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 כללי פרק א':

 

  מבוא

פעילות הבנקאית מחייבים את התאגיד הבנקאי למשנה מורכבותה והתפתחותה של ה .1

אי הקפדה על קיום הוראות הציות עלולה לחשוף הקפדה על הוראות הציות כהגדרתן להלן. 

פרסומים שליליים, אשר עלולים להוביל לפגיעה בתדמית ו מהותיים הפסדיםאת הבנק ל

  ובמוניטין של התאגיד.

בכל תחום שיפוט בו הם מנהלים עסקים.  להוראות ציותתאגידים בנקאיים צריכים לציית  .2

ית הציות ותחומי אחריותה צריכים להתאים לדרישות החוק והרגולציה ימבנה וארגון פונקצ

  ים.במדינות בהן הם פועל

בדוגמה האישית של הדרג הבכיר; ולכן  ובפרטהציות מתחיל בדירקטוריון ובהנהלה הבכירה  .3

 סביבהליצור  הגורמים הבכירים בתאגיד הבנקאי על הולם ואפקטיבי, ציותדי להבטיח כ

, בניהול עסקיו, של יושר ויושרהגבוהים אשר שמה דגש על סטנדרטים  ,ארגוניתותרבות 

 .הוראות הציותבכל עת למלא אחר לשון ורוח  הםועלי

שביודעין לוקח חלק בעסקות שנועדו על ידי לקוחות להימנע מדרישות דיווח תאגיד בנקאי  .4

רגולטוריות או כספיות, להתחמק מתשלום מס או לאפשר התנהגות לא חוקית חושף את 

  עצמו לסיכון ציות משמעותי.

ית יאגיד הבנקאי ואיננו רק עניינה של פונקצהציות הוא חלק מהתרבות הארגונית של הת .5

בתאגיד הבנקאי ויש להתייחס אליו כחלק בלתי  גורםחל על כל הציות, כהגדרתה להלן, אלא 

  .העסקיות של התאגיד הבנקאינפרד מהפעילויות 

זו עקבית עם  תפישה ;ית הציות כפונקציה בלתי תלויה מהווה חלק מקו ההגנה השנייפונקצ .6

"ניהול  -בנושא  310להוראת ניהול בנקאי תקין מס'  4סעיף בגנה המפורטים שלושת קווי הה

 "(.310סיכונים" )"הוראה 

 לעקרונות המפורטים להלן.ת הציות לפעול בהתאם יעל פונקצי  .7

 

 תחולה

, 1981 -בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  וכהגדרתתאגיד בנקאי הוראות אלו יחולו על  .8

  . )"תאגיד בנקאי"( חברת שירותים משותפתלרבות תאגיד בנקאי שהוא 

 

 הגדרות

      חוקים, תקנות, הוראות רגולציה )לעניין זה, לרבות עמדות             -"ציות הוראות" .9

נהלים שנקבעו על ידי הפיקוח על הבנקים בטיפול בפניות הציבור(, 

החלים על הפעילויות הבנקאיות של התאגיד  ,קוד האתיהפנימיים ו

  ;הבנקאי

סנקציה משפטית או רגולטורית, להפסד פיננסי   מהותי, הסיכון להטלת        - "סיכון ציות"

לספוג כתוצאה מכך עלול או לנזק תדמיתי, אשר התאגיד הבנקאי 

   ;הציות הוראותאת שאין הוא מקיים 
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בלתי תלויה האחראית על ניהול סיכון הציות בתאגיד פונקציה    - "ית ציותיפונקצ"

 ;הבנקאי

 ;בתאגיד הבנקאי ציותת היראש פונקצי - "ראשי קצין ציות"

 יתיעובדי פונקצ"

לקצין  יםפוכפו מבצעים משימות ציותהעובדי התאגיד הבנקאי  - "הציות 

 ;ראשי ציות

 

 ביקורתהית יפונקצ"

 -בנושא  307כהגדרתה בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר  - "פנימיתה

