
 תחרות על שירותים בנקאיים

 רשות ההגבלים העסקיים

 2015יוני 

 הוכן לצורך דיון כללי בלבד



 מפת דרכים

 תחרות על סלים בין בנקים: מצב קיים 

 תחרות על שירותים פריקים בין מגוון שחקנים: מצב רצוי 

 חסרונות לגודל ולמגוון, מידע, קישוריות, רגולציה: חסמים 

 תיאור השירותים ואפיון כללי של החסמים 

 א מהבנקים וועדות קיימות"הפרדת כ: היבטים מעשיים 



 :מצב קיים

 תחרות על סלים בין בנקים  



 סל שירותים בבנק

 ש"עו: בנקאות קמעונאית מורכבת ממספר שירותים עיקריים ,

 והשקעות, אשראי, שירותי תשלום

 במצב העכשווי ישנו יתרון לצריכת כל השירותים כסל בבנק אחד 

 מוניטין, מידע, יעילות תפעולית, חסכון בעלויות חיפוש ועסקה 

 

השקעות 

(ע"פיקדונות וני)  
ש"עו  

(ושירותים נלווים)  
 אשראי 

(מסגרת/הלוואה)  

 שירותי תשלום

(תיווך, תשלום אמצעי, מערכות תשלומים)   

 בנק



 תחרות בעיקר בין בנקים על סלים

ש"עו השקעות  אשראי 

אמצעי 
 תשלום

ש"עו השקעות  אשראי 

אמצעי 
 תשלום

 בנקים

 אמצעי תשלום השקעות אשראי

תחרות בין  

 סלים

בנקאיים  גופים 

 בנקאייםוחוץ 

 תחרות מוגבלת על שירותים ספציפיים



 הגברת התחרות בין בנקים

 :בין הרעיונות שהועלו בעבר

 אגודות  , בנקים אינטרנטיים, עידוד כניסה של בנקים זרים

 אשראי

 פיצול בנקים : עידוד בנקים קטנים ויצירת תמריץ להתחרות

 תשתיות טכנולוגיות, ביטוח פיקדונות, קטנים מגדולים

 הקלה על ניוד חשבון, מידע על הלקוח: הנמכת חסמי מעבר 

  (הפרדה בין יציבות לתחרות)שינוי מבנה הפיקוח 

 



 התפתחויות טכנולוגיות משנות את פני הבנקאות

  שימוש מופחת בסניפים ובפקידים, מוגבר באינטרנטשימוש 

  תשלום מתקדמים משפרים גישה ליתרת זכות  אמצעי

 אשראיולמסגרת 

  אתרי תשלומים, אפליקציות סלולריות, פייפלכגון שחקנים ,

 ללוויםשמחברות בין מלווים  P2Pפלטפורמות 

 



 :מצב רצוי

תחרות על שירותים פריקים בין    

 מגוון שחקנים



 פריקות והגדלת מגוון השחקנים והשירותים: חזון

 תנאי מגרש שווים לשחקנים שונים העוסקים באותה פעילות 

ש"עו השקעות  אשראי 

אמצעי 
 תשלום

ש"עו השקעות  אשראי 

אמצעי 
 תשלום

ש"עו  

אמצעי  אשראי

 תשלום

 השקעות

ש"עו אמצעי  
 תשלום

צריכת שירותים 

 בנפרד



,  קישוריות, רגולציה: חסמים

 חסרונות לגודל ולמגוון, מידע



 שווים לכל סוג של פעילות  תנאי מגרש יצירת 

  הרגולציההתאמת 

  לקישוריות תפעוליתתשתית 

  למידעגישה 

  מתקנתהעדפה 

 



 התאמת הרגולציה לשירות

רגולציה על פי שחקן 

  לקונות באסדרה  , בהגדרת השחקןצורך 

 רגולטורי' ארביטראז 

 רגולציה בעיקר על פעילות ולא על שחקנים 

  וסיכוןמבוססת היקף רגולציה 

  הגנה צרכנית)מטרות לפי סוג הפעילות מותאמת רגולציה  ,

 ('הלבנת הון וכו, תחרות וחדשנות, יציבות

 

 

