
 

 

 

 הקלת הליך המעבר מבנק לבנק 

 והעצמת כוחו של הצרכן הבנקאי

 

 

 

 

 ד "עו, טל הראל
 (לקוח-בנק)מנהלת יחידת האסדרה 

 
 2015ספטמבר 
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 הקדמה

 

 

 !הבנקיםלהיות אחד מיעדי הפיקוח על הייתה ותמשיך התחרות הגברת 

 חדשות הוראות להתקנת משמעותי פיקוחי דגש הושם האחרונות בשנים
 :במטרה קיימות הוראות ולשיפור

לחזק את 
כוחו של 
הצרכן  
 הבנקאי

להפחית 
עלויות ניהול  
 חשבון בבנק

לקדם את 
התחרות ואת 

 ההגינות
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 הקדמה

 

 

 

 - וביניהם ,בסיסיים חסמים מספר טופלו אלו יעדים השגת לצורך

 
 

 

 

 

 

יכולת המעבר של 
 לקוח מבנק לבנק

פערי המידע בין 
 הבנק ללקוח
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 הקדמה

 

 

 

 - יכולים הלקוחות ,אלו חסמים הסרת ידי על

 לפעול לשיפור תנאי התקשרותם באותו בנק< =

 להעביר פעילות מבנק לבנק בקלות< =

להשוות בין  
המוצרים  

ולבחור את  
המוצר  

 המתאים להם

לעמוד על 
טיבם ועלותם  
של המוצרים  

 הבנקאיים

לקבל בקלות  
ובאופן ברור  
מידע אודות  

שירותי  
 הבנקים
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 תהליך המעבר מבנק לבנק

 ! הבנק לסניף להגיע צורך אין

  החל .לסניף להגיע מבלי התהליך כל את להשלים יוכל לקוח

  מתן שלב דרך ,החדש החשבון ופתיחת המידע בקשת משלב

 .המעבר להשלמת ועד ,והישן החדש לבנק הוראות



דוח  
 מפורט
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 תהליך המעבר מבנק לבנק

בקשה 
לקבלת מידע  
 מהבנק הישן

מדריך  
הסבר  
 כתוב
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 תהליך המעבר מבנק לבנק

בקשה לסגירת  
העברת  / חשבון 

 פעילות



 תהליך המעבר מבנק לבנק

הבנק הישן 
ינחה את 

הלקוח ויקל  
 עליו 

יאפשר ביצוע  
פעולות באמצעי  

 תקשורת

יבקש הוראות  
מפורשות לגבי  

נכסים  
והתחייבויות  

 קיימים

יבקש החזרת  
אמצעי תשלום 
 ויסביר השלכות

ישמור הטבות  
  3והנחות במשך 

 חודשים

יעביר יתרות זכות  
ימי  14תוך 

 עסקים מהסגירה
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 תהליך המעבר מבנק לבנק

 

 

 

 עסקים ימי 5 בתוך יסתיים החשבון סגירת הליך

 לנקוט שעליו הפעולות את הלקוח הסדיר בו מהמועד

 .כאלה שיש ככל ,החשבון סגירת לצורך
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 תהליך המעבר מבנק לבנק

 

 
 בבנק החדש

 פתיחת חשבונות באינטרנט



עסקאות  
מתמשכות  
בכרטיסי  

 אשראי
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 תהליך המעבר מבנק לבנק

הגשת בקשות 
להעברת פעילות  

 בבנק חדש

 זיכויים

חיובים על פי  
 הרשאה



12 

 תהליך המעבר מבנק לבנק

 

 

 
 הפעולות כל את הלקוח עבור לבצע רשאי החדש הבנק

  .לעיל שתוארו הנדרשות
  הנכסים אודות הנחיות מהלקוח יבקש החדש הבנק

  הלקוח ועל ,הישן בחשבון הקיימים וההתחייבויות
  מתבצעת החשבון העברת כי לוודא החובה מוטלת

  .להוראותיו בהתאם
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 תהליך המעבר מבנק לבנק

 

 

הותרת 
פעילות  
חלקית  

 בחשבון הישן

פטור 
מתשלום  
עמלות  

 ש"עו

פיקדונות 
כשיפרעו  
יועברו  

ישירות לבנק  
 החדש

  הלוואות
י  "פירעון ע

העברה  
מהחשבון  

 החדש
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 צעדים שננקטו להעצמת הצרכן הבנקאי  
 סיכום ביניים –ולעידוד המעבר מבנק לבנק 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(האינטרנט אתר באמצעות) מקוונת חשבונות פתיחת התאפשרה.  

