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  תמצית המדיניות .1

כחלק מהצעדים שהפיקוח על הבנקים מקדם להגברת התחרות במערכות הבנקאות בישראל וכתמיכה 

אוצר והועדה לקידום התחרות בשווקים הפיננסיים, בה חבר בנק ישראל, בשינויים שמותווים ביוזמת שר ה

המסמך שלהלן מפרט מתווה חדש להסרת חסמים להקמת בנקים חדשים בישראל. החלק הראשון של 

המסמך מתמקד במתווה למתן רישיון בנק לחברות כרטיסי האשראי, במטרה להסיר חסמים ולתת לחברות 

הפועל רק או בעיקר באמצעים ישירים מול הלקוחות),  -בנק (או בנק דיגיטליהללו תמריץ והקלות להפיכה ל

במידה וירצו בכך. חברות כרטיסי האשראי הן גופים שכבר כיום קרובים מאוד לדרישות הפיקוח מבנק, 

מאוד. החלק השני של המסמך מתמקד בתנאים קצר ויכולות לקבל רישיון בנקאי ולהפוך לבנק בזמן 

ת להקמת בנק חדש מהיסוד. המתווה המוצע משתלב בתפישה פיקוחית חדשה הדוגלת הנדרשים וההקלו

  בפיקוח וברגולציה מותאמת לסיכון למערכת הפיננסית, הנובע מהגוף המפוקח. 

היא ליצור תשתית רגולטורית מקיפה, שתאפשר ותתמוך בהקמה של  במתווה המדיניות החדש מטרתנו

קיומה של התשתית האמורה  עצםל חסמי כניסה לבנקאות. בנקים חדשים, תוך הפחתה משמעותית ש

 צפויתחרותי על השחקנים הקיימים (קונטסטביליות), ודרך כך  איוםיצור  –והאפשרות שיוקמו בנקים 

מסמך זה אינו עוסק בסוגיית המבנה  .יהםלקוחות מולשל בנקים לחיוב על התנהלותם  להשפיע

גם אינו עונה על השאלה מה הוא גודל מינימלי של בנק האופטימאלי של המערכת הבנקאית בישראל ו

  שמאפשר קיום מודל עסקי כלכלי, בר קיימא ובעל השפעה חיובית על התחרות במשק. 

מתווה זה הנו אחד מבין הצעדים שהפיקוח על הבנקים ובנק ישראל מקדמים במטרה להגביר את התחרות 

 הטכנולוגיה קידום הםהתחלנו ליישם  שכברמשמעותיים חשובים נוספים  צעדיםבמערכת הבנקאית. 

, ובנוחות גדולה יותר לצרכנים יותר נמוכה בעלות בנקאי שירותיצר" ל" מאפשריםה - בבנקאות  והחדשנות

 - להעביר מידע; קידום ההתייעלות במערכת הבנקאית היכולת ואת ללקוח השקיפות את מגדיליםוש

 נתוני מאגר בניית; ונוחות צריכת השירותים הבנקאייםוהרחבת מגוון  שתאפשר הוזלת המחירים הבנקאיים

וחדשים להציע אשראי; וצעדים צרכניים רבים שיושמו בשנים האחרונות  קטנים שחקנים על שיקל -אשראי

 גם אפשרל יש. במטרה לקדם את התחרות, להעצמת כוחו של הצרכן (כגון תעודת זהות בנקאית ועוד)

ינוניים וקטנים, כדי ליצור שחקן פיננסי משמעותי נוסף במערכת ב –אפשרות לאשר מיזוג בין בנקים 

  הבנקאית.

צעדי המדיניות המפורטים בנייר זה מסירים מספר חסמים מאוד משמעותיים שהיו עד היום להקמת בנק 

 יותר מקל תהליך, ויצירת הון, דרישות סינוף, הצורך ב)IT( טכנולוגיות מערכותחדש בישראל, בתחום של 

  , ובנוסף אנו מציעים תמריצים חיוביים, שייסעו להקמת בנק חדש: בנק שיוןרי לקבלת
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 הסרת חסם הדרישה למערכות תשתית מיכון ותפעול נפרדות לכל בנק:  .א

 בנקים לא ידרשו למערכת מיכון עצמאית.  .1.1

ידי גורם - הפיקוח על הבנקים יאפשר הקמה של מרכז מחשבים משותף (אחד או יותר), על .1.2

שיציע תשתיות מחשוב ותפעול למספר בנקים קטנים ובינוניים, חדשים  טכנולוגי מומחה,  

 מהשוק הבנקאי (לפי גודל המאזן).  20%וקיימים, שיהוו עד   

 הקלת דרישות ההון מבנק חדש:   .ב

חברת כרטיסי אשראי שתרצה להפוך לבנק קמעונאי, כמוגדר להלן, תוכל להחזיק הון ליבה  .1.1

מחברות כרטיסי אשראי  15%ון ליבה נדרש היום של , לעומת ה11.5%כולל של  והון 8%של 

ידי הפיקוח על הבנקים -(והון בפועל גבוה הרבה יותר כיום). הון זה נמוך מההון הנדרש כיום על

 . 1מבנק גדול ובנק קטן ולכן נותן להם יתרון יחסי

 : מהיסוד שיוקם חדש מבנק ההון דרישות הקלת .1.2

ון העצמי הראשוני הגבוה שנהוגות : דרישות ההתנאים מקדימים להקלות ההון 1.2.1

בישראל כיום נועדו על מנת לספק כרית ביטחון משמעותית עבור מפקידים בבנק חדש 

 שטרם צבר מוניטין בהתנהלותו. לכן לאחר שיתקיימו התנאים הבאים תבוצע הקלה:

 ;(במתווה שיגדירו יחד בנק ישראל והאוצר)בישראל ביטוח פיקדונות  יופעל 1.2.1.1

רזולוציה),  –(כלי הצלה  וכשל בקשיים בבנק טיפול כלי בחקיקה יוגדרו 1.2.1.2

 ;כנהוג בעולם (במתווה שיגדירו יחד בנק ישראל והאוצר)