  ;"(307)"הוראה  ית ביקורת פנימית"י"פונקצ

 הסדר מיקור חוץ"

ספקת ההסכם בין התאגיד הבנקאי לבין ספק מיקור חוץ לצורך  - "ציותשל 

 ציות. שירותי

-בנושא  301 כהגדרתן בהוראת ניהול בנקאי תקין מס'             -"שלוחות" 

   . "דירקטוריון"
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 ממשל תאגידיפרק ב': 

 

  דירקטוריון

על  זה , ובכלללפקח על ניהול סיכון הציות של התאגיד הבנקאי אחראידירקטוריון ה .10

 :הדירקטוריון

 (כתב מינוי )צ'ארטר לרבותלהלן,  14-12ים בסעיפכמפורט  לאשר את מדיניות הציות (א)

   ;סדיר קיומה של פונקציית ציות קבועה ואפקטיביתמה

ואת  ,מדיניות הציות להתוות את הדרכים שבהן יש להביא לידיעת העובדים את עיקרי (ב)

  ;לההחשיבות שהוא מייחס 

ידי ההנהלה הבכירה  על ובמהירות כי נושאי ציות מטופלים באפקטיביות להבטיח (ג)

  ;)ב( להלן22פונקציות אחרות כמפורט בסעיף ו ית הציותיפונקצ סיועב

להעריך, לפחות אחת לשנה, את מידת האפקטיביות של ניהול סיכון הציות על ידי  (ד)

 ;בנקאיהתאגיד ה

 ;ציות יעברו אליו בנושאולקבוע את סוג, תוכן ותדירויות הדיווחים שי (ה)

כדי לסייע לדירקטוריון , לפחות אחת לשנה, לבדו ראשי קיים פגישה עם קצין ציותל (ו)

כאמור בביצוע הערכת האפקטיביות של ניהול סיכון הציות בתאגיד הבנקאי. פגישה 

ת ניהול בנקאי להורא (3)ה()35בסעיף יכולה להתקיים עם אחת מוועדותיו, כאמור גם 

  ."דירקטוריון" - בנושא 301 תקין מס'

 

 הבכירה  ההנהלה

 , ובכלל זה:אחראית לניהול אפקטיבי של סיכון הציותההנהלה הבכירה  .11

את העקרונות הבסיסיים על פיהם יפעלו ההנהלה  הכוללתכתובה,  ציותמדיניות לגבש  (א)

  ;להלן 14-12 יפיםעבסכמפורט  והעובדים

נקוט בכל הצעדים הדרושים כדי להבטיח שהתאגיד הבנקאי יוכל להסתמך על ל (ב)

צעדים אלה כוללים הקצאת משאבים, לרבות כוח  ;ת ציות קבועה ואפקטיביתיפונקצי

 ;השגת יעדיהית הציות לצורך יאדם, המתאימים לפונקצ

לפחות אחת לשנה, את נושאי סיכון הציות המרכזיים העומדים בפני  ,לזהות ולהעריך (ג)

 יתייחסו התכניות. טיפול בסיכונים אלוללניהול ותכניות ולקבוע  ,התאגיד הבנקאי

הקשורים לאפקטיביות בה מטופלים  ,במדיניות, בנהלים, ביישום או בביצוע לחוסרים

ו גם לצורך במסמכי מדיניות או בנהלים נוספים לטיפול כמ ;סיכוני ציות קיימים

לרבות , של הערכת סיכוני הציות מההליך השנתיבסיכוני ציות חדשים שזוהו כתוצאה 

  ;( להלןט)23בסעיף כאמור 

, או ועדת הביקורת( ועדת ניהול סיכוניםאחת מוועדותיו )ללדירקטוריון או  ווחדל (ד)

סייע באופן שי ,הציות בתאגיד הבנקאיניהול סיכון על  ,לפחות אחת לשנה

מידת האפקטיביות בו מנהל התאגיד הבנקאי  לש מבוססת לבצע הערכהלדירקטוריון 

  ;שלו את סיכון הציות
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 יו )ועדת ניהול סיכונים או ועדתתווועדאחת מלידי לדירקטוריון או יווח באופן מדל (ה)