עבור לפעול החדש הבנק בפני העומדות האפשרויות הורחבו  

 .הישן חשבונו סגירת לצורך הלקוח

סגירת הליך את הלקוח על להקל הישן הבנק על חובות הוטלו  

 .ללקוח והגילוי ההסברה והוגברו החשבון

חשבון לחיוב ההרשאות העברת הליך משמעותית שופר.   

שימוש שיאפשרו טכנולוגיים אמצעים לפתח חובה הוטלה  

  כל מתן לצורך (אחרים טכנולוגיים באמצעים או) באינטרנט

             .פעילות והעברת יחיד של חשבון בסגירת הקשורות ההוראות
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 ...ולצעדים בהרחבה
 

 

שיפור יכולת  
ההשוואה  

 ושקיפות המידע

פתיחת חשבון 
ומעבר בין 

 בנקים



 

 

 ...ולצעדים בהרחבה
חיובים על פי 

 הרשאה
 (טרם נכנס לתוקף)

העברת פעילות  

וסגירת חשבון  

 של לקוח

הפחתה או תוספת 

 בשיעורי ריבית

 בנקאית. ז.ת פתיחת חשבונות באינטרנט
 (טרם נכנס לתוקף)

הטבות לא 

 בנקאיות

 פרסום חוזים אחידים באינטרנט

הודעה על  

 סיום הטבות

הקלת תהליך פירעון  

מוקדם של אשראי  

 שלא לדיור

 (טרם נכנס לתוקף)

 עמלות
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 (418הוראה )פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט 

 
  ,פועלים ,לאומי :הם באינטרנט בנק חשבון פתיחת כיום המאפשרים הבנקים•

 .ירושלים ,הראשון הבינלאומי ,מזרחי ,דיסקונט
 

 .(משותפים חשבונות כולל) שנה 18 להם שמלאו יחידים על חל•
 
 שאינו ,לקוח לזיהוי יותר פשוט הליך קביעת עם בבד בד ,לסיכונים התייחסות•

  ;זהות תעודת העתק באמצעות פרטים אימות :על המבוסס ,לסניף הגעה מצריך
   .video conference באמצעות זיהוי ;נהנים על הצהרה על מקוונת חתימה

 
 :בסניף מלא זיהוי בהליך צורך יש לו מעבר רק אשר בחשבון פעילות רף•

 אחרות לפעולות ₪ 50,000 מקסימום ;במזומנים לפעולה ₪ 10,000 מקסימום
    .יום בסוף ליתרה ₪ 300,000 מקסימום ; חיוב בכרטיס ולמסגרת

 

 15.7.14ההוראה פורסמה ונכנסה לתוקף ביום 
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 (418הוראה )פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט 
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 (439הוראה )חיובים על פי הרשאה 

 .11.10.15 -ותיכנס לתוקף ב  4.9.14-בההוראה פורסמה 

 ! בקליק – הרשאה העברת / הרשאה הקמת
 

 הקיימות ההרשאות העברת או/ו הקמת תהליך את ולייעל לשפר כדי
  תהליכים נקבעו ,החדש לבנק הלקוח של הישן מהבנק חשבון לחיוב

 קצר זמן בפרקו ,הלקוח של מצדו מאמץ במינימום יתבצעו אשר חדשים
   .יחסית

 
   האינטרנט באמצעות גם אפשרית - הרשאה הקמת

 
  בקשה החדש בבנק להגיש הוא מהלקוח שיידרש כל - הרשאה העברת

  הישן מהבנק שיפיק הרשאה פי על חיובים דוח ולצרף  ,החיובים להעברת
  את להפיק החדש לבנק לאשר ,בכך מעוניין ויהיה במידה ,יוכל גם לקוח)