 .האשראי נתוני מאגר של יהיהבנתושלם  1.2.1.3

בנק חדש שיוקם מהיסוד  לבנק חדש. ההון דרישת וקלויהללו  תנאיםה בהתקיים 1.2.2

 יידרש ל:

 בכל שקל מיליון 50של עצמי ראשוני  להוןחדש יידרש  בנקההון:  דרישת 1.2.2.1

 לפי, ראשוני ליבה הון מאפייני בעל(שיהיה  הראשונות פעילותו שנות

מיליון שקל הקיימת היום.  400ת לעומת דרישה להון של זא); באזל הוראות

הבנק ₪, מיליוני  600- כאשר היקף הפעילות (נכסי הסיכון) של הבנק יגיע ל

ויחס  8%מות הון ליבה של יוכל להמשיך ולצמוח ויידרש לעמוד ביחס הלי

 , בהנחה שיהיה בנק קמעונאי, כמוגדר בנייר זה.11.5%הון כולל של 

נדגיש כי בעולם, במדיניות בהן הורדו דרישות ההון הראשוני, כגון אנגליה,  1.2.2.2

בנקים חדשים הוקמו עם רמת הון גבוהה יותר מהמינימום הנדרש, ככל 

יבור, לקבל דירוג ועוד). הנראה משיקולי שוק (הצורך לבנות אמון של הצ

 (נספח ב)

 הקלת תהליך מתן רישיון בנק ויצירת ודאות למשקיעים.  .ג

הפיקוח על הבנקים יאפשר לשחקנים חדשים לקבל רישיון בנק עקרוני בזמן קצר מאוד.  .1.1

רישיון עקרוני זה ייצור וודאות גבוהה ובכך יקל על יזמים החדשים להתארגן ביתר יעילות 

 בבניית הבנק החדש.

 חודשים לחברת כרטיסי אשראי מעת הגשת כל המסמכים הנדרשים.  3 1.1.1

 חודשים לבנק שיקום מהיסוד מעת הגשת כל המסמכים הנדרשים.  6 1.1.2

                                                 
אי כבר היום יש הון רב ולכן דרישה זו אינה חסם להפיכתן לבנק. אולם ההקלה תהפוך את רכישת כידוע, לחברות כרטיסי האשר 1

חברות כרטיסי האשראי לאטרקטיבית יותר בגין האופציה הגלומה בהפיכתן לבנק תחת דרישות הון מקלות ותיתן יתרון יחסי 
 לאותם שחקנים בתחרות.
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בשני סוגי המקרים הבעלים של הבנק החדש יידרשו לעבור תהליך בדיקת נאותות  1.1.3

  )Fit and Proper .( 

את היתרונות לגודל בתפעול  הקלת האפשרות להפעלת בנקאות בתקשורת, שמצמצמת משמעותית  .ד

פרסם הפיקוח על הבנקים  2016במרץ הבנק ויוצרת תשתית להקמת בנק דיגיטלי ללא סניפים:  

מדיניות פיקוחית חדשה בנושא בנקאות בתקשורת, שמקלה באופן משמעותי על האפשרות להציע את 

ות, באינטרנט, באפליקציה במוקדי שיר –כל מגוון שירותי הבנקאות באופן ישיר, ללא סניפים. כלומר 

דיגיטלית ובמכשירים אוטומטיים. הסרת החסמים שביצענו מאפשרת הקמת בנק דיגיטלי מלא ומקלה 

 על שחקנים חדשים או קטנים, שאין להם רשת סניפים ענפה.

אנו מציעים שתינתן לבנקים  האפשרות לעסוק בשיווק ביטוח: –מתן יתרון יחסי לבנקים דיגיטליים   .ה

ידי אגף שוק ההון באוצר, -האפשרות למכור מוצרי ביטוח ללקוחות. זאת במתווה שיוגדר על דיגיטליים

 –ומתוך הערכה שכוח השוק שניתן להפעיל על לקוחות במכירת מוצרים באמצעים ישירים נמוך, ומנגד 

האפשרות הזו יכולה לתרום להגברת התחרות בביטוח וגם לתת תמריץ להקמת בנקים חדשים 

 דיגיטליים.

עד שיווצרו התנאים הנדרשים לעיל  בניית מודל פיקוחי ורגולציה מתאימים לבנקים חדשים קטנים:  .ו

להקמה של בנקים קטנים חדשים, הפיקוח על הבנקים יידרש להגדיר באופן מפורט את המודל הפיקוחי 

ים על אותם גופים, בכלל זה לבנות הסדרה הולמת, ולהגדיר משאבים ייעודיים לבחינת בנקים חדש

ולפיקוח עליהם, אם וכאשר יוקמו. הפיקוח על הבנקים יתאים בהתאם למתווה האמור את הצ'רטר 

  להקמת בנק, הקיים היום באתר בנק ישראל.

  

  חדשים לבנקים הכניסה חסמי וזיהוי בישראל הבנקאות שוק מבנה -רקע  .2

אולם היא בוודאי  ,משמעית חד תשובה בעלת אינה נתון למשק"הנכון"  הבנקים מספר הוא מה השאלה

כלומר שקיימות עלויות קבועות  –תלויה בגודלו של המשק ובעובדה שבבנקאות קיימים יתרונות לגודל 

גבוהות מאוד בהקמה ותפעול של בנק, וככל שהבנק גדול יותר העלויות השוליות שלו בפעילות יורדות וכן 

ך יותר. יתר על כן, אין תשובה חד משמעית עולה היכולת שלו לפזר סיכונים ועל כן להציע אשראי במחיר נמו

לשאלה מהו המספר של הבנקים שיוביל למזעור עלויות האשראי וניהול הפיקדונות במשק. כך למשל, ייתכן 

משק עם מספר רבשל  בנקים קטנים הסובלים מחסרונות לגודל וחוסר יעילות כך שלמרות התחרות בינהם 

יהיו גבוהות. מאידך יתכן משק שבו מספר לא גדול של בנקים להם עלויות האשראי וניהול הפיקדונות במשק 

יש יתרונות לגודל, אשר התחרות ביניהם תוביל למזעור עלויות האשראי וניהול הפיקדונות. בישראל היו 

. אלה לא צלחו, ובנק ישראל ערך תהליך יזום של מיזוג וסגירת 2שנים שבהן פעלו מספר רב של בנקים זעירים

, לאחר שאבחן את העובדה שתרומתם של 2000 -, שהסתיים במחצית הראשונה של שנות האותם בנקים

  בנקים אלה לתחרות במערכת הבנקאית היא אפסית, בעוד שפרופיל הסיכונים שלהם היה גבוה. 