כשלים שקיים בהם סיכון משמעותי ועלולים כגון: על כשלי ציות מהותיים  (הביקורת

  ;תדמיתינזק ללהביא להטלת סנקציות משפטיות או רגולטוריות, להפסד פיננסי או 

הוספת בקרות ואף כדוגמת  לנקוט בפעולות משמעתיות או בפעולות מתקנות אחרות (ו)

  .ביחס להפרות של מדיניות הציות אשר זוהו הפסקת פעילות,

 

  מדיניות הציות

האופן שבו ייערך התאגיד הבנקאי ליישום הוראה זו, לרבות המדיניות תפרט את  )א( .12

 התהליכים המרכזיים בהם יזוהו וינוהלו סיכוני הציות בכל רמות התאגיד; 

 מדיניות הציות תיקבע על בסיס קבוצתי, בשינויים המחויבים; )ב(

 קרים המתאימים,, במכדי להגביר את הבהירות והשקיפות של המדיניות יש להפריד (ג)

החלים על קבוצות  כלליםהחלים על כל עובדי התאגיד הבנקאי לבין  סטנדרטיםבין 

 . עובדים מסוימות

 :תכלול, בין היתר, את הנושאים הבאים מדיניות הציות .13

להבטחת עקביות בזיהוי, בדירוג החשיפות ובמטרות ניהול  ותאחיד ותהגדר (א)

  ;הסיכונים

 ;להלןבפרק ד' , כמפורט ית הציותיפונקצשל  הגדרת תחומי הסמכות והאחריות (ב)

ת הציות לפונקציות אחרות המהוות את קו ההגנה השני ובינה יהקשרים בין פונקצי (ג)

 ;310להוראה )ב( 4ית הביקורת הפנימית, כמפורט בסעיף ילבין פונקצ

חלוקת האחריות בנוגע למשימות ציות בין המחלקות השונות בתאגיד הבנקאי,  (ד)

 להלן; בפרק ד'כאמור 

 יתמכו , אשר עובדי התאגיד הבנקאישיועמדו לרשות  תיאור המתודולוגיה והכלים (ה)

בבקרה פנימית שוטפת בנושא הציות, ובכלל זה נהלי עבודה, דו"חות מחשב, הכשרה 

 ;ים לתפקידםינטווהדרכה שוטפים של מנהלים ועובדים בתחומים הרלו

מנת לאפשר לו  -על ראשי ין ציותשיועמדו לרשות קצ סוגי הדיווחים ומנגנוני הדיווח (ו)

טרם התחלת פעילות חדשה  הציותי לציות להוראות אלוודא היערכות התאגיד הבנק

 ;ולקראת קביעת הוראת ציות חדשה

לדווח להנהלת התאגיד  ראשי סוגי הדיווחים, מתכונתם ותדירותם, שעל קצין ציות (ז)

 ;הבנקאי ולדירקטוריון

 .שהפרו הוראות ציות עובדי התאגיד הבנקאי סוגי אמצעים משמעתיים שיינקטו כנגד (ח)

ייסקר לפחות אחת לשנה ויעודכן לנוכח התפתחויות ושינויים בסביבת המדיניות מסמך  .14

 מערכות התאגיד הבנקאי. בפעילויות ובמוצרים, בהפעילות החיצונית, באסטרטגיה, 
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 הקשר עם הביקורת הפנימית

