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 2     הערכת בנק אגוד, אגף הערכה מוסדית, הפיקוח על הבנקים

 סדר הדברים

 

 ;הנבדקת הסוגיה–

 ;בתחום הרפורמה מטרות הגדרת–

 ;הגדרות -האשראי כרטיסי חברות פעילות–

 ;האשראי כרטיסי חברות הפרדת לעניין חלופות–

   ;וסיכונים סיכויים -המומלצת 3 חלופה פירוט–

 ;והצלחה המטרות להשגת נדרשים תנאים–

 .סיכום–

 

 

 
 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח



 3     הערכת בנק אגוד, אגף הערכה מוסדית, הפיקוח על הבנקים

 הסוגיה הנבדקת

 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח

  משרת מהבנקים האשראי כרטיסי חברות ניתוק האם

  או החיוב כרטיסי בתחום התחרות הגברת של מטרות

  ?(קטנים ועסקים בית משקי) הבנקאות בתחום

 :הבאות השאלות עולות כזה ניתוק על שמחליטים בהינתן

 ?מוכרים ומה מפרידים מה–

 ?בבנקים נותרות פעילויות אלו–

 ?לרכוש שיכולים הגורמים מי–

 ?ענף ובאיזה לתחרות התרומה מה–

 ?המופרדות החברות על המפקח הגורם מי–

  הצעדים מכלול על הסתכלות תוך ,הבנקים יציבות על שמירה–

 .המתוכננים

    .המהלך להצלחת להביא כדי נוספים נדרשים צעדים–
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 הגדרות: א"חכפעילויות של 

 :הנפקה מגזר•

  כרטיסים ,אשראי ,נדחה חיוב) חיוב כרטיס הנפקת–

 ;(אשראי סיכון נטילת הנה ההנפקה משמעות .נטענים

  באמצעות או ישיר אשראי) בית למשקי אשראי מתן–

   ;(כרטיס

 ,לקוחות שירות ,הפלסטיק הנפקת) הנפקה תפעול–

 .('וכו הונאות ניטור ,אישורים תפעול ,ללקוחות דוחות

 :סליקה מגזר•

 ;סליקה שירותי למתן עסק בתי עם התקשרות- סליקה–

 ;(ישיר ואשראי ניכיון) עסק לבתי אשראי מתן–

   .סליקה תפעול–

 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח



 5     הערכת בנק אגוד, אגף הערכה מוסדית, הפיקוח על הבנקים

 הגדרת מטרות רפורמה בתחום  

בתחום אמצעי התשלום ומערך  : הגדלת התחרות•

אשראי לעסקים / האשראי הקמעונאי/ התשלומים

 ;קטנים

/ עמלות)לצרכן ולבתי העסק הורדת המחירים •

 ;בתחומים האמורים( ריביות

 ;של אוכלוסיות נוספות לאשראיהגדלת הנגישות •

הבנקים והשוק הפיננסי לאורך  שמירה על יציבות •

 .זמן

 

 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח
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 חלופות  

 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח

  הבנקים שליטת את ברגולציה או בחקיקה להפריד לא -1 חלופה•

  תביא לא שהפרדה חשש מתוך זאת .אשראי כרטיסי בחברות

 תפגע שאף ייתכן .שהוגדרו המטרות ולהשגת לצרכנים תועלת

 .בצרכנים
 

   -2 חלופה•

 ;אשראי כרטיסי בחברות ולהחזיק לשלוט הבנקים כל על לאסור•

 ;סליקה ובתפעול בסליקה הנפקה בתפעול לעסוק עליהם לאסור•

  ,(ללקוחות אשראי חשיפת) בהנפקה לעסוק לבנקים לאפשר כן•

 .(לחברות אשראי חשיפת) שוברים ובניכיון

 לשחקנים תפעול שירותי לתת היכולים ,בנקאיים חוץ גופים שלושה יוצרים בכך–
 .SME’S ל ואשראי הקמעונאי האשראי בתחומי להתחרות וכן ,חדשים