 מצב קיים

 מצב רצוי



 מצב רצוי

 מצב קיים

 קישוריות תפעולית

  בבנק ש"העוכל הפעילות עוברת דרך 

  חוסר שכלול בהעברת מידע וכספים 

 רק בנקים מחוברים למערכות תשלומים 
 

 שירותים מספקים שונים מתפקדים באופן חלק ואחיד 

  אמת  מסרים ומידע בזמן , טכנולוגית להעברת כספיםתשתית 

 כולל באמצעות , גישה שוויונית למערכות תשלומים ולמתגים

 אירוח

 הקלה על ניוד שירותים בין שחקנים 

 



 גישה למידע

 כל המידע בידי הבנק 

 

  יותר מידע בידי יותר גופים: אשראינתוני שיתוף 

 מתן הרשאה על ידי הלקוח למסירת מידע לשחקנים נוספים 

  מתווכים פיננסיים ומתן שירותי תשלום 

 זיהוי צרכי הלקוח והתאמת מוצרים 

 

 מצב קיים

 מצב רצוי



 מצב רצוי

 מצב קיים

 העדפה מתקנת

  נהנים מיתרונות מובנים לגודל ולמגוון –בעיקר גדולים  –בנקים 

 

  (לדוגמה דרישות הון)הקלות רגולטוריות לגופים קטנים 

 סיוע בגיוס הון 

  פתרונות לתשתיות טכנולוגיות 

  ביטוח פיקדונות 

 שיווק והפצה 



 תיאור השירותים 

 ואפיון כללי של החסמים



 ש"ניהול עו

 מהות השירות 

ביצוע הפקדות וזיכויים ממקורות שונים 

ביצוע משיכות ותשלומים באמצעים שונים 

 

   סוגי שחקנים 

בנקים 

 ספקי שירותי תשלום כגוןPayPal 

מנהלי חשבונות ניירות ערך 

 פלטפורמותP2P 

 

 



 ש"בעוהקטנת חסמים 

 רגולציה   

  סיכון ופעילות לשחקנים קטנים ולשחקנים חוץ  מותאמירישיונות

 "(קל"בנק , מוסד תשלומים)בנקאיים 

 קישוריות תפעולית 

 ליין-תשתית טכנולוגית להעברת כספים ומידע און 

 חיבור למערכות תשלומים 

 גישה למידע 

  לצורך מידע ולפעולות ש"העומתן גישה למתווכים לחשבון 

 העדפה מתקנת 

  בנק אינטרנטי/ ערבות מדינה בפעילות של אגודות אשראי 

 

 

 

 



 שירותי תשלום

  השירותמהות 

 ביצוע תשלומים והעברות כספים בין חשבונות 

 

סוגי שחקנים 

 בין שחקנים שוניםקישוריות טכנולוגית : תשתיות תשלומים 

 על ביצוע העסקה והעברת הכספים תהליך הנעת : אמצעי תשלום

 התשלומיםגבי תשתית 

 אספקת שירותים משלימים כגון גישה  : תיווך ומתן שירותים נלווים

 ת"דוחומידע והפקת ניטור , מהירה לחשבונות

 



 בשירותי תשלוםהקטנת חסמים 

 רגולציה   

  שחקני  )סיכון ופעילות לנותני שירותי תשלום  מותאמירישיונות

 (ומתווכים, סולקים, מנפיקים, תשתית

 מתן גישה למערכות תשלומים 

קישוריות תפעולית 

 ליין-תשתית טכנולוגית להעברת כספים ומידע און 

 חיבור למערכות תשלומים וחיבור מתווכים לשחקנים קיימים 

גישה למידע 

  לצורך קבלת מידע וביצוע פעולות ש"העוגישת מתווכים לחשבון 

העדפה מתקנת 

 אירוח שחקנים קטנים 

 

 

 

 



 אשראי

מהות השירות 

העמדת אשראי בצורה של הלוואה או מסגרת 

 

סוגי שחקנים 

 בנקים 

 אשראי נלווה לשירות תשלום 

 מוסדיים 

 מימון המונים 

 P2P 



 הקטנת חסמים במתן אשראי

 רגולציה מתאימה לגופי אשראי חוץ בנקאי 

  יכולת גיוס הון –תיקון חוק בנקאות 

 קביעת הגנות צרכניות, גובה ריבית חוץ בנקאית אסדרת 

  להנפיק אמצעי תשלוםאפשרות 

 קישוריות תפעולית 

 ש"העותשתית טכנולוגית לסנכרון בין הגוף נותן האשראי לחשבון 

 גישה למידע 

 שיתוף נתוני אשראי 

 גישה למידע פיננסי של הלקוח לזיהוי צרכים 

 העדפה מתקנת 

  (ערבויות מדינה, ח"איגו)סיוע בגיוס הון 

 