  ?לתחרות תורם וגם קיימא בר עסקי מודל שמאפשר, בנק של האופטימלי דלוהג הוא מה

ל, כאמור, עקב קיומן של הוצאות קבועות גבוהות בבניית בנק בעל מודל עסקי בבנקאות קיימים יתרונות לגדו

רווחי, שמאפשר לו גם להיות יציב לאורך זמן, כפי שמשתקף במחקרים רבים בעולם ובארץ. שאלה נוספת 

וחשובה היא מה הוא הגודל שבו בנק הופך להיות בעל השפעה על התחרות בשוק. מחקרים מסוימים 

לפחות מהשוק אינו תורם לתחרות. בהקשר זה חשוב להדגיש  5%שבנק בעל נתח שוק נמוך מ  מצביעים על כך

שהתרומה של הבנקים הקטנים והזעירים בישראל לתחרות, כיום וגם בעבר כאמור, הייתה מוגבלת ביותר 

ם גדולים ובנקים קטנים רבים לא הצליחו ליצור מודל עסקי רווחי ויציב לאורך זמן, ולכן הם מוזגו עם בנקי

                                                 
ק עולמי, בנק קונטיננטל, קופת חיסכון גחלת, קופת העובד הלאומי נתניה, בנק בנק כרמל, בנק הספנות, בנק פולסקא קאסה, בנ 2

  החקלאות, בנק יורוטרייד, בנק למסחר (כשל) ובנק לפיתוח התעשיה.
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ובינוניים או נסגרו. עם זאת, השינויים הטכנולוגיים המגיעים גם לתחומי הבנקאות, עשויים לצמצם 

משמעותית את חלקם של היתרונות לגודל בשנים הקרובות, ולאפשר לבנקים קטנים ממוקדים עסקים, ללא 

עלי השפעה גדולה מזו שהיתה פריסת סניפים רחבה (בנקים דיגיטליים), ובמבנה עלויות יעיל יותר, להיות ב

לבנקים קטנים בעבר. בנוסף, הורדת חסמים כלכליים נוספים, כמוצג במדיניות להלן, יכולה לתמוך בצמצום 

  יתרונות לגודל, ולאפשר גם לשחקנים יותר קטנים לבנות מודל כלכלי ובעל השפעה על השוק.

  ?כיום בישראל בבנקאות התחרות רמת מה

חת המבנה הריכוזי יחסית של הבנקים, קיימים תחומי פעילות בהם התחרות מאוד במשק הישראלי כיום, ת

 –גבוהה, וכאלה שבהם התחרות פחות גבוהה אולם במגמת עליה בשנים האחרונות. כך, בתחום המשכנתאות 

קיימת תחרות עזה ומרווחים מאוד נמוכים זה מספר עשורים. בשוק זה קיימים שלושה שחקנים דומיננטיים 

התחרות כיום עזה מאוד, והיא נובעת  -טפחות, לאומי ופועלים). במגזר של מימון העסקים הגדולים- חי(מזר

מכך שהשחקנים הפיננסיים אינם רק הבנקים, אלא גם כל הגופים המוסדיים שנכנסו לתחום בעשור האחרון 

ל הבנקים, בנקאית גדולה מו -והגדילו משמעותית את האשראי לעסקים הגדולים ויצרו תחרות חוץ 

שמתבטאת במרווחי פעילות נמוכים. בתחומי הקמעונאות והעסקים הקטנים התחרות היתה לא גבוהה עד 

לפני כשלוש שנים, אולם באותו מועד לערך כל הבנקים החליטו להגדיר מגזרים אלה כמוקד לפעילותם 

הלכה ועלתה. אנו רואים  (מסיבות שונות, שבראשן דרישות הון ורגולציה), והתחרות בין אותו מספר בנקים

זאת בגידול המשמעותי של האשראי למשקי הבית ולעסקים קטנים בשנים האחרונות, ובירידה במרווחי 

האשראי בסגמנטים אלה. ככלל, התחרות מתגברת בפלחי שוק בהם הבנקים מעוניינים להגדיל את פעילותם 

הבנקאות בישראל לא מהווה ככל הנראה ועל כן המחירים בתחומים אלו יורדים. המבנה הקיים של מערכת 

חסם לתחרות מסוג זה. עם זאת, חסמי הכניסה למערכת הבנקאית גבוהים מאוד ביחס לקיים בעולם וסביר 

כי כניסת בנקים חדשים שיתחרו באותם תחומי פעילות (בפרט בתחומי הקמעונאית והעסקים הקטנים) או 

  גם בתחומים אלו. איום לכניסה כזו, יפעלו למזעור עלויות האשראי

  כיצד עלינו לפעול להגברת התחרות בבנקאות? 

  יש צורך לפעול במספר ערוצים: 

 להתייעלות דרישה באמצעות הוזלת עלויות האשראי וניהול הפיקדונות של המערכת הבנקאית  .א

 שיוכלו לסייע למערכת להציע מחירים יותר נמוכים;  טכנולוגיות והכנסת הבנקים

המקרה של התחרות בשוק המשכנתאות מלמד שהתחזקות של בנק  :המערכת בתוך התחרות העצמת  .ב

; זאת גם המערכת בתוך התחרות את העציםהוריד את הריכוזיות וללאחד או שניים בינוניים עשויה 

, כמובן באישור פרטני של הממונה על באמצעות מתן אישור למיזוג בין בנקים קטנים ובינוניים

 ;ההגבלים העסקיים

 בתחומי פעילות בנקאיים;  שרות לגופים חוץ בנקאיים להתחרותהרחבת האפ  .ג

, זאת במטרה ליצור מערכת ידי הורדת חסמי כניסה לבנקאות- עידוד כניסה של בנקים חדשים, על   .ד

שיש בה איום תחרותי, כלומר שבנק חדש יכול לקום בה ועלויות הקמתו אינן גדולות, כך שיוכל להציע 

יוצר לחץ על השחקנים הקיימים בשוק  –יום, גם אם אינו מתממש מחירים נמוכים יותר. עצם הא

  ומשפיע על המרווחים ועל התנהלותם. 