 7     הערכת בנק אגוד, אגף הערכה מוסדית, הפיקוח על הבנקים

 (המשך)חלופות 
 המומלצת החלופה  -3 חלופה

 שוק נתח) נרחבת קמעונאית פעילות עם פיננסי גוף /לבנק לאפשר לא•

 לשלוט (משכנתאות כולל ,פרטיים לאנשים באשראי 20%-מ למעלה של

  לעסוק אלו בנקים על לאסור וכן אשראי כרטיסי בחברות ולהחזיק

   ;הנפקה בתפעול

  ולהחזיק לשלוט הגדולים הבנקים שני על לאסור היא המשמעות•

 בכל הנפקה ובתפעול בסליקה לעסוק וכן אשראי כרטיסי בחברות

 ;הבנקאית הקבוצה

 אגב בית למשקי אשראי ובמתן בהנפקה לעסוק יוכלו הבנקים כל•

 .חיוב בכרטיסי עסקאות של שוברים בניכיון לעסוק וכן אשראי כרטיס

 

 

 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח
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 אשראי קמעונאי

 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח



 9     הערכת בנק אגוד, אגף הערכה מוסדית, הפיקוח על הבנקים

 (המשך)חלופות 
 המומלצת החלופה  -3 חלופה

 

 שמשקלם מבנקים רק א"החכ את להפריד מוצדק מדוע

   ?20% -מ גבוה הקמעונאי האשראי בשוק
 

   .המערכת בתוך התחרות את יחזק הצעד•

 במגזרי הגדולים הבנקים שני של גבוהה בריכוזיות מאופיינת היום הבנקאות מערכת–

   שונים הפעילות

 .השונים בסגמנטים התחרות את תקטין – במערכת שחקן של משמעותית החלשה–

 

 ולכן הקמעונאי השוק נתח להרחבת פלטפורמה מהוות אשראי כרטיסי חברות•

 יוכלו לא רחב קמעונאי שוק נתח שלהם בנקים ,זה בתחום התחרות את לעודד כדי

   .אלו בחברות להחזיק

 

 (שוק נתח לפי אבחנה) הריכוזיות בועדת הוצגה דומה תפיסה•

 

 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח
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פעילות אסורה ומותרת לבנקים בעלי נתח שוק   -3חלופה 
 באשראי קמעונאי 20%מעל 

 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח

 פעילות מותרת פעילות אסורה

בעלות על  

 א"חכ

 

 

בעלות והחזקה. 

סוגי כרטיסי החיוב   הנפקת כל  .תפעול הנפקה  הנפקה

  ;(חיתום)

להפיץ את הכרטיסים של כל   יחוייבו

 .א"חברות כ

 

 

/  סליקה

 ניכיון
  סליקה; 

  תפעול סליקה. 

 

 

 

 ניכיון שוברים. 
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שיקולים בעד פיצול חברות : 3חלופה 
 כרטיסי האשראי משני הבנקים

 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח

  לא .הגדולים הבנקים של ביציבות תפגע לא כשלעצמה הפרדה•

 .תגדל התחרות וכאשר אם ,הארוך בטווח ולא הקצר בטווח

  להגדלת לשמש שיכולה פלטפורמה בנו האשראי כרטיסי חברות•
   .SME’s ל ואשראי הקמעונאי האשראי היצע

 שנגזר) היום כבר טוב מידע מאגר האשראי כרטיסי לחברות•

   .(מהסליקה

  לעיל שהוגדרו בסגמנטים ,התחרות להגדלת החלופות כל מבין•

 .התחרות להגברת ביותר הגבוה הסיכוי בעלת נראית זו ,כמטרה

 ;SME וה הקמעונאות לתחום לארץ זר בנק שיכנס סיכוי :ל בהשוואה–

  גופים של ישירה כניסה ;זעירות אשראי אגודות של משמעותית התפתחות

 .לגמרי חדש בנק הקמת או ;הקמעונאי האשראי לתחום מוסדיים
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 לתרום עשויה מהבנקים התפעול פעילות של הפרדה•

 ,והסליקה ההנפקה לתחום חדשים שחקנים לכניסת
  כניסה חסם הינו (processing) התפעול שתחום מאחר

 .חדשים למתחרים

  עשויה ,לבנקים קשורים שאינם מתפעלים גופים יצירת•

 בתחום וגם התשלום אמצעי בתחום התחרות את לשכלל

   .עסק ולבתי בית למשקי האשראי

 לקבל) לבנק להתפתח עקרונית יוכלו החדשים הגופים•

 .(פיקדונות לגייס ואז רישיון

 