נתונה לביקורת בלתי היא ת הציות היא חלק מקו ההגנה השני, ולפיכך יפונקצי )א( .15

  ;ית הביקורת הפנימית המהווה את קו ההגנה השלישייתלויה של פונקצ

סיכון ציות.  הפנימית תכלולת הביקורת ימתודולוגית הערכת הסיכונים של פונקצי )ב(

מפרט ביקורת לבחינת נאותות ואפקטיביות ית הביקורת הפנימית תערוך יפונקצ

  ;הסיכון שלהנאמדת  הלרמת הציות, ובכלל זה בדיקת הבקרות בהתאם יפונקצי

סדיר בכתב את האופן בו תבוצע החלוקה של תפקידי הערכת יהתאגיד הבנקאי  )ג(

  ;ית הביקורת הפנימיתית הציות לבין פונקציבין פונקציהסיכונים וביצוע הבדיקות 

ודות ממצאי ביקורת א ראשי ת הביקורת הפנימית תעדכן את קצין ציותיפונקצי )ד(

 .הנוגעים לציות
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 מאפייני הפונקציה: 'גפרק 

 

 פונקציה קבועה

של התאגיד  ממדיניות הציותכחלק  ת ציות קבועהיתאגיד בנקאי חייב להיות בעל פונקצי .16

 .הבנקאי

 

  פונקציה בלתי תלויה

אי  .בפעילויות הנבדקות על ידה ית הציות של התאגיד הבנקאי תהיה בלתי תלויהיפונקצ .17

המפורטים בהוראה זו: מתן מעמד רשמי לפונקציה,  התלות נשענת על הרכיבים הבאים,

בראשה, מתן משאבים , מניעת ניגודי עניינים של הפונקציה ושל העומד ראשי מינוי קצין ציות

  וגישה רחבה למידע.

 

 (כתב מינוי )צ'ארטר

להעניק לה מעמד ראוי,  כדי בתוך התאגיד הבנקאי פורמלייינתן מעמד הציות ית ילפונקצ .18

אותו יש להפיץ ( בכתב מינוי )צ'ארטרית הציות יעוגן יסמכויות ואי תלות. המעמד של פונקצ

 :יעגן את הסוגיות הבאות כתב המינוילכלל עובדי הארגון. 

 ;הותחומי אחריותית הציות יפונקצתפקיד  (א)

 ;  אמצעים להבטחת אי התלותה (ב)

מידע הנדרש למילוי תפקידיה, והחובה של עובדי התאגיד הבנקאי לשתף קבל להזכות  (ג)

 ;פעולה במסירת המידע

ובמידת הצורך,  ,בנוגע להפרות אפשריות של מדיניות הציותבדיקות הזכות לערוך  (ד)

 ; זומשימה חיצוניים לביצוע מומחים ות למנ

 ;להלן (ט)23חובת הדיווח הפורמאלית להנהלה הבכירה, כמפורט בסעיף  (ה)

על ממצאיה להנהלה הבכירה אודות אי סדרים או הפרות באופן עצמאי לדווח  הזכות (ו)

תוך עקיפה  לדירקטוריון או לאחת מוועדותיו לפנות ישירות אפשריות, ובמידת הצורך

  ;של מסלול הדיווח הרגיל

ת הציות לבצע את תפקידיה, בהתאם לשיקול יכתב המינוי יעגן את יכולת פונקצי (ז)

דעתה, בכל אחת ממחלקות התאגיד הבנקאי, ותהיה לה הזכות לבצע בדיקות בדבר 

הפרות אפשריות של מדיניות הציות, וכן לקבל תמיכה מקצועית ממומחים בתוך 

  ;או מחוצה לו, לביצוע המשימה מקום שהדבר נדרשהתאגיד הבנקאי 

ת הציות תהיה גישה מלאה לכל הרשומות והתיקים של התאגיד הבנקאי וכן ילפונקצי (ח)

  לכל עובד בתאגיד, ככל שהדבר דרוש, על פי שיקול דעתה, לביצוע תפקידיה;

, לרבות התאגיד הבנקאי יקבע מנגנון הולם לשיתוף פעולה בין המחלקות השונות (ט)

ובינן לבין קצין  ורמים העוסקים בנושאי ציות בקו ההגנה הראשון )קו העסקים(,ג

  ;ימלא את תפקידיו באופן אפקטיבי ראשי , שיוכל להבטיח שקצין ציותראשי ציות

התאגיד הבנקאי יסדיר קווי דיווח או קשרים פונקציונאליים אחרים בין עובדים  (י)