בפרט  ,חדשים לבנקים כניסה חסמי הורדתזיהוי וזה אנו מתמקדים בהגדלת התחרות באמצעות  במסמך

ונות בישראל קונטסטביליות. בשנים האחרונות בוצעו מספר ניסי -כדי לאפשר היווצרות של איום תחרותי

היה ניסיון להקים בנק אינטרנטי וכן ניסיון להקים בנק חברתי. מלימוד  הלהקים בנק מהיסוד. כך לדוגמ

, בנקים של לגודל מהיתרונות חלקהמקרים הללו, וכן מתוך סקירה רחבה של הנהוג במדינות בעולם, עולה ש

 מיתרונות נובעים מהחסמים שחלק דבעו. רגולטורים מחסמים נובעים, גדולים לבנקים עדיפות שנותנים

   .כלכליים לגודל
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  :חסמים מרכזיים להקמת בנקים חדשים בישראל הם

 עצמאית לבנק; תשתית מיכוניתהצורך בהקמה ותפעול   .א

 מבנקים חדשים לחלוטין בעת ההקמה, לצורך קבלת רישיון: ההון ההתחלתי שנדרש  .ב

  מיליון שקל;  400י הן דרישות ההון של הפיקוח על הבנקים כיום מבנק אינטרנט 1.1

 מיליון שקלים. 600והדרישות מבנק רגיל, לא אינטרנטי,  1.2

שתשמש למפגש עם הלקוחות של הבנק החדש, והעלות  הצורך שהיה קיים עד היום ברשת סניפים  .ג

הגבוהה בהקמה של רשת סניפים כזו. הצורך נבע בין היתר מדרישות לזהות את הלקוח פנים מול פנים, 

 דרישות רגולטוריות שחייבו מפגש פיזי בין הלקוח לבנק.ומגוון רחב של 

, לצורך הערכת הסיכון של לקוחות אותם הבנק רוצה לשרת, לבסיס מידעהחשיבות הרבה שיש   .ד

ובמטרה לפנות אליהם בהצעות ערך (זהו חסם כלכלי, שבמשקים רבים הוסר לפני שנים רבות, עם 

 ההקמה של מאגר נתוני אשראי);

 

  המוצגת להלן נותנת מענה לחסמים האמורים. המדיניות החדשה

  

 אשראי כרטיסי חברת בסיס על חדש בנק להקמת מתווה .3

פרק זה במסמך מפרט מתווה למתן רישיון בנק לחברות כרטיסי האשראי,  –רקע כללי והמטרה   .א

במטרה להסיר חסמים ולתת לחברות הללו תמריץ והקלות להפיכה לבנק (או בנק דיגיטלי), במידה 

ידי הבנקים כגורם פיננסי - בכך. הערכתינו היא שחברות כרטיסי אשראי הקיימות נבנו על וירצו

בעל מאפיינים רבים הדומים לאלו של בנק, בין היתר מכיוון שנדרשו לעמוד כמעט בכל ההוראות 

הרגולטוריות של בנקים, ולכן הפער הקיים היום בתשתית ובאופן הניהול בינן לבין בנק קטן 

נו גבוה וניתן לגישור במאמץ לא גדול. יתר על כן, בבחינה של כלל החלופות שנידונו וקמעונאי אי

שנים האחרונות להכנסת שחקנים פיננסיים חדשים  25-בפיקוח על הבנקים ובמשק הישראלי ב

והגברת התחרות, חברות כרטיסי האשראי הן הגופים המשמעותיים והריאליים ביותר להפיכה 

ות הון עצמי גבוה כבר היום; מאגרי מידע גדולים, שמהווים נכס הן זאת שכן הן בעל –לבנק 

בהיבט של הערכת סיכון הלקוח והן בהיבטי שיווק והצעת ערך מותאמות ללקוחות; החברות הן 

נבחנה לאורך השנים האפשרות שבנקים  לדוגמהבעלות מוניטין חיובי; וממשל תאגידי הולם. כך 

אולם לא היה להם עניין בכך, דובר על אגודות  –קמעונאית  זרים יכנסו למשק הישראלי לפעילות

אשראי, בנק חברתי, בנק הדואר שיהפוך לבנק ועוד. כל אלה לא קרמו עוד וגידים והמרחק בינם 

 לבין הדרישות מבנק נותר גבוה. 

הגברת התחרות בתחומי הבנקאות באמצעות יצירת שחקנים פיננסים מאתגרים, מבוססי   .ב

חברות כרטיסי האשראי שיופרדו מהבנקים יוכלו להפוך לשחקנים משמעותיים שתי  טכנולוגיה:

יותר בתחרות בתחומי הבנקאות, בין היתר באמצעות הקלות שביצענו לאחרונה במדיניות הפיקוח 

על הבנקים בתחום בנקאות בתקשורת  ועל בסיס המתווה המתואר להלן. כיום החברות 

מים, ורק בשלוש השנים האחרונות החלו להעניק מתמקדות בעיקר בתחומי הסליקה והתשלו

אשראי למשקי בית כחלק ממדיניות ברורה לגדול בתחום זה, אולם אשראי זה הנו עדין בהיקפים 

נמוכים ביחס לסך האשראי הקמעונאי ותרומתו לרווחיות של חברות כרטיסי האשראי עדין 

ידי הועדה לקידום התחרות (ועדת - נמוכה. הפרדת שתי החברות מהבנקים הגדולים, כפי שמוצע על

שטרום), תיצור שחקנים חדשים, שיוכלו להרחיב את פעילותם ולהגדיל את האשראי למשקי הבית 
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וגם להיכנס לאשראי לעסקים זעירים וקטנים ובכך לפעול להגברת התחרות בשווקים הללו, ולא 