 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח

שיקולים בעד פיצול חברות : 3חלופה 
 כרטיסי האשראי משני הבנקים



 13     הערכת בנק אגוד, אגף הערכה מוסדית, הפיקוח על הבנקים

 :ההנפקה בפעילות לעסוק ימשיכו שהבנקים חשוב•
 

   ;בנקאיות ליבה בפעילות מדובר–

  לא אז שכן ,בנקאיים חוץ לגופים הפעילויות כל את להעביר נכון לא–

 ;התחרות את נגביר בהכרח ולא בשוק השחקנים מספר את נגדיל

 .בהנפקה עוסקים לא שבנקים לכך בעולם תקדים אין–

 

 

 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח

שיקולים בעד פיצול חברות : 3חלופה 
 כרטיסי האשראי משני הבנקים



 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח 14     הערכת בנק אגוד, אגף הערכה מוסדית, הפיקוח על הבנקים

סיכונים בפיצול חברות כרטיסי  : 3חלופה 
 האשראי משני הבנקים

 שלשמן המטרות את ישיג לא המהלך :לצרכן מחירים עליית סיכון•

 עליית – (בכר רפורמת) הבית משקי מצב את ירע אף ואולי בוצע

   .המשולמת הריבית בגובה ועליה התשלום אמצעי מחיר

 לחשוף העלול עסקי המודל :המופרדות החברות יציבות סיכון•

 לאור ביציבותן לפגוע ובכך עסקים במחזורי לתנודתיות אותן

   .יחיד פעילות בתחום התמקדות

  לחץ יופעל בו למצב חשש קיים :החדשים הבעלים חוזק•

  .פוטנציאלי מרוכש בדרישות להתפשרות

 שירותים לקבל הבנקים של החובה לאור :חוץ מיקור סיכוני•

     .חוץ במיקור מהותיים
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תנאים הכרחיים להצלחת   -3חלופה 
 המהלך  

  הפיקוח ידי על להתבצע ימשיך המופרדות החברות על הפיקוח

 :הבאים מהטעמים ,הבנקים על
 ;המרכזיים הסולקים בהיותן ,במשק התשלומים לתחום אלה חברות של מהותיות•

 החברות על שיוטלו אפשריות עלויות ויקטין ל"הבינ מהארגונים זיכיונות קבלת על יקל•

 ;(לצרכן להתגלגל שעשויות) המופרדות

   ;לבנק החברות הפיכת בעתיד יאפשר•

 בנקאי עזר תאגיד היא כאל) אחד במקום אשראי כרטיסי חברות על הפיקוח ריכוז•

 ;(הבנקים על הפיקוח ידי על ומפוקחת

 .תשלומים מערכות ועל סולקים על פיקוח על חוק לפי אחראי ישראל בנק•

 
 

  החברות על סיכון מותאם פיקוח יבצע הבנקים על הפיקוח

 .המופרדות

 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח



 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח 16     הערכת בנק אגוד, אגף הערכה מוסדית, הפיקוח על הבנקים

תנאים הכרחיים משלימים   -3חלופה 
 להצלחת המהלך

 כל של הכרטיסים את להנפיק הבנקים את לחייב•

 הלקוח וחיתום החברה את יבחר הלקוח :ולהיפך החברות

 תהיה התחרות -לחברה קשר ובלי הבנק ידי על יעשה

 מוסף ערך להציע ידרשו ואלו החברות כל בין שווה

 ;ללקוחות

  בתחום הנתונים ובסיס (עסק בתי) הלקוחות מכירת•

 ;הרוכשים לגופים הסליקה

  הן חשוב המידע -(credit bureaus) אשראי לשכות הקמת•

 ;החברות ליציבות והן התחרות לצורך

 עצמאיים מקורות לגייס הנרכשות לחברות אפשרות מתן•

   .(חקיקה תיקון מצריך)



 17     הערכת בנק אגוד, אגף הערכה מוסדית, הפיקוח על הבנקים

 תנאים משלימים   -3חלופה 

  – קמעונאי תיק לאיגוח שוק פיתוח

  אלו בחברות האשראי סיכון את להקטין יאפשר•

  סיכוני כנגד הנדרש ההון הקטנת מכך וכתוצאה

 ;אשראי

  ובכך אשראי מספקי לגופים מקורות הזרמת יאפשר•

    .לצרכן העלויות את להקטין

 

  אשראי לתת מוסדיים לגופים שיאפשר חקיקה תיקון

 .מדורג שאינו גם ,קמעונאי

 

 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח



 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח 18     הערכת בנק אגוד, אגף הערכה מוסדית, הפיקוח על הבנקים