 



 חיסכון והשקעות

מהות השירות 

  בו הכספים מופקדים למטרת השגת תשואהחשבון שאינו נזיל 

 

סוגי חשבונות 

 פיקדונות 

 חשבונות ניירות ערך 

 מוצרי השקעה נוספים 



 בחשבון ניירות ערךהקטנת חסמים 

רגולציה 

 בנקים ושאינם בנקים, רגולציה זהה לכל ספקי השירותים 

  פתרון בעיית הסינוף -אפשרות לפתיחה קלה של חשבון 

 מערכת סגורה להעברת כסף מחשבון הבנק אל הברוקר 

 קישוריות תפעולית 

 מעבר חלק של כסף וניירות ערך מחשבון הבנק אל הברוקר 

 יכולת לבצע פעילות בחשבון הבנק באמצעות ברוקר חיצוני 

 מידע 

 העברת המידע על חשבונות הלקוחות באופן אחיד על ידי הבנקים 

 העדפה מתקנת 

 חיוב הבנקים לידע לקוחות על האפשרות לסחור באמצעות ברוקר 

 



הפרדת  : היבטים מעשיים

כרטיסי אשראי מהבנקים  

 וועדות קיימות



 הפרדת חברות כרטיסי האשראי: דוגמא לאסדרה

  עשויה לתרום  כרטיסי האשראי מהבנקים חברות הפרדת

 :לתחרות בשלושה שווקים

  קמעונאי  אשראי 

 הפצה וסליקה של כרטיסי חיוב, הנפקה 

  בנקאות באופן כללי  שירותי 

o לקוחותבסיס : שיכולים לאפשר התרחבות לפעילות בנקאיתיתרונות  ,

 ברגולציהעמידה , ניהול סיכונים, ידע וטכנולוגיה של מתן אשראי

oש שנכנסו לפעילות בנקאית  "ל של חברות כא"מספר דוגמאות בחו

(Discover, American Express ,Capital One) 



 (1)חסמים : הפרדת חברות כרטיסי האשראי

  רגולציה 

  מסגרת פיקוחית ייעודית לחברת כרטיסי אשראי שאינה  אין

 (רישיון סולק חדש, היעדר רישיון מנפיק)בבעלות בנק 

  גישה למערכות תשלומיםמתן 

  עמידה בדרישות  )נסמכים על חברות האם במספר היבטים כיום

 (הפצה, נוסטרוהון וניהול , רגולציה

  הבנקאייםמעמד הכרטיסים הסדרת 

 

   תפעוליתקישוריות 

  לכרטיס בנקאי בגישה לחשבון הבנק וביכולת  נחיתות ביחס

 הלקוחהגבייה מנכסי 

 חיבור למערכות תשלומים 



 (2)חסמים : הפרדת חברות כרטיסי האשראי

  מידע 
  יש לקבוע   –בכרטיסים הבנקאיים שייך כיום לבנק המנפיק המידע

 האם עובר לחברה המתפעלת

  סיכוןבשיתוף נתוני אשראי כדי להעריך צורך 

  אפליה מתקנת 
  בגיוס הוןסיוע 

  כרטיסיםעל הבנקים להנפיק או להפיץ מגבלות 

 

רצוי להסדיר  ... מכיוון שאין מנוס מלהתמודד עם החסמים
בצורה רחבה ולא באופן צר שתפור לחברות כרטיסי  

 האשראי
 

 

 



 ועדות קיימות בתחום שירותי בנקאות

 צוות לשיתוף נתוני אשראי 

  ם"נשמיצוות 

 ים"גמח, אשראי מעמידי, נותני שירותי מטבע 

 ועדת אמצעי תשלום מתקדמים 

  השימוש במזומן לצמצוםועדה 

  דביט –זמינות של תחליפי מזומן 

  משרדי לקידום האיגוח בישראל-הביןהצוות 

 

 


