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 ..…קצת נתונים                                 

מתוכם  . מיליוני כרטיסים פעילים 7.2-היו כ, 2014בסוף •

 ;מונפקים ישירות על ידי חברות כרטיסי האשראי 29%-כ

מיליארד   1.03-הישראלים ביצעו בישראל כ 2014בשנת •

ל  "ח בחו"מיליארד ש 227-עסקאות בסכום כולל של כ

מיליון עסקאות בסכום כולל של   41.5-ביצעו הישראלים כ

 ;ח"מיליארד ש 14.6

מיליארד עסקאות   1.06בישראל  נסלקו 2014בשנת •

 .ח"מיליארד ש 238-בסכום כולל של כ
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 12/2014 ס"מדוכנתונים                                  
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 תשואה להון לאורך זמן                                 
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 מספר כרטיסי חיוב פעילים                                 
 במיליונים, נתון לסוף תקופה
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 …קצת נתונים                                 

הסתכמה ההוצאה החודשית הממוצעת  , 2014בשנת •

במגמת עליה בעשור  , ח"ש 2,870 -בכבכרטיס חיוב 

 ;האחרון

, ח"ש 220-על כ 2014-עסקה ממוצעת בישראל עמדה ב•

ושל ישראלים  ( ח"ש 240-כ) 2009במגמת ירידה מאז 

גם במגמת ירידה בעשור  )ח "ש 340-ל עמדה על כ"בחו

 (.  האחרון
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בנקאיים ונתוני  -שיעור הכרטיסים החוץ                                 

 פעילות

כרטיס חוץ בנקאי כרטיס בנקאי מס' וש"ח

פעילות בכרטיס         3,191.9             1,948.1

עסקה ממוצעת            225.5                228.4

מספר עסקאות              14.1                    8.5
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 2014, נתח שוק במחזור ההנפקה                                 
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 סוגי אשראי                                 

 :הנפקה•

 בגין רכישות עד למועד  )אשראי שאינו נושא ריבית

ימים בעסקאות בתשלום   15בממוצע  -(החיוב בפועל

 ;  אך ארוך יותר בעסקאות תשלומים, אחד

בגין עסקאות שנפרסו לתשלומים  , אשראי נושא ריבית

 ;('עסקאות קרדיט')שלא על חשבון בית העסק 

 שלא כנגד עסקה  )אשראי לכל מטרה למחזיקי כרטיס

 ;(ספציפית

אשראי קמעונאי למי שאינו מחזיק בכרטיס  . 
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 סוגי אשראי                                 

 :סליקה•

אשראי באמצעות כרטיס לבתי עסק; 

 אשראי נושא ריבית המגובה  )ניכיון שוברים ומקדמות

  -בביטחון שהוא התחייבות המנפיק לשלם את העסקה

למעט מצבים של כשל תמורה או  , וודאות כמעט מלאה

 ;(הונאה

אשראי אחר לבית עסק   . 

שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלש

 דגעיכלח
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 אשראי בחברות כרטיסי אשראי                                 
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 שיעורי הפרשה                                 
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סה"כ

פעילות 

סה"כאשראיבכ"א

פעילות

אשראי בכ"א

31/12/20132.9%1.7%4.0%2.1%1.9%2.1%

31/12/20142.8%1.9%3.6%1.6%1.7%1.5%

מסחרי  לקוחות פרטיים 

שיעורי הפרשה 



 מותגים                                 

 :מותגים בינלאומיים•

ויזה; 

מאסטרקארד; 

דיינרס; 

אמריקן אקספרס. 

 

שייך לחברת ישראכרט היא היחידה  ', ישראכרט': מותג מקומי•

 .  זהמותג המנפיקה 
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 שוק ההנפקה                                 

  לקבלת הלקוח עם חוזה שכרת מי – מנפיק•

 .חיוב כרטיסי שירות
 

  ידי על הן נעשית נדחה חיוב כרטיסי הנפקת•

 על והן (הכרטיסים מסך 71%-כ) הבנקים

 .האשראי כרטיסי חברות ידי
 

 ,האשראי בסיכוני נושא המנפיק ,רוב פי על•

   .בכרטיס בפעילות הגלומים

 14 



 תהליך ביצוע עסקה                                 

  עסק בבית מבצע הלקוח

 כרטיס באמצעות עסקה

 .שהוא סוג מכל ,חיוב

  את מרכז העסק בית

  לתקופה ואחת השוברים

  לחברת אותם מעביר

  הסולקת האשראי כרטיסי

 .שובריו את
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 תהליך ביצוע עסקה                                 

 מעבירה הסליקה חברת

  התשלום את העסק לבית

 .הסליקה עמלת בניכוי

  את גובה המנפיקה החברה

  ישירות מהלקוח הכסף

 בניכוי ,לסולק ומעבירה

 .הצולבת העמלה
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 סליקה צולבת

 ח"ש 100שירות או מוצר בסך 

 יצירת שובר -חיובעסקה בכרטיס 

ה
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 ו
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ב
שו

 

 ח"ש 98.5

בניכוי  

עמלת  

 סליקה

100  

 ח"ש

 שובר ויזה

 (בניכוי עמלה צולבת)ח "ש 99.3

ת
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 סליקה והנפקה על ידי אותו גורם

 ח"ש 100שירות או מוצר בסך 

 יצירת שובר -חיוב עסקה בכרטיס 

שוברי  

 ישראכרט

 ח"ש 98.5

בניכוי  

עמלת  

 סליקה

100  

 ח"ש

פירוט חודשי בגין  

 העסקאות
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 בענףהתפתחויות                                  

 ותשלובת ל.א.כ :חברות שתי פועלות -1998 יולי עד•

 ;ישראכרט

 וסולקת מנפיקה -מצטרפת 'קארד אלפא' 1998 יולי•

 :משמעותיים שינויים בענף חלים .ויזה כרטיסי

הלקוחות לכלל חברה כל של פניה; 

שנתיים חבר מדמי פטור מתן; 

הויזה כרטיסי סליקת בתחום תחרות. 