 הגורמים שיכולים לרכוש: 3חלופה 

   .לרכוש יכול הבאים מהמועמדים אחד כל 

 :אחרת מטרה לשרת יכול מועמד כל 

 שיהוו חזקים מתפעלים גופים יצירת –(זר או מקומי) פרטי גורם•

 את להגביר כך ואגב חדשים ומנפיקים סולקים לכניסת תשתית

 ולעסקים בית למשקי אשראי ומתן החיוב כרטיסי בתחום התחרות

 ;קטנים

  תשתית גם אולי אך פרטי למשקיע בדומה – שליטה אמצעי ביזור•

 .הון בגיוס הקושי ללא חדש בנק להקמת

  אשראי ומתן תשלום אמצעי בתחום תחרות יצור – קטנים מוסדיים•

 ;(ההון ושוק הביטוח על בממונה תלוי) קטנים ולעסקים בית למשקי
 

  גרעין לרכישת קריטריונים הגדרת על אלה בימים עובד הפיקוח•

 .שליטה
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 הפיכת חברות כרטיסי האשראי לבנק

  רישיון לקבל לשקול יוכלו האמורים הגופים ,הדרך בהמשך

 ומנהל אשראי למתן במקביל פיקדונות המגייס ,בנק

 .ש"עו חשבונות

 :פוטנציאלי כבנק אשראי כרטיסי חברת של היתרון•
 ;זמין עצמי הון–

 ;סיכונים בניהול מסוים וידע רגולטורי ידע–

 ;קטנים ועסקים בית למשקי אשראי פעילות עם הכרות–

 .החיוב כרטיסי מערכת עם הכרות–

    ,אולם•
  מנגנוני חיזוק ,מחשב מערכות לרבות) ותהליכים תשתית בניית מצריך–

  של שונים בהיבטים ידע ורכישת (הפצה ומערך סיכונים ניהול ,בקרה

 .בנקאית פעילות

 

 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח
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 נקודות נוספות בעניין הפרדה

 על ,בעולם מדינה באף בוצע שלא מחמיר מהלך•

 ;אשראי כרטיסי בחברות הבנקים שליטת אף
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 לסיכום

 שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלשדגעיכלח

להגדלת יכולה לפעול , בתנאים מסוימים, נראה שההפרדה•

שתעשה במקביל לצעדים נוספים  חשוב . תחרות וטובת הצרכן

תיקון חקיקה  , אשראיהקמת מאגר נתוני : כגון, שמקודמים כיום

על  החברות שיווק הכרטיסים של כלל , המאפשר לגיוס מקורות

 .ועודידי כל הבנקים 

גם סיכון שההפרדה לא תגדיל את : סיכונים במהלךקיימים •

 .תועלת הצרכנים וגם סיכונים אחרים

י  "וע, בתוך המערכת: מימדיםאת התחרות יש לקדם בשני •

 גופים חוץ בנקאיים  

 בהיבטי סליקה ומערך תשלומיםהחברות מהותיות למשק •
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 המשך -לסיכום
 המתווה המומלץ  

לא   \בקמעונאות יידרש למכור  20% -בנק בעל נתח שוק גבוה מ–
המשמעות היא ששני הבנקים הגדולים  . א"יוכל להחזיק בחברת כ

 ;  ימכרו את ההחזקה והשליטה שלהם בחברות כרטיסי האשראי

 ;  בסליקה ובתפעול סליקה, הם לא יורשו לעסוק בתפעול הנפקה–

 ;של כל החברותהכרטיסים יחויבו לשווק את הבנקים –

 ;(חיתום)של כרטיסי אשראי הבנקים יורשו לעסוק בהנפקה –

על החברות החדשות במתווה  על הבנקים ימשיך לפקח הפיקוח –
מהותיים למשק והחוק הקיים  סולקיםעקב היותן : סיכון מותאם 

 ומערכות תשלומים סולקיםשמגדיר את בנק ישראל כמפקח על 

  יכולו, י"בשיהיו בפיקוח , שחברות אלונפעל לתיקון חקיקה כך –
 ;בנקגם ללא רישיון , ח"אגבאמצעות לגייס 

הפיקוח על הבנקים בוחן הקלות בדרישות ממחזיק ומשולט  –
 .אשראיבחברת כרטיסי 
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SOURCE: Published financial statements and reports to the Banking Supervision Department. 

 (CR2)משקל שתי הקבוצות בתחומי האשראי השונים 
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 השפעה על הרווחיות
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הרכב הנכסים מול הרכב הרווח   :בנק דיסקונט

 בקבוצה  
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