  ת הציות.יפונקצי המבצעים משימות ציות בקו ההגנה הראשון לבין
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 ניגוד עניינים

, צריכים להיות ממוקמים, במעמד ארגוני ראשי וקצין ציות ית הציותיעובדי פונקצ )א( .19

  ;האחריות שלהם לנושא הציות עםניגוד עניינים פוטנציאלי  או עלול ליצור שאינו יוצר

המטלות האחרות יש להימנע מניגודי עניינים בין  ,להלן 33בסעיף המפורטים במצבים  )ב(

  ;ית הציות ולמטלות בתחום הציותישממלאים עובדי פונקצ

או מי ראשי הוראות בענייני ציות רק מקצין ציות  ות הציות יקבליעובדי פונקצי )ג(

  מטעמו.

 10, כאמור בסעיף יתבסס בעיקר על השגת מטרות הפונקציהית הציות יעובדי פונקצתגמול  .20

 ."מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי" -בנושא  A301להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

  

 וכשירות מקצועית  משאבים

לשם ביצוע אפקטיבי של התפקידים  וההולמים המשאבים הנדרשים יהיות הציות ילפונקצי .21

 ובפרט את האמור להלן: .המוטלים עליה

הכישורים, הניסיון והאיכויות המקצועיות  יהיו בעלי ת הציותיעובדי פונקצי )א(

   ;תקין של תפקידם בתחום הציות למילויוהאישיות הנדרשים 

של ו ציות הוראותשל מקיפה הבנה  יהיו בעליבכללותם ית הציות יובדי פונקצע )ב(

 ;ת התאגיד הבנקאייועל פעילו היישומית )פרקטית( ןהשפעת

עדכון לת הציות ישמרו על הכשירות המקצועית, במיוחד בכל הקשור יובדי פונקציע )ג(

 .בדבר שינויים בהוראות ציות, באמצעות לימוד והכשרה שוטפים ושיטתיים
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 תפקידי הפונקציה': דפרק 

 

  הפונקציה תפקידי

בניהול אפקטיבי של סיכוני  הבכירה הנהלהלהציות אחראית לסייע ת יפונקצי )א( .22

 ;בפני התאגיד הבנקאיהציות העומדים 

 שאינןתאגיד בנקאי יהיה רשאי לנהל את סיכון הציות הנגזר מהוראות הציות  (ב)

בהוראה  הקבוע, באופן , באמצעות פונקציות אחרות בקו ההגנה השנילהלןמפורטות 

הוראות  .להיות ברורהצריכה  הפונקציות, חלוקת התפקידים בין במקרה כזה; זו

: ניגוד עניינים; הוגנות הבנק כלפי הבאים תחומיםמה הן הציות האמורות לעניין זה

 הגנה על הפרטיות לקוחותיו; איסור הלבנת הון ומימון טרור; מתן ייעוץ ללקוח;

היבטי מיסוי רלוונטיים למוצרים או  ;)למעט היבטים של טכנולוגיית המידע(

 .לשירותים ללקוחות או הוראות בעלות אופי דומה

  :בין היתר, את המשימות הבאות כוללות,הציות ת יפונקצימשימות  .23

בהתפתחויות  לרבות עדכון ההנהלה, ציות הוראותבנוגע ללהנהלה הבכירה  לייעץ (א)

במסגרת זו ייבחנו גם שינויים משמעותיים מחוץ לישראל בהוראות ;  בתחום הציות

לרבות על  יו,שלוחותיפה שחלות על התאגיד הבנקאי ועל הציות ובמדיניות האכ

תהליכי הזיהוי וההערכה שבבסיס העדכון יכללו גם לקחים  לקוחות.פעילות ה

 דתועמתבנהלי התאגיד הבנקאי או בדרך מאירועי ציות משמעותיים אשר יעוגנו 

 אחרת שתבטיח הטמעתם בתהליך.

