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 פעילות חברות כרטיסי האשראי



 רלוונטייםשירותים  –חברות כרטיסי האשראי 

 שירותי תשלום•

 הנפקה•

 סליקה•

 (פאל-פיי, דוגמת פנגו)תשתית עבור שירותי תשלום אחרים •

 (אגב תשלום בכרטיס אשראי או לא)אשראי קמעונאי •

 

 אחד המוצרים מתוך סל המוצרים המסופק על ידי הבנק



 מערכת תשלומים בכרטיסי האשראי

 (payee)למוטב ( payer)תשתית שמחברת בין משלם  –מערכת תשלומים •

 הסכמית•

 טכנולוגית/תפעולית•

 פעילויות•

 Authorizationאישור עסקה •

 Clearingרישום העסקה •

   Settlementסליקת הכספים •

 

 



 סולק מנפיק

 בית העסק מחזיק הכרטיס

 הפקדת כספים 

 שירות לבית עסקו

 העברת כספים

 שבא

 איסוף עסקאות

 עסקאותאישור 

 רישום עסקאות

 ממשק התחשבנות

 יידוע הסולק

 קבלת אישור/ בקשת

POS 

 קבלת אישור/ בקשת

 העברת מוצרים ושירותים

 ב"מסהעברת כספים באמצעות 

 בישראל -מבנה מערכת תשלומים

1 

2 
2 

3 

4 

5 

6 

 קבלת אישור/ בקשת

 העברת כספים

 יידוע



 כללי -מבנה מערכת תשלומים 

 

 

 



 א"שב
 מונופול•

 בעלות•

 (א"חברות האם של חברות כ)בבעלות הבנקים •

 (בתהליך הפרדה)כספומטים , (חברה אחות)ב "מס, ATM –מתפעל מתגים נוספים •

   גישה•

 (גם לסולק –עתידי )פ חוק בנקאות רישוי "למתן שירותים לגופים בנקאיים בלבד עאישור •

 (זמן ועלות)להתחבר קשיים •

 מאפיינים•

 (הבנקים)פ  צרכי הבעלים "נבנה היסטורית ע•

 (פ סטנדרט טכנולוגי בינלאומי"לא ע)פרוטוקול מקומי •

 "עוקף סולק"•
 

 

 



 כללי -מבנה מערכת תשלומים

 

 

 

 ב"מס
ATM 



 א"תנאים במתן פטור שב

 (2002)דיווידנדים איסור חלוקת •

 תמחור מופרז שמתגלגל לצרכנים•

 גביית יתר משחקנים שאינם בעלים•

 EMV (2013) לאשראיתשדרוג  –הסרת חסמי כניסה לסולקים ומנפיקים •

 סטנדרטים בינלאומיים•

 סיכוןומבוססי שוויוניים , ברורים ושקופים, הוגניםיהיו כללי התחברות והשתתפות •

 חיבור בזמן ועלות תחומים•

 לא תמנע חיבור של מתגים נוספים•

 צורך בשדרוג של המסופים•

 



 א מספקות את שני השירותים"חברות כ –מצב כיום 

 שירותי תשלום אשראי

 אין רגולטור יעודי•

 חוק הלוואות חוץ בנקאיות•

 הוראות ניהול בנקאי תקין•

 אין רגולטור ייעודי•

 (רישיון סולק למעט)אין רישיון •

 (וסולק)בלבד  חיבור לתאגידים בנקאיים•

 חוק כרטיסי חיוב•

 רגולציה

,  מזומן -( א"חברות כ למעט)אמצעי העמדה •

לא בזמן  , ב"מס)ק או העברה בינבנקאית 'צ

 חיוב אין הנפקה של כרטיס, (אמת

 נחיתות באובליגו –( חוץ בנקאי)גביה •

 (נידון בהרחבה)מתג כרטיסי אשראי •

 ATM-מתג ה•

 בנקאיות-העברות תשלומים בין•

 קישוריות

 מידע (כ הבנק"בד)גישה מוסדרת רק למנהל החשבון • שיתוף נתוני אשראי -מידע בסיסי •

 :א"חברות כ עבור•

 בעיית תמריצים•

עמידה  )על חברות האם  נסמכות•

 (גיוס מקורות רגולציה ו בדרישות

 (21סעיף )ח לציבור "איסור גיוס באמצעות אג•

 