 .הלקוח עבור החדש הבנק יבצע התהליך המשך את .(עבורו האמור הדוח
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 (439הוראה )חיובים על פי הרשאה 

0 

לקוח מגיש בקשה  
להעברת חיובים  

 בבנק החדש  
מבקש שיפיקו עבורו  *

 את הדוח

1 

הבנק החדש 
פונה לבנק  

הישן ומבקש  
 את הדוח

2 

הדוח מגיע  
 לבנק החדש

3 

 שלב הבדיקות

4 5 

הבנק החדש 
מקים את  
 ההרשאה

6 

הבנק החדש 
מעביר הודעה  

 לבנק המייצג

7 

הבנק המייצג  
 מודיע למוטב

 :תהליך העברת הרשאות לחיוב חשבון מבנק לבנק

התהליך  
 !הסתיים

 

   11.10.15-ל נקבע לתוקף כניסתה מועד .לתוקף נכנסה טרם והיא ,1.9.14-ב פורסמה ההוראה
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 (439הוראה )חיובים על פי הרשאה 

 .11.10.15ותיכנס לתוקף בתאריך  4.9.14 -בההוראה פורסמה 

לקוח ידי על חתום הרשאה בכתב בשימוש הצורך בוטל. 
 
תקשורת ערוצי במגוון הרשאה להקמת בקשה להגיש יוכל לקוח, 

   .הבנק וסניף דואר ,פקס ,הבנק של האינטרנט אתר ביניהם
 
לא לקוח אם לפיה ,כיום ההוראה בנוסח הקיימת הדרישה בוטלה 

 מכתב העתק ,חודשים שישה של תקופה בתוך ,החדש לבנק המציא
  רשאי היה לא החדש הבנק ,הישן הבנק בידי שהיה המקורי ההרשאה
   .מקורי הרשאה כתב להמצאת עד הלקוח חשבון את ולחייב להמשיך

 
לאחר עסקים ימי משלושה יאוחר לא חיוב לבטל רשאי יהיה לקוח  

  חיוב לבטל ניתן לפיו ,היום הקיים מהמצב בשונה זאת .החיוב מועד
 .החיוב מועד לפני עסקים יום המאוחר לכל
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 (421הוראה )הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית 

או ההפחתה אותה את לשמור חויבו הבנקאיים התאגידים  

 או ההלוואה מתן במועד שחלה הבסיסית לריבית התוספת

 .הפיקדון או ההלוואה תקופת כל לאורך פיקדון פתיחת בעת

 

הבנקאיים המוצרים מאפייני את הצרכן עבור לפשט :המטרה 

  יכולת את לשפר זו ובדרך ,(ופיקדונות אשראי מוצרי)

   .לתמחורם האופן פישוט ידי על וזאת ,שלו ההשוואה

 

 (.פיקדונות) 1.6.14-וב( הלוואות) 1.1.14-ונכנסה לתוקף ב 9.9.13-ההוראה פורסמה ב
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 (425הוראה )"( בנקאית. ז.ת)"מידע בידי הלקוח 

 

ותמציתי מרוכז ,אחיד פשוט דיווח.   

בבנק הפיננסי מצבו את בקלות להבין יוכל הלקוח  

פיננסיים מגופים מתחרות הצעות לקבל הלקוח יוכל הדוח בעזרת.   

פיננסיים גופים לבין ,הלקוח חשבון מתנהל בו הבנק בין הקיים במידע הפער את יצמצם הדוח  

   .אחרים

דעתו שיקול פי על בו המצוי במידע לחלוק יכול והוא ללקוח שייך הדוח. 