ו להנות מהסרת רק בתחום כרטיסי האשראי והסליקה. שחקנים חדשים ועצמאיים אלה יוכל

החסמים הטכנולוגיים שביצענו לאחרונה כאמור, שמאפשרים למעשה לנהל פעילות בנקאית מלאה 

ללא מפגש פיזי בין הלקוח לבנק ולכן ללא סניפים. החברות המופרדות יצטרכו להחליט על 

בנקאיים,  –האסטרטגיה העסקית שלהן. הן יכולות, בין היתר, להחליט להיות שחקנים חוץ 

הן יכולות להחליט להפוך לבנק, מיד או  - ולהתחרות בתחומי האשראי והתשלומים. לחילופין

לאחר מספר שנים של פעילות, ולהנות מהיתרון המרכזי שיש בפעילות של בנק, שהנו גיוס מקורות 

ות פיקדונות מהציבור, שהנם זולים יותר מכל המקורות החלופיים. כך או כך, החברות המופרש –

 יוכלו לתרום לתחרות וההחלטה על האסטרטגיה העסקית תהיה של הבעלים החדשים. 

 אשראי כרטיסי חברתקיצור משמעותי בתהליך הרישוי:  –רפורמה בתהליך מתן רישיון בנק   .ג

מהגשת המסמכים שלושה חודשים  לקבל תוךו, בנק רישיון לקבלת הבנקים על לפיקוח לפנות תוכל

נק עקרוני. הקיצור המשמעותי של תהליך קבלת רישיון בנק כאמור ייתן ברישיון שיפורטו להלן 

ודאות למשקיעים, יאפשר להם להתחיל לבנות את התשתית להרחבת פעילות חברת כרטיסי 

האשראי לזו הנדרשת לצורך גיוס פיקדונות (מערכת מיכונית, גיוס כוח אדם מומחה וכו'), וככל 

ה. בכפוף לכך שהבנק החדש יעמוד בכלל הדרישות לגייס הון נוסף לצורך ההשקע - הנדרש

שמתוארות להלן, יינתן לבנק רישיון בנק מלא והוא יוכל להתחיל לגייס פיקדונות מהציבור. שלבי 

התהליך והמסמכים הנדרשים לקבלת רישיון בנק עקרוני ורישיון בנק מלא מפורטים בהמשך 

 המסמך. 

במידה  :לות פרמננטיות בדרישות ההוןיאפשר מתן הק – מתמחה קמעונאי בנקרישיון ל  .ד

 ביתוהמבקשים יהיו מעוניינים לקבל רישיון של בנק המתמחה בתחומי הקמעונאות (משקי 

, הרגולטורי במתווהופרמננטיות  נוספות הקלות להם יינתנו), כמפורט להלן –זעירים  ועסקים

ל שבהמשך יחליטו כמתואר להלן, שכן זהו מתווה פעילות שבו הסיכונים נמוכים יותר. ככ

המבקשים להרחיב את הפעילות של הבנק מעבר למתווה של בנק קמעונאי, חלק מההקלות 

שבנק קמעונאי  מוצע בהתאםיצומצמו (בפרט ההקלה בדרישת ההון) ורישיון הבנק ישונה. 

 :מתמחה יוגדר לפי המאפיינים הבאים

 מיליון 4עד  עיריםזלעסקים  ואשראיבית  למשקיקמעונאי  אשראילהעניק  יוכל הבנק 1.1

לא תותר בבנק בעל רישיון בנק קמעונאי מתמחה פעילות משכנתאות או אשראי   "ח.ש

קצר (מח"מ), -שנים, שמחייבים ניהול סיכוני ריבית, סיכוני ארוך 5- לתקופה גבוהה מ

 ; הלאהסיכונים משפטיים וכן 

 ;ראל בלבדבישועסקים  ליחידיםפעילות הבנק תוגבל לגיוס פיקדונות ומתן אשראי  1.2

אג"ח  - נמוך סיכון פרופיל בעלי נכסים רק בתוכו יכלולהבנק  של הנוסטרו תיק 1.3

 ;Level1 - כ 3ממשלתיות ונכסים נזילים המוכרים בדרישות הנזילות של באזל 

הבנק יורשה לפעול בנגזרים רק לצורך גידור סיכונים בפעילות הליבה  - נגזרים פעילות 1.4

 פקולטיביות.שלו ולא לצורך נטילת פוזיציות ס

לא תותר חשיפה של הבנק במטבע חוץ (כן תותר פעילות מט"ח עבור  - "חבמט פעילות 1.5

 ידי הבנק);- לקוחות, ללא נטילת פוזיציות משמעותיות על

מתוך התפיסה שלקוח קמעונאי מבקש מענה לכלל צרכיו, וביניהם  - משלימות פעילויות 1.6

לבצע את הפעילות באופן עצמאי או  , הרי שיתאפשר לבנק לדוגמהפעילות ייעוץ השקעות 

 בנקאיים להשלמת השירותים ללקוחות; - ליצור שיתופי פעולה עם גורמים חוץ 

הקמת תשתית ומערכות מחשוב, שתאפשר פעילות גיוס  -הקלות בנושא תשתיות ומערכות מחשוב   .ה

האתגר פיקדונות והרחבת פעילות הבנק מעבר לפעילות הקיימת של חברות כרטיסי האשראי, היא 
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העיקרי שיעמוד בפני חברות כרטיסי האשראי שיהיו מעוניינות להפוך לבנק. עד היום גישת 

הפיקוח על הבנקים הייתה שלכל בנק נדרש שיהיו תשתיות ומערכות מחשוב עצמאיות. על פי גישה 

זו, נדרשו בנקים קטנים (כגון יהב ואיגוד) להיפרד מהבנק הגדול שממנו רכשו שירותי מחשוב 

קים לעצמם תשתיות ומערכות מחשוב נפרדות. הקמה ותפעול מערכות מיכון כרוכים בעלויות ולה