עובדים כיצד ליישם באופן ראוי את הוראות הציות, דרכת לסייע להנהלה הבכירה בה (ב)

ומסמכים אחרים כגון: מדריך ציות, כללים  באמצעות הסדרת מדיניות ונהלים

  ;פנימיים וקווים מנחים

 ;בתחום הציותלגבי שאילתות לעובדים  לתת מענה (ג)

העסקיות  יות הגלומים בפעילויותסיכוני הצ יך באופן פעיל אתהערלו לתעד, לזהות (ד)

 נוהגיםשל התאגיד הבנקאי, ובכלל זה התפתחויות הנוגעות למוצרים חדשים, 

 ו בשינויים מהותיים בכל אחד מאלה;י עסקים או לקוחות חדשים, א, קוועסקיים

)ג( 16כאמור בסעיף , החדש תעסקי פעילות וא בתהליך אישור מוצר חדש להשתתף (ה)

 ;310 הלהורא

 ולהשתמש באמצעות שימוש במדדי ביצוע(למשל ) דרכים למדידת סיכון הציות לבחון (ו)

את הליך הערכת סיכון הציות. ניתן לעשות  כדי להעציםזאת  המדידה, בתוצאות

שימוש בכלים טכנולוגיים לפיתוח מדדי הביצוע, באמצעות איסוף ומיון נתונים 

, פעילות גידול בתלונות הציבור ות )כגון:שיכולים להצביע על בעיות ציות פוטנציאלי

   ;(חריגה של סחר ותשלומים

 התאמות-אי על דיתימי להצביע, בתחום הציות והמדריכים םנהליה התאמת להעריך (ז)

 ;בהם לתיקוניםהמלצות  לנסחרך ובמידת הצושנתגלו, 

. מספיקות ומייצגות דגימות על ידי ביצוע בתאגיד הבנקאי ציותה את דוקלנטר ולב (ח)

ת הציות, ייועבר באמצעות קווי הדיווח של פונקצי הדגימותדיווח בדבר תוצאות 

  ;של התאגיד הבנקאי בהתאם לנהלים הפנימיים
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. הדיווח נושאי ציותעל  להנהלה הבכירה שנהפעם ב לפחות ידווח ראשי ציות קצין (ט)

יתייחס להערכת סיכון הציות אשר בוצעה במהלך תקופת הדיווח, ויכלול, בין השאר, 

שינויים שחלו בפרופיל סיכון הציות; סיכום ליקויים או הפרות שזוהו וההמלצות 

  .ננקטו לתיקון ליקוייםלתיקונם ופירוט בדבר אמצעים שכבר 

 

  הציותהעבודה של פונקציית תכנית 

בה תפורטנה  עבודהתוכנית התאם לב התפקידיתבצע את ת הציות יפונקצי )א( .24

יישום וסקירה של מדיניות ונהלים ספציפיים, הערכת  :, כגוןתיה המתוכננותופעילוי

תכלול העבודה תכנית  ;ציות והדרכת עובדים בנושאי ציותמדגמי עריכת סיכון הציות, 

  והתדירות של עבודת ציות מתוכננת; את העיתוי

 כדי להבטיח ראשי ציות ןקצי לפיקוחנתונה ממוקדת סיכון, ו תהיה העבודהתכנית  )ב(

 ;ותיאום בין פונקציות ניהול הסיכון העסקיות כיסוי נאות של הפעילויות

מתודולוגיית הערכת הסיכון, ועליה ית הציות לקבוע בכתב את עקרונות יעל פונקצ )ג(

לעדכן את העקרונות באופן שוטף, על מנת לשקף שינויים במערכת הבקרה הפנימית 

 ;או בתהליכי העבודה, ושילובם של קווי פעילות חדשים

רב שנתית, אשר תיקח בחשבון עבודה על בסיס תוצאות ניתוח הסיכון, תיקבע תכנית  (ד)

