים הבקאיים למעט בק חוץ.
 .2הדיווח מתייחס לפעילות במשרדי ישראל בלבד.

מועד הגשת הדוח
 .3הדוח יוגש בתוך עשרה ימי עסקים מתום החודש המדווח.

הרכב הדוח
דרך הדיווח
 .4יש לדווח באמצעות תקשורת מחשבים באיטרט ,בטכולוגיה המאובטחת ,המשמשת את בק ישראל.
מתכות הדיווח מצורפת בזה.

הגדרות
" .5סיבות החזרה של שיקים"" ,סיבת ביטול" )טופס השיק בוטל ו/או תקבלה הוראת ביטול(" ,סיבת
אכ"מ" – כמפורט בפרק  206לכללי המסלקה.
" .6הוראה שיתה לביטול שיקים" – כהגדרתם בכללי מסלקת הבקים )הוראה לביטול טופס השיק
ו/או תקבלה הוראת ביטול( ,ללא קשר למועד פירעון השיק.
" .7מספר התראות" – כהגדרתם בתקות חוק שיקים ללא כיסוי )תשמ"א .(1981-
" .8עפי משק"  -על פי הסיווג האחיד של עפי הכלכלה ) 2011בהתאם לספח הוראת דיווח לפיקוח מס'
.(831
" .9מגזרי פעילות פיקוחיים" – כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור.
החיות כלליות
 .10הדיווח מתייחס לשיקים שהוצגו /הוחזרו ביחס לבעלי חשבון בבק המדווח )הבק המדווח הוא הבק
המשך(.
 .11יש לדווח באופן מצטבר על הפעילות בשיקים במהלך התקופה המדווחת ,וכן על מספר ההתראות
ששלחו בתקופה זו ומספר הביטולים שתקבלו בתקופה זו.
" .12מסיבת ביטול" – החזרת שיק שאחת מהסיבות להחזרתו היא  -ביטול.
" .13מסיבת אכ"מ" – החזרת שיק שאחת מהסיבות להחזרתו היא -אין כיסוי מספיק.
" .14מסיבת ביטול ואכ"מ" – החזרת שיק מהסיבות ביטול ואכ"מ )שתי הסיבות יחד( ,בין יתר סיבות
ההחזרה האחרות.
" .15מסיבות אחרות"  -שיקים שהוחזרו מסיבות שאין כוללות ביטול או אכ"מ.
" .16מספר התראות"  -מספר ההתראות ששלחו בעקבות הצטברות של חמישה שיקים שסורבו ,כמוגדר
בחוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א –  1981ובתקותיו.
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דיווח חודשי על פעילות בשיקים

עמ' 884– 2

" .17הוראות ביטול שיקים"  -שיקים שיתה בגים הוראת ביטול בתקופה המדווחת ,ללא קשר לתאריך
הפירעון הקוב על גבי השיק.
" .18מספר השיקים שהוחזרו מסיבת ביטול לפי מגזרי פעילות פיקוחיים" – סיכום עמודות  11עד 15
יהיה שווה לעמודה .07
" .19מספר השיקים שהוחזרו מסיבת אכ"מ לפי מגזרי פעילות פיקוחיים" – סיכום עמודות  16עד  20יהיה
שווה לעמודה .08
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דיווח חודשי על פעילות בשיקים

עמ' 884-3

דיווח חודשי על פעילות בשיקים
לוח 01
פרטים על שיקים שהוצגו ,שיקים שהוחזר שקים שבוטלו והתראות בגין שיקים ללא כיסוי
מספר שיקים שהוחזרו לפי סיבת ההחזרה

סך השיקים שהוצגו לפי מגזרי פעילות פיקוחיים

מספר השיקים שהוחזרו מסיבת ביטול לפי מגזרי פעילות
פיקוחיים

מספר השיקים שהוחזרו מסיבת אכ"מ לפי מגזרי פעילות
פיקוחיים

מגזר אשים
פרטיים

מגזר
עסקים
זעירים

מגזר
עסקים
קטים

מגזר
עסקים
ביויים

מגזר
עסקים
גדולים

סה"כ

מסיבת
ביטול

מסיבת
אכ"מ

מסיבת
ביטול
ואכ"מ

מסיבות
אחרת

מגזר
אשים
פרטיים

מגזר
עסקים
זעירים

מגזר
עסקים
קטים

מגזר
עסקים
ביויים

מגזר
עסקים
גדולים

מגזר
אשים
פרטיים

מגזר
עסקים
זעירים

מגזר
עסקים
קטים

מגזר
עסקים
ביויים

מגזר
עסקים
גדולים

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

מספר
התראות

הוראות
שיתו
לביטול
שיקים

21

22
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תוים תפעוליים על התאגיד הבקאי
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 .1הוראה זו חלה על התאגידים הבקאיים ועל חברות כרטיסי אשראי.