מאוד גבוהות שמכבידות על בנק קטן, הן בהיבט של ההשקעה הראשונית בפיתוח או רכש של 

מערכת מיכון בעת ההקמה, הן לאחר מכן בניהול, בתחזוקה ובתפעול השוטפים של תשתיות 

רוג והשבחה של התשתיות והמערכות הטכנולוגיות, הנדרשים לאורך ומערכות המחשוב והן בשד

זמן. העלויות כוללות עלויות תשתיות חומרה ותוכנה, פלטפורמות, יישומים, גיוס ושימור כוח 

אדם מקצועי ברמה גבוהה, שטח ועוד. עבור בנקים חדשים הדרישה הזו הפכה לחסם מהותי 

  1.1קים קטנים ובינוניים חדשים וגם קיימים נאפשר: להקמת. לנוכח האמור, ובמטרה להקל על בנ

הקמת מרכז מחשבים משותף (ממ"מ), אחד או יותר, שישרתו מספר רב של שחקנים  1.1

מודל בו יזם טכנולוגי חיצוני יקים ויתפעל תשתיות מיכון, שבהן יוכלו  - פיננסיים 

מודל זה יסייע  להשתמש חברות כרטיסי אשראי, בנקים קטנים ובנקים בינוניים קיימים.

לבנקים קטנים ובינוניים להפחית עלויות, ולבנק חדש שנבנה על בסיס חברת כרטיסי 

להתחיל לפעול כבנק בזמן קצר משמעותית מהמצב כיום. לפי הצעה זו, היזם  –אשראי 

הטכנולוגי יציע תשתית, פלטפורמה ותוכנה כשירות, שבהן רוכש השירות (הבנק) משלם 

לא למרכז מחשוב ותפעול בנקאי משותף והדרישות יגובש בפיקוח על לפי שימוש. מתווה מ

הבנקים בחודשים הקרובים, על בסיס ניסיון הקיים בעולם בנושא (כגון בארה"ב) ויפורסם 

 להערות הציבור הרחב. 

לצורך הבטחת המשכיות עסקית והפחתת הסיכון הסיסטמי, הגדרנו איזה אחוז  1.1.1

תו מרכז שירותי מחשובו תפעול מהמערכת הבנקאית יוכל להשתמש באו

מרכז מחשבים משותף, או יזם אחד, יוכל להציע שירותי מחשוב ותפעול  - משותף

מהמערכת הבנקאית. אם יהיו  20%מחשוב לשחקנים רבים, שיהוו יחד עד 

סגמנטים מסוימים בלבד שבהם יהיה שיתוף מערכות (כגון סגמנט ניירות ערך וכו) 

 ם. הכלל האמור יחול גם עליה –

היתר למרכז מחשבים משותף, יותנה בין היתר, בעמידה בצ'ארטר שיגובש כאמור  1.1.2

בחודשים הקרובים וכן יהיה נתון לביקורת של הפיקוח על הבנקים, כל עת שייתן 

 שירות לתאגיד בנקאי כלשהו.

גם בנקים קטנים ובינוניים קיימים יוכלו להשתמש בשירותי מרכז המחשבים  1.1.3

 .המשותף שיוקם

עד להקמה של מרכז מחשבים משותף כאמור,  -ת על מערכותיו של בנק קייםהתארחו 1.2

ואם לא יתאפשר לבנק החדש לרכוש מערכת מדף מותאמת לצרכיו, נאפשר לבנק החדש 

להתארח על מערכות של בנק קיים, בהסכם שיתוף פעולה לקבלת שירותי מחשוב ועיבוד 

 של יישומי ליבה בתמיכת אינטגרטור צד שלישי.

 .תקף גם לבנקים קטנים ובינוניים קיימים כיום במערכת האמור

לבנק שיוקם על בסיס חברת  (שמשמעותן הקלות בדרישות הון):  מינוף יחס דרישתב הקלה  .ו

כרטיסי אשראי, שיבחר להיות בעל רישיון של בנק קמעונאי מתמחה כאמור תינתן הקלה 

לבנק קטן בישראל ויחס  5%חס של , לעומת י4.5%פרמננטית והוא יידרש לעמוד ביחס מינוף של 

 לבנק גדולת כאמור.  6%של 

הקלה זו תינתן גם לכל בנק קטן הקיים היום במערכת שהנו בנק קמעונאי לפי ההגדרה הנ"ל, או 

 לבנק שיחליט להפוך לקמעונאי דרך מיקוד פעילויות.
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ינימאלי של בנק המ 1יחס הון עצמי רובד   –הון מותאם סיכון  – הון הלימות ביחס קבועה הקלה  .ז

באופן  8%שיוקם על בסיס חברת כרטיסי אשראי, בעל רישיון בנק קמעונאי מתמחה, יעמוד על 

) ומזה הנדרש 9%פרמננטי. יחס זה נמוך מיחס הלימות הון ליבה הנדרש מבנק קטן כיום בישראל (

תר ). היחס הנמוך יותר מתאפשר לנוכח הסיכונים הנמוכים יו10%משני הבנקים הגדולים (

 הקיימים בבנק קמעונאי כאמור. יחס נמוך זה, ייתן לבנק יתרון יחסי בתחרות.

סיכון הנזילות של בנק קטן גדול מזה של בנק גדול, זאת שכן   -דרישות נזילות יוותרו ללא שינוי  .ח

יכולתו של בנק קטן לגייס מקורות בזמן חירום מוגבלת. המתווה האנגלי לבנקים חדשים, שעמד 

בחלק מהשינויים לעיל, מציין כי בהיבטי נזילות הוא אינו נותן הקלות לבנק חדש לנגד עינינו 

בניגוד להקלות הניתנות בתחום ההון. גם אנו סבורים שהבנק החדש יידרש לעמוד בהוראות 

 הנזילות הקיימות ולקבוע מדיניות לניהול סיכוני נזילות. 

נק ישראל לבנקים בימי שגרה הבנק החדש יוכל להנות מחלון הנזילות שמציע בעם זאת,  1.1

 ). lender of last resort( ובעת חירום

 מקורות עיקריים: 3מקורות הנזילות של הבנק הקמעונאי החדש יתבססו על  1.1.1

סביר להניח כי מחיר קווי האשראי  - קווי אשראי מבנקים ומוסדיים 1.1.1.1

 יעלה עם הפרדת שתי חברות כרטיסי האשראי מהבנקים.