 

  עבור ,28/2-ב שנה מידי הבנק של האינטרנט באתר המקוון בחשבונו ללקוח יוצג שנתי דוח - "בדחיפה" דוח

   .שנסתיימה השנה

  עסקים ימי 7 בתוך ,הקודם החודש לסוף מעודכנים שנתוניו ,מפורט דוח לקבל יוכל לקוח - "בקשה לפי" דוח

   .בשנה אחת פעם עמלה ללא וזאת הבקשה הגשת ממועד

 

 .בעתיד תבחן כי והוחלט נשקלה אקסל בפורמט הצגתו .PDF בפורמט זה בשלב יוצג הדוח

   28.2.16-ל נקבע לתוקף כניסתה מועד .לתוקף נכנסה טרם והיא ,19.11.14-ב פורסמה ההוראה
 .(מהבנקים שהתקבלו הבהרה שאלות בעקבות 21.6.15-ב תוקנה ההוראה)



24 

 (403הוראה )הטבות לא בנקאיות 

 .1.1.15-ונכנסה לתוקף ב 6.7.14-פורסמה בההוראה 

  ללקוחות בנקאיות לא הטבות העניקו הבנקים ההוראה עדכון לפני
  ותחת ,גבוהים בסכומים האשראי כרטיסי חברות באמצעות

 .הלקוח את שכבלו תנאים
 

  :העדכון בעקבות

בשל כבולים שיהיו מבלי לבנק מבנק לעבור יכולים לקוחות  

   .בעבר שקיבלו בנקאית לא הטבה

הבנקאיים והמוצרים השירותים בין להשוות יכולים לקוחות  

  ביתר בנקאיות הלא ההטבות ובין בינם ולהבחין ,להם המוצעים

  .קלות
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 פרסום חוזים אחידים  
 והודעה על סיום הטבות

טרם החשבון פתיחת בהסכם האינטרנט באמצעות לעיין יוכל לקוח  

  הבנקאיים התאגידים על שהוטלה חובה בעקבות ,לסניף הגעתו

  פתיחת הסכם כגון ,אחידים חוזים שלהם האינטרנט באתר לפרסם

   .ש"עו חשבון

מראש שבועיים ,הטבה סיום על הודעות יקבלו לקוחות.   

 

 ללקוח והגילוי השקיפות את להגביר :המטרה
 
 

-ב"התשנ ,(מסמכים ומסירת נאות גילוי()ללקוח שירות) הבנקאות לכללי התיקון
  1.1.15-ב לתוקף נכנס אחידים לחוזים הנוגע התיקון .30.12.14-ב פורסם ,1992

 .1.4.15-ב לתוקף נכנס הטבה סיום על להודעה הנוגע והתיקון
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 עמלות

  הלקוח נושא בהן ההוצאות את להוזיל שנועדו רבים צעדים ננקטו

  היתר בין ,בנק חשבון בניהול (קטנים ועסקים פרטיים) הקמעונאי

 :באמצעות

השקיפות והגברת הגילוי הרחבת   

התמחור שיטת פישוט   

העלויות בין ההשוואה יכולת הקלת לצורך ללקוח כלים הקניית  

    .השונים בבנקים השונות
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 סוגיות נוספות והמלצות להמשך

 

 

העברת זיכויים 

מערכת סגורה 

ניוד מספרי חשבונות 

 מדידת המעבר מבנק לבנק –נתונים 

העברת  
 זיכויים

מערכת  
 סגורה

ניוד  
מספרי  
 חשבונות

 נתונים
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 העברת זיכויים

  התערבות המצריך העיקרי כחסם הזיכויים העברת את זיהתה לא זקן ועדת

 :מידית

מעביד בעיקר) מצומצמת הזיכויים כמות ,הבית משקי מרבית עבור  

   .(לאומי וביטוח

נכון לא לחשבון שגויה העברה בביצוע סיכון קיים מנגד.   