 .2יש לדווח באמצעות תקשורת מחשבים באיטרט ,בטכולוגיה המאובטחת המשמשת את
בק ישראל .מתכות הדיווח מצורפת בזה.

 .3עדכון פרטי המידע יעשה בכל עת בו חל שיוי בפרטים שדווחו ,וכן כאשר מתווסף או גרע
פרט כלשהו .עדכון הפרטים יעשה מידית במועד בו חל השיוי.

 .4לוחות הדיווח כמפורט להלן:
4.1

לוח  - 1פרטים על התאגיד הבקאי;

4.2

לוח  - 2פרטים על סיפי התאגיד הבקאי;

4.3

לוח  - 3פרטים על המכשירים האוטומטיים;

 4.4לוח  - 4פרטים על המכשירים האוטומטיים של תאגיד שאיו בקאי המקבל שירותי
סליקה מהתאגיד המדווח;
4.5

לוח  - 5פרטים על סיפים יידים /חלקיים של התאגיד הבקאי;

4.6

לוח  -6פרטים על האתרים הקריטיים של התאגיד הבקאי.


החיות למילוי לוח " 01פרטים על התאגיד הבקאי"
 .5לוח זה משמש לצורך עדכון פרטים על התאגיד הבקאי.
סוג התאגיד – בחירה מתוך רשימה סגורה" :בק"" ,בק חוץ"" ,חברת כרטיסי אשראי",
"מוסד כספי"" ,חברת שירותים משותפת".
קבוצה בקאית – בחירה מתוך רשימה סגורה" :לאומי"" ,דיסקוט"" ,פועלים"" ,מזרחי-
טפחות"" ,הבילאומי".
בק אם – בחירה מתוך רשימת התאגידים הבקאיים.
בסיס דיווח – בחירה מתוך רשימה סגורה" :מאוחד"" ,בק".
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בק סולק – בחירה מתוך רשימת התאגידים הבקאיים.
גרעין שליטה – בחירה מתוך רשימה סגורה" :ללא גרעין שליטה"" ,עם גרעין שליטה".
תאגיד ללא גרעין שליטה  -כמשמעותו בסעיף 11ב)ג( לפקודת הבקאות.1941 ,
כמות הסיפים היידים בבק -יש לדווח על מספר הסיפים היידים להפעלה שיש לבק בעת
חירום.
החיות למילוי לוח " 02פרטים על סיפי התאגיד הבקאי"
 .6לוח זה משמש לצורך עדכון פרטי סיף קיים ,הוספה או סגירה של סיף של התאגיד
המדווח .דיווח על סיף חדש יעשה רק לאחר קבלת היתר לפתיחת סיף.
 .7להלן הסבר לאופן מילוי הסעיפים:
7.1
7.2

סיף אם – קוד בן  3ספרות .סיף אם היו סיף אליו כפוף יהולית הסיף שאת פרטיו
מעדכים.
סיף תומך – קוד בן  3ספרות .סיף תומך היו סיף הותן שירותים לסיף שאת
פרטיו מעדכים בזמן שה"ל סגור.