את רמת הסיכון המובנה הגלום בפעילויות. התכנית תביא בחשבון גם את 

והחידושים הצפויים ואת הסיכון הגבוה הקיים בדרך כלל בפעילויות ההתפתחויות 

   .חדשות

תכנית תיסקר ותתעדכן באופן ה דיון בהנהלה ולאישור בדירקטוריון;תובא להעבודה תכנית  .25

  .עת שנדרש סדיר בכל

 :תהיה מבוססת, בין היתר, עלהעבודה תכנית  .26

 י הדירקטוריון; ל ידמדיניות הציות שנקבעה ע (א)

 בנושא סיכוני ציות; יובהר כי סקר זה יכול להתבצע גם כחלק מהסקר סקרתוצאות  (ב)

"ניהול סיכונים  -בנושא  350בהוראת ניהול בנקאי תקין מס'  27המפורט בסעיף 

    ;תפעוליים"

, של רואה החשבון ית הביקורת הפנימיתיפונקצביקורת בנושא ציות )של  ממצאי (ג)

 המבקר ושל הפיקוח על הבנקים(; 

 תלונות לקוחות;  (ד)

חדשות ושינויים שוטפים בהוראות קיימות ושינויים בפעילות התאגיד ציות הוראות  (ה)

 )א( לעיל והשלכותיו האפשריות.23, לרבות מידע כאמור בסעיף הבנקאי

 שאים אלה:ותכלול פרטים בנ ההעבודתכנית  .27

 נושאי הציות; (א)

ח האדם שיועסק בציות וכשירותו המקצועית הנדרשת ושל משאבים נדרשים ופירוט כ (ב)

 אחרים;

 לוחות הזמנים לביצוע משימות הציות; (ג)

 בקרות שתתבצענה תוך זמן סביר לאחר תיקון הליקוי; (ד)
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 .תקצוב זמן למטלות ולפעילויות (ה)

 

 היקף פעילות': הפרק 

 

בתחום שיפוט מסוים, שלוחות תאגיד בנקאי המנהל פעילות בינלאומית באמצעות  )א( .28

  ;, וכן להוראות הציות הישראליות החלות עליויציית לחוק ולרגולציה המקומית

ליישם את מדיניות הציות הקבוצתית לשלוחות וודא כי ניתנו הכלים יתאגיד האם  (ב)

  ולנהל באופן אפקטיבי את סיכון הציות בהן.

 ניהול סיכונים אחרותיוודא, תוך תיאום עם פונקציות  בתאגיד האםראשי קצין ציות  )א( .29

, ימלאו בו הן פועלות ים בתחום השיפוטישעובדים בעלי ידע וניסיון רלוונטבתאגיד הבנקאי, 

  בשלוחות; תפקידים בתחום הציות

, בשלוחות בתאגיד האם יוודא את יישום המדיניות הקבוצתית גם ראשי ציותקצין  (ב)

 בנות של פונקציית הציות בדיקה של חברות הרב שנתיתהעבודה ויכלול בתכנית 

 שההוראה לא חלה עליהן;

  של תאגיד האם. ראשי יהיה כפוף מקצועית לקצין ציותבשלוחות  ראשי קצין ציות (ג)

של גידול אפשרי בסיכון המוניטין היכול  הכעל התאגיד הבנקאי לקבוע נהלים לזיהוי ולהער .30

אשר  מוצרים או מנהל פעילות, בתחומי שיפוט מסוימים, לנבוע מכך שהתאגיד הבנקאי מציע

  אסורים עליו בישראל.
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 ראשי קצין ציות': ופרק 

 

יהיה בעל כישורים, ידע וניסיון ההולמים את תפקידיו ואת תחומי  ראשי קצין ציות )א( .31

  ;אחריותו כפי שעולים מהוראה זו

יהיה חבר בהנהלה הבכירה של התאגיד הבנקאי או כפוף ישירות ראשי קצין ציות  )ב(

  .לחבר כאמור, שאינו אחראי על תחום בו מבוצעות פעילויות עסקיות

ניהול סיכון הציות לת קבוצתי אשר יהיה אחראי לזיהוי ובכל תאגיד בנקאי ימונה קצין ציו .32