 סי האשראי יוכלו לגייס אג"ח.חברות כרטי - גיוסי אג"ח 1.1.1.2

תהליך הדרגתי שיוכל להתחיל בעת קבלת  -גיוס פיקדונות הציבור  1.1.1.3

 רישיון בנק קבוע.

יוותר בדומה לבנק רגיל קיים ולמצב הקיים היום בחברות  -ציות לרגולציה צרכנית והגנת הצרכן  .ט

 כרטיסי אשראי.

 ם בחברות כרטיסי האשראי. בדומה לבנק רגיל קיים והקיים היו ציות ואיסור הלבנת הון   .י

במטרה לתת יתרון  האפשרות לעסוק במכירת ביטוח (באישור הממונה על שוק ההון והביטוח):  .יא

יחסי לבנקים החדשים בממשק עם הלקוחות, ובמטרה להגדיל את התחרות גם בתחומי הביטוח 

שור למכור לטובת הלקוחות, אנו תומכים בכך שבנקים אלה יקבלו אי –ולא רק בתחומי הבנקאות 

פי כל הדרישות –ידי אגף שוק ההון, ועל - מוצרי ביטוח, בתחומים ובמתווה שיאושרו על

הרגולטוריות שלהם כרגולטור. מכיוון שהבנקים החדשים הללו יפעלו בעיקר או רק באמצעים 

ישירים (טלפון, אינטרנט, דיגיטל) ולא באמצעות סניפי בנק, הכוח יישמר בידי הלקוח שיחליט אם 

 כוש או לא את המוצרים שיוצעו לו.לר

 3-תהליך האישור של בנק חדש ומתן רישיון יורכב מ -לוחות זמנים לאישור בנק חדש כאמור   .יב

 חלקים עיקריים:

בשלב זה תוכל חברת כרטיסי האשראי לקיים עם הפיקוח פגישות  - שלב הטרום הגשה 1.1

ת רישיון הבנק. יצירת הברה על מנת להבין בדיוק מה הן הדרישות והציפיות בתהליך קבל

 בהירות בתהליך זה, תאפשר בהמשך תהליך אישור קצר יותר ואפקטיבי יותר.

 בתהליך זה יוגשו לפיקוח המסמכים הבאים: -הגשת חומרים ומתן היתר בנק עקרוני 1.2

כולל התייחסות לאסטרטגיה העסקית המתוכננת,  -תוכנית עסקית מפורטת לבנק 1.2.1

, התייחסות להסכמי מיקור חוץ עיקריים ITול הערכות פיננסיות, אסטרטגיית ניה

 של הבנק החדש.

 תוכנית לגיוס הפיקדונות, ניהול הנזילות וסיכוני הנזילות. 1.2.2

 שינויים שיבוצעו במבנה הארגוני ובממשל התאגידי בעקבות ההרחבה לבנק. 1.2.3
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 הבנק יציג לפיקוח בנוסף לאמור: –דרישות לצורך קבלת היתר מלא לבנק  1.3

 ניהול סיכוני הנזילות וסיכוני שוקמדיניות מפורטת ל 1.3.1

 יכולת מיכונית שמאפשרת גיוס וניהול פיקדונות ונזילות וניהול בנק 1.3.2

 תיאור כוח האדם הקיים והצפוי לניהול הנזילות וסיכוני הנזילות. 1.3.3

יינתן רישיון מלא להתחלת פעילות כבנק וגיוס  -לאחר בחינה ואישור האמור 1.3.4

 פיקדונות מהציבור.
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 מהיסוד חדש בנק להקמת מתווה .4

הקמת בנק חדש מהיסוד מורכבת הרבה יותר מהקמת בנק על בסיס חברת כרטיסי אשראי, שכן לבנק נדרש 

מידע רב על הלקוחות כדי להעריך את רמת הסיכונים שלהם, נדרש הון עצמי, מוניטין, ממשל תאגידי וכוח 

  עודיות ומודל עסקי מבוסס. אדם מומחה בתחומי הבנקאות וזאת בנוסף למערכות מיכון בנקאיות יי

, שכן בשנים הראשונות של הבנק אין לו ניסיון מספיק ואין לו כריות הוא גבוה לכשל יגיע חדש שבנק הסיכון

הון והפרשה מספקות, כדי לספוג התממשות של סיכונים גדולים. נפילת בנק, גם אם הוא קטן, תפגע 

ן של הציבור בכלל המערכת הבנקאית ודרך כך על במפקידים בבנק זה ועלולה גם להשליך לרעה על האמו

פעילות המשק כולו. האם לציבור בישראל יש סובלנות לנפילת בנק קטן? האם זהו מחיר שהציבור מוכן 

לשלם כדי לקדם מערכת בנקאות תחרותית יותר? בכל מקרה התשובה שלנו כקובעי מדיניות היא שחייבים 

ה לעבוד למודל זה שבו קיימים בנקים קטנים מסוכנים יותר מנת שראוי יהי-להתקיים מספר תנאים על

  (מודל שקיים במדינות קטנות ומפותחות בעולם, כגון דנמרק וגם בארה"ב).  

  

 מנועל לא בהחלט, אם כי קטנים בנקים פועלים בה בנקאית במערכת הקיימיםלצמצם את הסיכונים  כדי

קיימו תנאים אלו יתאפשר להפחית בתמורה את לכשת .והכרחיים ראשוניים תנאים כמה נדרשים, אותם

  הדרישות שנדרשות כיום מבנק חדש על מנת לצמצמם את הסיכונים האמורים. התנאים הם:

בנק ישראל והאוצר יפעלו יחד להגדרת מתווה מתאים לכלל הבנקים.  פיקדונות ביטוח בישראל יוקם  .א

 ם בחקיקה.בסיס המודלים הקיימים בעולם, תוך עיגון הדברי- לישראל, על

כלים אלה . מפותחות במדינות היום כנהוג, ובכשל בקשיים בבנק לטיפול הכלים בחקיקה יוגדרו  .ב

בסיס תובנות מבנקים - מצויים בכל המדינות המפותחות כיום, ושוכללו משמעותית לאחר המשבר ועל

דלים בסיס המו-שהגיעו לכשל. בנק ישראל והאוצר יפעלו יחד להגדרת מתווה מתאים לישראל, על

 הקיימים בעולם, תוך עיגון הדברים בחקיקה. 