סיווג ראשי – סיווג הסיף יעשה מתוך רשימת בחירה" :רגיל"" ,מיוחד",
7.3
"מחלקה"" ,יחידת ביצוע".
 7.3.1סיווג רגיל  /מיוחד  -בהתאם לוהל פתיחת סיפים של תאגידים בקאיים
)חוזר המפקח מס' ח 2029-06-מיום  31.1.01על תיקויו( .יש להגדיר את
הסיף כסיף רגיל או כסיף מיוחד.
 7.3.2מחלקה – מחלקה של סיף היא חלק בלתי פרד מהסיף ,אולם בגלל וחיות
בתפעול של הבק קבע לה קוד פרד לצורך סליקה.
 7.3.3יחידת ביצוע – מחלקה שהיא חלק מהההלה הראשית של התאגיד הבקאי
)כגון :יחידת י"ע ,קופות גמל ,מוקד טלפוי וכד'(.
אם בשדה סיווג ראשי בחרה אחת מההגדרות" :סיף רגיל"" ,מחלקה"" ,יחידת ביצוע" –
אזי כל אחת מהשדות" :לקוחות"" ,מועדים"" ,שירותים" ו"יהולי" ידווחו כ"לא מיוחד" או
"לא" .אחרת ,תתקבל הודעת שגיאה בעת יצירת קובץ.
באופן דומה ,כאשר סיף מוגדר כ"מיוחד" בשדה סיווג ראשי ,לפחות אחד מן השדות הבאים:
"לקוחות"" ,שירותים" "מועדים" ,או "יהולי" יקבל ערך "כן" או "מיוחד" .אם כל השדות
האלה ידווחו כ"לא מיוחד" או "לא" ,תתקבל הודעת שגיאה בעת יצירת קובץ.
 7.4סיווג לקוחות – בחירה מתוך רשימה סגורה:
"לא מיוחד".
"בקאות פרטית"" ,סיף עסקים" או "תושב חוץ" – בהתאם לסוג הלקוחות אותם
משרת הסיף המיוחד.
"אחר" – אם הסיף הוא סיף מיוחד לעיין סוג הלקוחות ,אך הלקוחות אותם משרת
הסיף אים מאחת הקטגוריות שפורטו לעיל.
7.5

סיווג שירותים – האם הסיף מיוחד ואיו מספק את כל השירותים הבקאיים .יש
לבחור בהתאם" :כן"" ,לא".
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7.6

סיווג מועדים – האם הסיף פועל במועדים מיוחדים .יש לציין זאת ע"י בחירה "כן".
אחרת התשובה היא "לא" .בכל מקרה יש למלא במסך "שעות וימי פעילות" את
המועדים בהם הסיף פועל.

7.7

סיווג יהולי – בחירה מתוך רשימת בחירה:


"לא מיוחד".



"עצמאי" – סיף מיוחד הכפוף מבחיה יהולית לסיף אחר ,אך איו חלק
איטגרלי של סיף האם )יש לו מספר סיף לצורך סליקה(.



"שלוחה" – סיף מיוחד המהווה שלוחה של סיף האם .השלוחה היא חלק
מהסיף שהיא משתייכת אליו )ולכן אין לה מספר סיף לצורף סליקה( ,אולם
איה ממוקמת בין כתליו .השלוחה מאופיית בהיותה חלק איטגרלי מסיף האם,
המספקת באמצעות מספר עובדים מצומצם או שעות פעילות מצומצמות,
שירותים במקום קבוע  ,השוה ממקום סיף האם )לדוגמא :שלוחה בבית אבות(.

7.8

דלפק – סיף בק אשר פועל בו דלפק של בק אחר ,יבחר בשדה זה את שם הבק
המפעיל את הדלפק מתוך רשימה בחירה של כל התאגידים הבקאיים .אחרת ,יש
להשאיר שדה זה ריק.

7.9

קיום שירותי טלר -האם קיימים בסיף שירותי קופה.

 7.10קיום שירות ייעוץ משכתאות -האם קיים בסיף שירות ייעוץ משכתאות .במקרה
וקיים בסיף דלפק משכתאות של בק אחר -אזי יש לדווח בשדה זה "כן".
7.11

קיום עמדות אל -תור -האם קיים בסיף עמדות לתיבות שירות  /מכשירים לצורך
הפקדת צ'קים ללא תור.

7.12

סיף גרעין – סיף שערך מבעוד מועד לשעת חירום מכל ההיבטים ,ואשר הוחלט לגביו
מראש כי ייפתח בשעת חירום .יש לבחור מתוך רשימת בחירה" :כן"" ,לא".

7.13

זמן עמידות סיפי הגרעין -במידה והסיף היו גרעין ,יש לדווח עליו את מספר השעות
שסיף זה יהיה עמיד ללא מים וחשמל.

 7.14רמת מיגון – בחירה מתוך רשימת בחירה כדלהלן" :ממ"ד או מקלט"" ,מרתף תת
קרקעי"" ,חדר מדרגות או מרחב פימי"" ,אחר"" ,לא ממוגן".
 7.15מעה מדייות ההתגוות בכל מדרג בעת חירום כדלהלן:


מקלה -פעילות מלאה לצד הגברת מוכות .יש לבחור מתוך רשימת בחירה" :פעילות
מלאה"" ,חלקית"" ,הסיף סגור".