  .בקבוצה הבנקאית

לחוק  8גם האחראי למילוי חובותיו של תאגיד בנקאי לפי סעיף היה י ראשי קצין ציות )א( .33

הוא חבר  ראשי במקרה בו קצין ציות. עם זאת, 2000-איסור הלבנת הון, התש"ס

הנהלה בתאגיד הבנקאי, האחראי למילוי החובות רשאי להיות בכפיפות ישירה לקצין 

"מניעת  - 411)א( להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 7, כאמור בסעיף קטן ראשי ציות

 ;הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות"

 , קצין הציותורעל אף האמ; לא ימלא בתאגיד הבנקאי תפקיד נוסף ראשי קצין ציות )ב( 

  תפקיד בעל אופי דומה אחר המוגדר בדין מקומי או בדין זר.יהיה רשאי למלא 

           

 ראשי מינוי והפסקת כהונה של קצין ציות

  .נהלת התאגיד הבנקאיייעשה על ידי ה ראשי מינוי קצין ציות .34

 ציות;תאגיד בנקאי ימסור דיווח בכתב למפקח על הבנקים על מינוי קצין  )א( .35

 יינתן דיווח דומה למפקח על הבנקים אם נדרש,, בשלוחותראשי במינוי קצין ציות  )ב(

  .מדינה המארחתב

מתפקידו מכל סיבה שהיא תתבצע באישור מוקדם  ראשי העברה של קצין ציות )א( .36

 של הדירקטוריון;

פירוט , שיכלול ראשי המפקח על הבנקים יקבל דיווח על סיום כהונתו של קצין ציות (ב)

 של נסיבות סיום הכהונה.
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  ת הציותיפונקצימיקור חוץ של ': זרק פ

 

תאגיד הבנקאי. עם זאת, מטלות בניהול הסיכונים  פעילותת ליבהוא חלק מציות  )א( .37

  ;מיקור חוץבת הציות ניתנות לביצוע ימסוימות של פונקצי

משמעותית, יידע את הפיקוח תאגיד בנקאי המבקש להוציא למיקור חוץ פעילות ציות  )ב(

 על הבנקים מראש תוך מתן הנמקה.

אפקטיביות לא יפגמו ב של ציות מיקור חוץל םשהסדרי וודאלעל התאגיד הבנקאי  )א( .38

  ;של המפקח על הבנקים פיקוחהיכולת 

להבטיח כי מטלות של ון וההנהלה הבכירה של התאגיד הבנקאי אחראים הדירקטורי )ב(

 ;באופן הולם ואפקטיבי, גם אם חלקן הועברו למיקור חוץ מבוצעותת ציות יפונקצי

 יפקח על מטלות ציות המבוצעות במיקור חוץ. ראשי קצין ציות  )ג(
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 בנק חוץפרק ח': 

 

 בין היתר: ,בהתאמות המתחייבות הוראה זו תחול על בנק חוץ .39

ית ילהסתייע בפונקצ הציותית ירשאית פונקצ 23בביצוע תפקידיה המפורטים בסעיף  (א)

 של בנק האם; הציות

רשאית  27 - 24 , כאמור בסעיפיםשל פונקציית הציות כנית העבודהבקביעת ת (ב)

שנקבעו בבנק האם, הציות להסתמך על מתודולוגיות הערכת סיכון  הציותת יפונקצי

 אך עליה לוודא התאמתם ועדכניותם לפעילות הסניף בישראל;

ר כי סעיפים מסוימים בהוראה זו אינם ישימים לגביו, במקרים חריגים בנק חוץ, הסבו (ג)

 או דרך יישומם לגביו.הבנקים על מנת לתאם את תחולתם  רשאי לפנות למפקח על

 

 

 

 

 עדכונים

 תאריך פרטים גרסה מס'  06חוזר 
 17/01/02 הוראה מקורית  1 2064
 3/6/15 עדכון 2 2459
 23/12/19 עדכון 3 2598
 30/09/21 עדכון 4 2669

 

 