,  הפצה בנקאית)על חברות האם  א נסמכות"חברות כ•

 (עמידה בדרישות רגולציה

יתרונות לגודל 

 ולמגוון



 שירותי תשלום



 ?( PSD-פ ה"ע)תשלום באמצעות חשבון תשלום מהם שירותי 

 חשבון תשלום

הפקדת מזומן  . 1

 לחשבון תשלום

משיכת מזומן מחשבון  . 2

 תשלום

ביצוע פעולת  . 3-4

,  הפקדה)תשלום 

(  משיכה או העברה

מיתרה בחשבון או כנגד  

  מסגרת אשראי

הנפקת וסליקת אמצעי  . 5

 תשלום

6 .money remittance 

מתווכים לפעולות  . 7

 ומידע

חשבון  

 ש"עו/תשלום



 מערכות ושחקנים בעולם התשלומים 

 מערכות תשלום בכרטיסי חיוב מערכות תשלום בינבנקאיות

 נותני שירותים ומתווכים מערכות תשלום סגורות

מתג כרטיסי  

 אשראי
 ATM ב"מס ב"זה



 התאמות רגולציה



 ?מדוע לאסדר שירותי תשלום

 אחד מהשירותים הפיננסיים  מקור לתחרות וחדשנות בכל •

 –שירותי תשלום תומכים במודל פריק של צריכת שירותים בנקאיים •

 ש"קישוריות בין חשבונות תשלום ועו•

 ממשק אחוד•

 (ואחרות)א שאינן בנקאיות "הכרחי להסדיר לצורך תפקוד של חברות כ•

 

 



 רכיבים לאסדרה של שירותי תשלום

 :האסדרה צריכה להתייחס ל

 (תשתית חיונית)מערכות התשלומים •

 לשירותים ולשחקנים המספקים את השירותים באמצעות התשתית•



 מערכות תשלומים -מצב רצוי 

 תשתית מתאימה•

 retailפיתוח מערכת תשלומים בזמן אמת לעסקאות  –בעולם •

 (מערכות תשלומים בבנק ישראל –כיום )רגולטור ייעודי •

 מבנה מערכת המאפשר גישה לשחקנים חדשים וחדשנות•

 אסדרה של מבנה המערכת•

 (ייצוג לשחקנים מכל המקטעים הרלוונטים)י מועצת תשלומים "קביעת כללים ע•

 לתפעול( אפיון המערכת)בין פרוטוקול הפרדה •

 (פרוססור, מתג)מבנה פריק של המקטעים במערכת התשלומים •

   –בחינת מבנה הבעלות •

 (גישהסוגי רישיונות , פ שימוש"תשלום ע)י השחקנים "ע•

 (?פיקוח מחירים? ציבורי או פרטי, מונופול)גורם נפרד י "ע•



 פיקוח על שחקנים ושירותים –מצב רצוי 

 PSD-פ מודל ה"ע•

 מטרות הרגולציה בהתאמה לשירות•

 תחרות וחדשנות•

 יציבות  •

 הגנה צרכנית•

 טרור ואבטחת מידעמניעת הלבנת הון ופעילות •

 (שאינו בנקאי לסולקרישיון סולק מהפיקוח על הבנקים גם  –כיום )קיומו של רגולטור ייעודי •

 :דגשים•

 (פ היקף ואופי פעילות"החרגות ע, דרישות הון, רישיונות)סיכון מבוססת •

 ושיויונייםהוגנים , ולמידע בתנאים שקופיםמתן גישה למערכות תשלומים •

 

 

 

 



 מצב רצוי -אשראי 

 מטרות הרגולציה בהתאמה לשירות•

 תחרות וחדשנות•

 (?) יציבות •

 הגנה צרכנית•

 מניעת הלבנת הון ופעילות טרור ואבטחת מידע•

 ייעודיקיומו של רגולטור •

 :דגשים•

 (הוןדרישות , רישיון/רישוי)מבוססת סיכון •

 (יכולת גיוס מהציבור, ח"איגו)מקורות מימון •

 מים"נשחלק מהאסדרה מטופל בוועדת •

 



 חברות כרטיסי אשראי שאינן בנקאיותמסגרת הפיקוח על 

 שירותי תשלום•
 הנפקה•

 סליקה•

 

 תשתית עבור שירותי תשלום אחרים•

 

 

 אשראי קמעונאי•

מוסדר באמצעות רגולציה  

 לשירותי תשלום

המשתמשים מוסדרים  

י "במידת הצורך ע

 הרגולציה לשירותי תשלום

י הרגולציה  "מוסדר ע

 לאשראי חוץ בנקאי



 סיכום

 אסדרה נפרדת למתן אשראי ולשירותי תשלוםדרושה •

 על האסדרה להיות מותאמת למטרות השונות ומבוססת סיכון•

 האסדרה צריכה לאפשר תנאי מגרש הולמים לאספקת כל אחד מהשירותים יחד או בנפרד•

 צורך בסנכרון בין רגולטורים והוועדות השונות הפועלות בתחום•