בייים  -1פעילות במגבלות מצומצמות .יש לבחור מתוך רשימת בחירה" :פעילות
מלאה"" ,חלקית"" ,הסיף סגור".



בייים  -2פעילות במגבלות מורחבות .יש לבחור מתוך רשימת בחירה" :פעילות
מלאה"" ,חלקית"" ,הסיף סגור.
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מחמירה -פעילות מצומצמת לסקטור חיוי ע"פ החיית המשרדים .יש לבחור מתוך
רשימת בחירה" :פעילות חלקית"" ,הסיף סגור -מעה טלפוי בלבד"" ,הסיף
סגור".

 7.16האם המתחם עלול להיסגר בשעת חירום – יש לבחור באפשרות "כן" ,אם הסיף מצא
במתחם ציבורי העלול להיות סגור בשעת חירום ,כגון קיון ,אחרת יש לבחור "לא".
 7.17סיף גיבוי בשעת חירום – קוד בן  3ספרות .סיף גיבוי היו הסיף אליו מופים
לקוחות סיף שסגר בשל מצב החירום ,ואשר מסוגל לספק ללקוחות אלה את
השירותים אותם יכולים היו לקבל בסיף המקורי הסגור.
 7.18שם הבק של הסיף גיבוי -במקרים בהם הסיף גיבוי בשעת חירום היו מבק אחר
בקבוצה הבקאית -יש למלא את קוד ושם הבק של סיף הגיבוי בשעת חירום.
 7.19שטח אזור ממוגן -מתייחס לאזור ברמת מיגון מקסימלית.
 7.20עמידות בתקי רעידת אדמה – בחירה מתוך רשימת בחירה" :הסיף בה לאחר שת
" ,"1980הסיף לפי שת  1980ובוצעו בו חיזוק המבים"" ,לא עמיד בתקי רעידות
אדמה".
 7.21קיום ממוה הג"א בסיף – בחירה מתוך רשימת בחירה" :כן"" ,לא".
 7.22יום מוחה -יום שבתון שבועי )לרוב יום שבת(.
 7.23יום סגור -יום בשבוע מעבר ליום המוחה אשר בו הסיף סגור.
 7.24הסיף סגר אך ממשיך בסליקת הלקוחות -במידה והבק סגר את הסיף אך מספר
הסיף ותר לשימוש הלקוחות .בחירה מתוך רשימת בחירה" :כן"" ,לא".
החיות למילוי לוח " 03פרטים על המכשירים האוטומטיים"
 .8לוח זה משמש לצורך עדכון פרטים על מכשיר אוטומטי קיים ,הוספה או סגירה של מכשיר
אוטומטי של התאגיד המדווח.
8.1.1

מספר  – ATMמספר עד  8ספרות.

8.1.2

האם  ATMצמוד לסיף –  ATMייקרא צמוד לסיף במידה והוא במרחק שאיו
עולה על  500מטר מהסיף .יש לבחור "כן" כאשר  ATMצמוד לסיף ,אחרת-
"לא".

8.1.3

מיקום  ATMביחס לסיף – יש לבחור מתוך רשימה בחירה" :על קיר הסיף",
"בתוך הסיף"" ,במרחק עד  500מטר מהסיף" .שדה זה רלווטי רק למכשירים
שצמודים לסיף .אם המכשיר איו צמוד לסיף יש להשאיר שדה זה ריק.

8.1.4

המבה בו ממוקם ה – ATM-יתן למלא שדה זה רק כאשר בחרה תשובה "לא"
בשדה "האם  ATMצמוד לסיף" .יש לבחור מרשימה בחירה" :בתוך מבה
שיתן לסגירה"" ,בתוך מבה שאיו יתן לסגירה"" ,על קיר חיצוי של המבה".
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מבה שיתן לסגירה היו מבה ציבורי אשר עלול להיות סגור בעת חירום ,כגון
קיון.
עמלה – בחירה מתוך רשימת בחירה" :כן"" ,לא".
מכשיר דרש  -מכשיר המוצב בהתאם להחלטת המפקח לפי סעיף 28א לחוק
הבקאות )רישוי( ,התשמ"א .1981-יש לבחור מתוך רשימת בחירה" "כן"" ,לא".
סוג  - ATMיש לבחור מתוך רשימת בחירה" :משיכת מזומים"" ,מכשיר מידע
או מתן הוראות" .במקרה של מכשיר המשמש גם למשיכת מזומים וגם למתן
מידע /הוראות -יש לבחור "משיכת מזומים".