שתאפשר לשחקנים חדשים וקיימים הערכת סיכונים  ,האשראי נתוני מאגר של ההקמה תושלם   .ג

נאותה של הלקוחות החדשים המבקשים אשראי. בניית המאגר כבר החלה, והיא מובלת בשיתוף 

  פעולה של בנק ישראל והאוצר.

  :תנאים הבאים, בנק חדש שיוקם בישראל מהיסוד יידרש ללעיל לכשיתקיימו התנאים המצוינים

מיליון שקלים, חלף דרישה שהיתה עד  50הבנק החדש יידרש להון עצמי התחלתי של  דרישות הון:  .א

 מיליוני שקלים לבנק רגיל. 600 - מיליון שקלים לבנק אינטרנטי וכ 400היום ל 

יהיה  –ותו הראשונות. אם יצבור הפסדים הבנק יידרש להחזיק הון מינימלי זה בכל שנות פעיל 1.1

 עליו להשלים ולהגיע להון העצמי המינימלי האמור. 

 , לפי כללי באזל. 1ההון יהיה במתכונת הון ליבה רובד  1.2

הבנק יידרש לעמוד ביחס ₪, מיליוני  600 -כאשר היקף הפעילות (נכסי הסיכון) של הבנק יגיע ל 1.3

הגבוה מבין  - או בהון המינימאלי הנ"ל 11.5%של ויחס הון כולל  8%הלימות הון ליבה של 

 השניים, בהנחה שיהיה בנק קמעונאי, לפי ההגדרות לעיל. 

ההון המינימלי הנדרש האמור נקבע לאחר שבחנו את הדרישות הרגולטוריות הקיימות היום  1.4

במדינות השונות בעולם. נציין כי בפועל גם במדינות שבהן החקיקה והרגולציה הגדירו רמות 

הון מינימלי נמוכות, בפועל בנקים חדשים שהוקמו מחזיקים הון גבוה יותר באופן משמעותי 

  (ראו נספח ב, בהתייחס לבנקים חדשים שהוקמו באנגליה). 
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הבנק החדש יהיה רשאי להשתמש אף הוא במרכז מחשבים משותף, כמתואר לעיל,  תשתיות מחשוב:  .ב

חיצוני ולא   ITידי ספק - רים, שיתופעלו עלולהנות מתשתיות קיימות ומשותפות עם בנקים אח

 עצמאיות.

הבנק החדש יהיה רשאי אף הוא לפנות לקבלת היתר עקרוני לבנק, לפי המתווה  קבלת רישיון:  .ג

 של היזמים המשקיעים. Fit & Properחודשים, ולאחר בדיקת  6האמור, תוך 
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שים האחרונים לשחקנים פיננסיים נספח א': פיקוח מדורג לפי סיכון: "מדרגות" פיקוח שהגדרנו בחוד
 שונים

בנק גדול 
 20%(מעל 

 מהשוק)

בנק קטן בנק חדש מהיסוד

לאחר שיוגדרו 
בישראל ביטוח 
פיקדונות וכלי 

טיפול בבנק 
בקשיים + 

תושלם הקמת 
מאגר נתוני 

אשראי

בנק חדש  
קמעונאי על 
בסיס חברת 

כרטיסי 
אשראי, או 

בנק 
קמעונאי 
קיים***

חברת 
כרטיסי 
 אשראי

(סולק בעל 
פעילות 

 2אשראי מעל 
₪) מיליארדי 

**

מדרג  סולק**
פיקוחי לפי 

סיכון

הון  10%
 ליבה

הון  13.5%
 כולל

  הון  9% 
 ליבה

הון  12.5%
 כולל 

 50הון עצמי של 
מיליוני שקלים, 

בשנים הראשונות 
עד שיגיע להיקף 
 -פעילות הבנק ל

₪.  מיליון  600
(במונחי נכסי 

 סיכון)

הון ליבה 8%

הון  11.5%
כולל

הון ליבה 8%

הון  11.5%
 כולל

הון נמוך לפי 
  -גישת ה

PSD 
 האירופאית*

הון נדרש

6% 5% לאחר שפעילות  
הבנק תגיע לסף 

שצוין לעיל, 
ובהנחה שיוגדר 
כבנק קמעונאי: 

4.5%

4.5% ‐ יחס מינוף  -
)3(באזל 

Payment system Directive* 

טיסי אשראי גובש לאחרונה בהוראת סולקים חדשה שהוצאה ** מתווה ההון המקל לסולק וחברת כר 
 . 2015בדצמבר 

  הנו ההצעה החדשה הנוכחית - *** המתווה לבנק קמעונאי חדש על בסיס חברת כרטיסי אשראי
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 נספח ב: ההון בפועל של בנקים חדשים וקטנים באנגליה

יחס  נתון לתאריך  הערות

 מינוף

יחס הון 

עצמי 

 1רובד 

עצמי הון

 (מ' ליש"ט)

 שנת

 הקמה

 בנק

  31.12.15 7.2% 13.8% 460 2009 Aldemore 

בוצע גיוס  2016ברבעון ראשון 

 Metro Bank 2010 407 13.3% 4.9% 31.12.15 הון נוסף 

בשנת  - כניסה לפעילות עו"ש 

2012  31.12.15 4.0% 17.5% 1340 2010 

Virgin 

Money 

  31.12.15 4.2% 11.4% 319 2011 

One 

Savings 

Bank 

  31.12.15 7.0% 14.4% 368 2011 Shawbrook 

, טרם פרסם 4/16-החל לפעול ב

 Atom Bank 2016 135 נתוני יחס הון

נערך להשקת הפעילות, טרם 

 Tandem 2016 100 פרסם נתוני יחס הון

 מקור: דוחות כספיים ופרסומים ציבוריים

 

 

 

  