 

 סבור ,בחשבון לחיובים הרשאות העברת בנושא העיקרי החסם משטופל ,כיום

  ולפעול הזיכויים העברת הליך את גם לבחון מקום יש כי ,הבנקים על הפיקוח

 .לשפרו
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 (417הוראה )מערכת סגורה 

פיקדונות ולניהול להחזקה המשמש יחיד של חשבון כוללת סגורה מערכת  

   .בבנק

ש"עו חשבון בפתיחת צורך ללא מתאפשרת סגורה במערכת לקוח פעילות  

 .בנק לסניף להיכנס ומבלי ,בבנק

את ולשפר ופשוט מהיר באופן פיקדונות להקים ללקוח מאפשרת המערכת  

 .שלו ש"העו חשבון מתנהל בו במקום תלות ללא ,תנאיו

חובה אינה היא אך ,אפשרית סגורה במערכת בנקאי תאגיד פעילות.  

  באמצעות לפעול הבנקים כל על חובה להטיל האפשרות את יבחן הבנקים על הפיקוח

   .סגורה מערכת

  קבוצות או/ו נוספות פעילויות שתכלול כך ההוראה תחולת הרחבת תישקל ,כן כמו

 .נוספות אוכלוסייה
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 ניוד מספרי חשבונות

  הלקוח את לשמש שימשיך כך ,הישן בבנק ללקוח שהיה החשבון מספר על בשמירה צורך קיים האם

 ?החדש בבנק גם

 

 

   :הבאות מהסיבות

טיפלנו ובכך - פעילות והעברת ,חדש חשבון בפתיחת הכרוכים ההליכים היה האמיתי החסם.    

שאף וייתכן ,השונים הבנקים בין חשבון מספר על בשמירה גדולה מיחשובית מורכבות קיימת  

  ,מקרה ובכל ,(החשבון מספר ממרכיבי  חלק הם הסניף ומספר הבנק מספר) אפשרית אינה

 .מידתיות שאינן ויתכן מאוד גבוהות לכך הנדרשות העלויות

ומהווה ,בעליו עם הדוקה בצורה המזוהה ,הסלולר ממספר בשונה .גדול אינו ללקוח היתרון 

   .בעליו עם מזוהה אינו לקוח של החשבון מספר ,עמו והתקשרות איתור אמצעי

 מבנק לבנק  הלקוחות במעבר עבור אינו מהווה חסם הפיקוח על הבנקים סבור כי נושא זה 
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 מדידת המעבר מבנק לבנק –נתונים 
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 מדידת המעבר מבנק לבנק –נתונים 

  קיומה על או העדרה על בהכרח מעיד אינו ,לכשעצמו ,לבנק מבנק לקוחות במעבר קיטון או גידול

   .הבנקאית במערכת תחרות של

 :הם לכך המתאימים המדדים

הלקוחות רצון שביעות   

הבנקאיים התאגידים מול הלקוחות של המיקוח יכולת   

חשבונם מתנהל בו בבנק גם הלקוחות בתנאי בפועל שיפור   

ממשי איום אלא סרק "איום" יהיה לא בנק לעבור "איום"שה מנת על חסמים היעדר   

 

   .לקוחות סקר באמצעות למדוד ניתן אלו מדדים

  הבנקים על הפיקוח ,לבנק מבנק המעבר אומדן לצורך ואיכותי מהימן במידע הצורך בשל•

 .לאמצן וישקול קיימות מדידה שיטות אודות ילמד ,הסוגיה בבחינת ימשיך

 .בנושא הבנקים לקוחות בקרב סקר לבצע הבנקים על הפיקוח יפעל במקביל•
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 סיכום

 

 

הבנקים על הפיקוח מיעדי אחד להיות ותמשיך הייתה התחרות הגברת. 

התחרות ולקידום הצרכן לחיזוק רבים צעדים ננקטו. 

הלקוחות תנאי לשפר שנועד ממכלול חלק הינו לבנק מבנק מעבר. 

לתוקף נכנס טרם משמעותי וחלק לאחרונה רק יושמו הצעדים מרבית. 

הפירות קצירת טרם הטמעה זמן נדרש. 

במהלך שנפתחו חדשים חשבונות הם במערכת החשבונות מסך 8%-כ  

 .(קטינים חשבונות כולל לא) השנה

לעשות מה עוד יש. 



 .תודה רבה
www.boi.org.il 
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