החיות למילוי לוח " 04פרטים על המכשירים האוטומטיים של תאגיד ,שאיו תאגיד בקאי,
המקבל שירותי סליקה מהתאגיד המדווח"
 .9יש למלא את השם המדויק ואת מספר החברה )ח.פ( של התאגיד המקבל שירותי סליקה
מהתאגיד המדווח .יש לדווח רק על מכשירי  ATMשל התאגיד המקבל )בלוח זה אין לדווח
על מכשירים /מסופים שבהם הועברו מזומים באופן ידי(.
 .10יש לדווח על מספר המכשירים האוטומטיים של התאגיד המקבל מהתאגיד המדווח שירותי
סליקה.
 .11יש לדווח על כל תאגיד המקבל מהתאגיד המדווח שירותי סליקה ,בשורה פרדת.
 .12בסיום ההתקשרות עם התאגיד -יש למלא תאריך סיום.
החיות למילוי לוח " 05פרטים על סיפים יידים /חלקיים של התאגיד הבקאי"
 .13לוח זה משמש לצורך עדכון פרטים ,הוספה או סגירה של סיפים יידים /חלקיים של
התאגיד המדווח.
קוד סיף – מספר חד ערכי בעל  4ספרות לצורך מעקב אחרי הסיפים היידים/
13.1.1
חלקיים.
סיווג הסיף – סיווג הסיף יעשה לפי ההיתר שהתקבל בפתיחת הסיף מתוך
13.1.2
רשימת בחירה" :חלקי"" ,ייד".
13.1.3

קיום מכשיר  -ATMבחירה מתוך רשימת בחירה" :כן"" ,לא" .במידה ואכן יש
מכשיר  -ATMיש לדווח את מספר המכשיר מתוך רשימת מכשירי הATM -
המדווחים בלוח .03

החיות למילוי לוח " 06פרטים על אתרים קריטיים של התאגיד הבקאי"
 .14לוח זה משמש למעקב אחר יכולות ההמשכיות העסקית של התאגיד הבקאי .הלוח כולל
מידע על המיגון והמאפייים של האתרים הקריטיים של התאגיד הבקאי.
 .15סוג המיגון-
קובציולי -מיגון למלחמה קובציולית .בחירה מתוך רשימת בחירה" :כן"" ,לא".
לא קובציולי -מיגון למלחמה לא קובציולית .בחירה מתוך רשימת בחירה" :כן"" ,לא".
רעידת אדמה -עמידות האתר בפי רעידת אדמה .בחירה מתוך רשימת בחירה" :כן"" ,לא".
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בסיס סיסמי -היו הגה מפי פגיעה בשרתים בעת רעידת אדמה חזקה .דהייו ללא חיזוק
מתאים רעידת אדמה -יש יכולת לפגוע בשרתים וברכיבים קריטיים .בחירה מתוך רשימת
בחירה" :כן"" ,לא".
 -EMPהיערכות לפצצה אלקטרומגטית .בחירה מתוך רשימת בחירה" :כן"" ,לא".
 .16מאפייים-
הערכת יתירות האתר ע"י הממ"ר -מכון התקים האמריקאי ) (ANSIפרסם תקן
) (ANSI/TIA-942שמטרתו לתאר  4רמות שוות ) (Tier1-Tier 4ליכולת לשלוף תוים
)זמיות( מחומרה הממוקמת במיקום מסוים .למעשה רמות אלו מגדירות את יתירות חדר
המחשב .ככל שהרמה הממוספרת גבוה יותר ,יכולת שליפת המידע וזמיותה גבוהה יותר.
בחירה מתוך רשימת בחירה" ,"Tier1-Tier 4" :לא רלווטי".
 -Hostingאחסון אתרים באיטרט .בחירה מתוך רשימת בחירה" :כן"" ,לא".
סוג הגיבוי -בחירת הגיבוי של תוי האתר מתוך רשימת בחירה,"passive" ,"Active" :
"משולב".
*****************
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תוים תפעוליים על התאגיד הבקאי

לוח 01
פרטים על התאגיד הבקאי
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

תוי זיהוי

מאפייים

כתובת
ודרכי
התקשרות

מידע
לשעת
חירום
הערה

סוג התאגיד
שם התאגיד
שם באגלית
מס' ברשם החברות
קוד סוויפט
קבוצה בקאית
בק אם
בסיס דיווח
בק סולק
סטטוס
גרעין שליטה
תאריך פתיחה
תאריך סגירה
אופן סגירה
תאריך מיזוג
בק ממזג
רחוב
בית
ישוב
מיקוד
ת.ד
כתובת משלימה
כתובת באגלית
טלפון
פקס
טלפון מוקד
כתובת אתר איטרט
מספר הסיפים
היידים להפעלה בעת
חירום

