
המלצה לאסדרת שירותי תשלום 

 PSD-בהתאם לעקרונות ה



מטרות 

הקניית יכולת תחרותית לשחקנים חוץ בנקאיים ובפרט   •

באמצעות יצירת קישוריות בין שירותים הניתנים בבנק בו  

מנוהל חשבון העו"ש לבין שירותים הניתנים מחוץ לבנק. 

האסדרה תחול על שירותי תשלום שיינתנו על ידי כל גוף   •

ללא תלות במסגרת הפיקוחית על נותן השירות. 

 



הגדרות 

"שירותי תשלום"  

הנפקה של אמצעי תשלום וסליקה של עסקאות תשלום  •

ניהול חשבון  •

שירותי מידע ושירותי ייזום פעולות בשם הלקוח ובהסכמתו  •

PSD 

• Directive on Payment Services (2007/64/ec)

• Revised Directive on Payment Services (approved

by the European Parliament at 8.10.2015)



שירותי תשלום

 חשבון תשלום

1. הפקדת מזומן 

לחשבון תשלום 

2. משיכת מזומן 

מחשבון תשלום 

3-4. ביצוע תשלום

מיתרת מזומן או 

ממסגרת אשראי 

5. הנפקת אמצעי תשלום 

וסליקת עסקאות 

6. העברת כספים

7. שירותי מיד ע 

וייזום פעולות 



המלצה 

אסדרת מכלול שירותי התשלום בהתאם לעקרונות ה- •

  .PSD

בתוך 9 חודשים ממועד אימוץ מסקנות הדו"ח   •

יפורסמו, על ידי צוותים משותפים לבנק ישראל, משרד  

המשפטים, רשות ההגבלים העסקיים ומשרד האוצר: 

תזכיר חוק המסדיר צרכנית שירותי תשלום  •

תזכיר חוק המסדיר את פעילותם של נותני שירותי תשלום   •

חוץ בנקאיים 

כללי הגישה למערכות התשלומים  •



כללי גישה 

רשימת כל הדרישות הנחוצות לצורך קבלת גישה לכל אחת   •

ממערכות התשלומים המבוקרות, בשים לב לסוג  

ההשתתפות וסוג הפעילות של הגוף. 

לוחות הזמנים לחיבור גוף העומד בכללי הגישה.  •

המנגנון לפיו יחויבו גופים המחוברים ישירות למערכת   •

התשלומים במתן גישה עקיפה למערכת. כחלק ממנגנון זה,  

המפקח על נותני שירותי תשלום יהיה מוסמך לקבוע,  

לאחר התייעצות עם המפקח על מערכות תשלומים בבנק  

ישראל, האם מתקיימים כללי הגישה למערכת תשלומים  

בגוף שמפוקח על ידו. 



למה צריך אסדרה? 

האסדרה הנוכחית היא לרוב נקודתית וריאקטיבית ומונעת התפתחות  •

של שירותים רצויים 

סטנדרטיזציה  •

"אסדרה מאפשרת" - התייחסות לאופי השירותים ולא לפעילות   •

ספציפית 

גישה למערכות  •

מוניטין ואמינות  •



 PSD-עקרונות ה
PSD:  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from=EN 

PSD2: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0547&from=EN 



עקרונות האסדרה ומימדיה 

תחרות וחדשנות  •

גישה מבוססת סיכון )רישיונות, החרגות, אמצעי תשלום לתשלומים נמוכים(  •

ודאות לשחקנים חדשים  •

מתן גישה למערכות תשלומים ולמידע  •

יציבות    •

דרישות הון מותאמות סיכון  •

הגנה צרכנית  •

הסכמי מסגרת לניהול חשבון תשלום, חובות גילוי ומסירת מידע ללקוח  •

הגדרת זמני ביצוע לפעולות תשלום   •

שמירה על כספים ומידע של הלקוח ות   •

כללי ביטול, סירוב והחזרים, הגשת תלונות ויישוב מחלוקות  •

מניעת הלבנת הון ופעילות טרור  •

תהליך רישוי  •

 2005/60/EC הכפפת גופי תשלום לדירקטיבה •

אבטחת מידע )דירקטיבה נפרדת(  •



לקחים ומסקנות מיישום הדירקטיבה 

PSD ב-PSD2 ,2007 )התקבל באוקטובר 2015(  •

שוק אמצעי התשלום מאופיין בחדשנות  •

שירותים חדשים לא בהכרח נפלו תחת ההגדרות ונותרו ללא אסדרה  •

אסדרה מבוססת מהות )הגדרות רחבות לפעילויות, שאינן תלויות בטכנולוגיה(  •

הוספת שירותי מידע וייזום פעולות  •

עמימות בהגדרות  •

ההחרגות אפשרו לשחקנים מסוימים לא להיות מפוקחים  •

שינוי אופי ההחרגות  •



דוגמאות להמחשה בלבד 

שירותי תשלום פוטנציאליים:  •

כרטיסי תשלום בתחבורה ציבורית )רב קו(  •

כרטיסי אוכל )סיבוס, תן ביס(  •

גיפט כארד )תו הזהב(  •

אפליקציות תשלום )פנגו(  •

ארנק אלקטרוני )סלריקס(  •

 PayPal •

מאגדים    •

גמא  •

כספונט  •

פלטפורמות P2P )בלנדר(  •

 )E-Loan( גישה לקבלת מידע מחשבון הלקוח •