שיגעלחדגיעכחלשדגעיכלחשדיעגכחלשעידלחגלחשדעיגחלעיכלחשדגעיכחלש

 דגעיכלח
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 התפתחויות בענף                                 
 .שורדת לא קארד אלפא•

 

 כרטיסי חברת מקים לאומי בנק 2000 שנת בשלהי•
 .קארד לאומי -חדשה אשראי

 

 .ויזה עסקאות בסליקת וכן בהנפקה התחרות מוגברת•
 

  מותג את בלעדי באופן ולסלוק להנפיק ממשיכה ישראכרט•
 באותה השוק מנתח 30%-28% המהווה) הישראכרט

 .מאסטרקארד כרטיסי סולקת וכן (תקופה
 

  על מכריז עסקיים הגבלים על הממונה -2005 מאי•
 ישראכרט שוברי של הסליקה בתחום כמונופול ישראכרט

 .ומאסטרקארד

-מ החל המאסטרקארד במותג גם משותף סליקה ממשק•
2007.  
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 צעדים להגברת התחרות בענף                                 

  הצולבת העמלה להורדת עסקיים להגבלים הממונה מתווה•

 .0.7% של לשיעור עד

  פתיחת שעיקרו ,(רישוי) הבנקאות חוק תיקון -2011 אוגוסט•

  במותג צולבת סליקה וחובת לתחרות הסליקה שוק

 .ישראכרט

 .(בטיפול בקשה) חדש לסולק ארטר'צ פרסום•

 ;חסם אינו החיוב כרטיס – בנק חשבונות בין מעבר•

 .זמן לאורך כרטיס למחזיקי עמלות להפחתת צעדים•

  לעמלות בנוגע השוואתיים נתונים של תקופתי פרסום•

 .כרטיס מחזיקי

   .עסק בתי לעלויות באשר השקיפות הגברת•
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 צעדים להגברת התחרות בענף                                 

  חיוב כרטיסי בתחום התחרות הגברת לבחינת צוות•

 ;מיידי חיוב כרטיס תפוצת הרחבת -(2015 פברואר)

 זיכוי ;מיידי חיוב בכרטיסי מופחתת צולבת עמלה קביעת

 טיפול ;מיידי חיוב בעסקאות ימים שלושה תוך העסק בית
  ;EMV הטמעת ;המיידי החיוב בכרטיס הקשורות בעמלות

   .ועוד

 ;(בעבודה) עסק לבתי שוטף דיווח אסדרת•
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 השוואה בינלאומית                                 

 הינם הגדולים המנפיקים כה עד שנבדקו המדינות במרבית•

 קשורות חברות או ,בנקים

  מספר פועלים בה אשר – קוריאה דרום – זה בהקשר חריגה•

 ריאליות עסקיות לקבוצות השייכים מנפיקים

  יותר גבוהות להיות נוטות אשראי כרטיסי בחברות ריביות•

 והן העסקי במגזר הן ,בבנקים יתר משיכות על מהריבית

   .(היורו גוש) הבית למשקי

  מושפעת ופחות יציבה להיות נוטה אשראי בכרטיסי הריבית•

  .במשק מהריבית

  רקע על בעיקר נבחנות ל"בחו אשראי בכרטיסי רפורמות•

 .אשראי של בהקשר ולא ובסליקה בשימוש עלויות

 
 www.nilsonreport.com 23: מקור



                                 

לחברות לא פיננסיות בגוש האירו   א"חכ-הריבית על הלוואות מ

 גבוהה מהריבית על משיכת יתר בבנק
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 ECB statistical data warehouse: מקור

לחברות לא   א"חכגובה הריבית על הלוואות שמעמידות 

 האירופיננסיות במדינות גוש 
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למשקי בית בגוש האירו גבוהה   א"חכ-הריבית על הלוואות מ

 בדרך כלל מהריבית על משיכת יתר בבנק

למשקי בית   א"חכגובה הריבית על הלוואות שמעמידות 
 האירובמדינות גוש 

 ECB statistical data warehouse: מקור



                                 

,  למשקי בית בגוש האירו א"חכהריבית על הלוואות הניתנות על ידי 

 גבוהה ויציבה בשנים האחרונות
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למשקי   א"חכגובה הריבית הממוצעת על הלוואות שמעמידות 
 בית ולחברות לא פיננסיות במדינות גוש האירו

 ECB statistical data warehouse: מקור

 (2015עד אפריל  2010יוני , אחוזים)



 תדירות השימוש באמצעי תשלום שונים בגוש היורו                                 
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תודה על 
 ההקשבה
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