עמ' 888 -7
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לוח 02
פרטים על סיפי התאגיד הבקאי
סיף א

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

קוד סיף
שם סיף
פרטי
שם סיף אגלית
זיהוי
סיף אם
סיף תומך
רחוב
מספר בית
תא דואר
כתובת משלימה
כתובת יישוב
ודרכי
התקשרו מיקוד
כתובת באגלית
ת
קואורדית X
קואורדיתY
טלפון
טלפון חים
סיווג ראשי
סיווג לקוחות
סיווג שירותים
סיווג מועדים
סיווג
סיווג יהולי
דלפק
תאריך פתיחה דלפק
תאריך סגירה דלפק
קיום שירותי טלר
קיום
שירותים קיום שירות ייעוץ
בסיף משכתאות
קיום עמדות אל-תור
סיף גרעין
זמן עמידות סיף הגרעין
רמת מיגון
מעה התגוות במדרג
חירום מקלה
מעה התגוות במדרג
חירום בייים 1
מעה התגוות במדרג
חירום בייים 2
מידע
מעה התגוות במדרג
לשעת
חירום חירום מחמירה
האם המתחם עלול
להיסגר בשעת חרום
סיף גיבוי בשעת חרום
שם הבק של סיף הגיבוי
שטח אזור ממוגן
עמידות בתקי רעידת
אדמה
קיום ממוה הג"א בסיף
שטח הסיף
גישה לכים

סיף ב

סיף ג
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43
44
45
46
47
48
49
50


עמ' 888 -9

תאריך פתיחה
תאריכים
תאריך סגירה
מוסד ממזג
פרטי
סיף ממזג
מיזוג
הסיף סגר אך ממשיך
בסליקת הלקוחות
יום סגור
ימים
מיוחדים יום מוחה
הערה

לוח 03
פרטים על המכשירים האוטומטיים

01
02
03

תוי זיהוי

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

מאפייים

כתובת ודרכי
התקשרות

קוד סיף
מספר ATM
האם  ATMצמוד לסיף
מיקום  ATMביחס
לסיף
המבה בו ממוקם ה-
ATM
עמלה
האם המכשיר דרש
סוג ATM
רחוב
מספר בית
ישוב
כתובת משלימה
קואורדיטות X
קואורדיטות Y

גישה לכים
תאריך פתיחה
תאריך סגירה
הערה

לוח 04
פרטים על מכשירים אוטומטיים של תאגיד ,שאיו בקאי ,המקבל שירותי סליקה מהתאגיד
המדווח 
תאגיד א'
01
02
03
04

שם התאגיד
מספר ברשם החברות
מספר מכשירים
אוטומטיים
תאריך סיום התקשרות

תאגיד ב'

תאגיד ג'
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לוח 05
פרטים על סיפים יידים/חלקיים של התאגיד הבקאי
סיף א

01

קוד סיף

02

שם הסיף

03

רחוב

04
05

זיהוי ,כתובת
ודרכי התקשרות

מספר בית
תא דואר

06

כתובת משלימה

07

ישוב

08

מיקוד

09

טלפון

10

פקס

11

סיווג הסיף

12

תאריכים

13
14
15

שרות ATM
בסיף

תאריך פתיחה
תאריך סגירה
האם קיים בסיף מכשיר
ATM
מספר ATM

16

גישה לכים

17

הערה

סיף ב

סיף ג
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תוים תפעוליים על התאגיד הבקאי

לוח 06
פרטים על אתרים קריטיים של התאגיד הבקאי
אתר א'
01

תוי זיהוי

שם האתר

02

סוג האתר

03

רחוב

04

מספר בית

05
06

מיקום
וכתובת

ישוב
קואורדיטות X

07

קואורדיטות Y

08

ביחס לקרקע

09

קובציולי

10
11

לא קובציולי
סוג המיגון

רעידת אדמה

12

בסיס סיסמי

13

EMP
הערכת יתירות האתר ע"י
הממ"ר

14
15
16

Hosting
מאפייים

תפעול באמצעות מיקור חוץ

17

סוג הגיבוי

18

הערות

אתר ב'

אתר ג'

