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 2015יולי 

 הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאייםאל:  

 

 כספונט+ הצעת וריפון 

 הגברת התחרותיות בדגש על שוק כרטיסי האשראי
 

 אודות המציעות:
, פרוסה ברחבי העולם ומתמקדת בפתרונות תשלום  NYSEחברה גלובלית הנסחרת ב  וריפון :

 50,000למעלה מ  פרוסים. בישראל אלקטרוניים , לרבות מסופי תשלום, ופתרונות סליקה
מספקת תשתית למגוון רחב של פתרונות היא בעשרות אלפי בתי עסק ופתרונות תשלום של וריפון 

 תשלום.
 

חברת בת של וריפון, וכן של בנק דיסקונט וויזה כאל. מתמקדת בפריסת אוטומטים  כספונט:
אתרים בישראל. )למערכת הבנקאית יחדיו  2200כספומטים, המוצבים במעל  –למשיכת מזומנים 

בתצורה  )חיוב מיידי( כספומטים(. כמו כן החברה מפעילה מאות מסופי דביט 1950 –כ 
 אירופאית. לחברה צומת תקשורת למערכת הבנקאית בחיבור ישיר.

 

 עיקר ההצעה:
 

, בישראל התנאים הנדרשים להסבה מסיבית של התשתית הישנה של מסופי אשראי .א
 ותאפשר כניסת שחקנים חדשים. לתשתית מודרנית שתאפשר יישומים מקובלים בעולם

על ידי כספונט, והוגבל בעת האחרונה על אשור למתווה הדביט כפי שמופעל כיום בצנעה  .ב
 ידי הרגולציה.

יצירת אלטרנטיבה נוספת לבנקים למערכת המתג הבינבנקאי בניתוב עסקאות  .ג
 כספומטים זרות

 שב"א: .ד
 התאמת מערכות שב"א והחלפת התשתית על מנת לאפשר כניסת סולקים חדשים 

  הפיכת שב"א לגוף תקינה בלבד ופתיחת תחום הPROCESSING , לרבות הפצת תכנת
 סליקה לקופות, לתחרות

 
 

 כצעד להגברת התחרותיות הסבת תשתית מסופי האשראי בישראל .1

. כנגזרת מתהליך ההסבה של (POS)בישראל וקופות מסופי אשראי  50,000 –לחברת וריפון כ 

,  על מסופים אלו לעבור הסבה למסופים תומכי כרטיס EMV –ישראל לסביבת כרטיס חכם 
 בכרטיס חכם. כיום מסופים בלבד תומכים  5000 –חכם. מבין מסופים אלו כ 

תשתית הסליקה כניסת שחקנים חדשים מחייבת התאמה של תשתית הסליקה בישראל החל מ
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האשראי. ככל רובד הקמעונאי, וכלה בחברות של שב"א, המשך ב תשתית קבלת התשלום ב
שתהליך ההסבה יארך, יונצח המצב הקיים שבו אין אפשרות להוסיף נדבכי תוכנה הנדרשים 
לקליטת סולקים חדשים, אשר עובדים על פי התשתיות המקובלות בעולם המודרני מבחינת 

 סליקה.

תשתית קבלת התשלום שלהם יש צורך ביצירת תמריצים לבתי עסק להסב את  המלצה:
ת. בנק ישראל אימץ תמריץ שלילי לפיו, תהיה העברת האחריות להונאה לתשתית מודרני

אנו . ([(Liability Shiftמנגנון הסטת הנזק ] מהסולק לבית העסק במקרה של שימוש במסוף ישן
סבורים שלא די בכך, בוודאי שלא בעבור בתי העסק הקטנים. אנו סבורים כי יש לייצר גם 

בחברת שב"א י את עלויות ההסבה בעבור הקמעונאים.  תמריצים חיוביים ולממן באופן חלק
משום כללי ההגבלים העסקיים צבורים סכומי עתק שאינה יכולה לחלק לבעליה )הבנקים( 

, וליצירת תמריצים חיוביים אילוהחלים על החברה. סכומים אלו יכולים לשמש כבסיס ל
ים אילו נתנו בעבר ע"י יצוין כי, תמריצ המומנטום הנדרש להסבה מלאה של המשק בישראל.
 . 96שב"א וחברות האשראי לצורך הסבת תכנת אשראית 

 

 

 אישור למערכת הדביט של כספונט .2
מזה למעלה משבע שנים מפעילה חברת כספונט מערכת דביט מלאה, על פי המתווה המקובל 
בעולם. עיקריה של מערכת זו הוא מסוף מאובטח המקושר למערכת כספונט. מערכת זו הינה 

התשתית למערכת הכספומטים המופעלת על ידי כספונט. הכרטיסים הינם הכרטיסים הרגילים 
שיש לכל אזרח ומשמשים למשיכת מזומנים וביצוע עסקאות אשראי רגילות. בנק ישראל מכנה 

 דיט. ראת הכרטיס "קומבו" משום יכולתו לבצע גם דביט וגם ק
   לכל אזרח. למען הדגש: מדובר על כרטיס אשראי הסטנדרטי שיש

 דוח רשות ההגבלים העסקיים "הגברת היעלות התחרות בתחום כרטיסי החיוב" קובע:
 

 גבי על מתבצעת בדביט התשלומים מערכת רבות במדינות  -והיתירות השרידות שיפור

 לפלטפורמת אלטרנטיבה משמשת ATM ,  ה פלטפורמת כגון ,מקומית פלטפורמה טכנולוגית
 של והיתירות השרידות תשתפר דביט עסקאות לביצוע נוסף מתג שיתפתחככל  .האשראי כרטיסי
 .במשק התשלומים מערכת

 
ומשמשת למעשה המצב כיום: לכספונט פלטפורמה טכנולוגית שכבר משמשת לעסקאות דביט, 

נוסף. פלטפורמה זו התפתחה בצורה איטית, שכן כל פיתוח ארצי של פלטפורמה זו היה כמתג 
 עימות ישיר עם הגורמים האחרים בשוק.מכניס את כספונט ל

מתווה הדביט של בנק ישראל שונה מזה המיושם על ידי כספונט. בנק ישראל מבקש להנפיק לכלל 
. ואינו מתיר שימוש בכרטיס משולב הציבור כרטיס חדש, המיועד לעסקאות חיוב מידי בלבד

בלוחות זמנים מהירים  הבנק נוקט בשורה של הנחיות המטילות על הבנקים להפיץ את הכרטיס
ככל הניתן. מכאן ומכאן, הפצה של כרטיס בהיקף משמעותי תיארך כמה שנים. עד להפצה ארצית 

ובמקביל לה, כספונט מתקינה על חשבונה מסופים מאובטחים, המשמשים גם לדביט, וגם 
 ליישומי אשראי רגילים.
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פשר לבצע עסקאות טובין על לאחרונה הגביל בנק ישראל את כספונט ביישומי הרשת, ואינו מא
גבי הרשת הזו. כל אשר מותר עתה הינו משיבת מזומנים: כרטיס הלקוח מועבר במסוף, מוקש 

סכום מבוקש והקוד הסודי, ולאחר אישור הלקוח מקבל ממגירת בית העסק את המזומנים 
 שקיבל. כספונט מזכה את בית העסק למחרת היום.

  כדלהלן: בנק ישראל טוען באיסורו על כספונט,

  על פי ההסכם הקיים עם הלקוח המחזיק כרטיס אשראי עסקאות אינן מורשות )לפחות
 בישראל(.

  יש חשש להטעיית הלקוח שכן אין מודעות שביצוע עסקה זו תחייב מידית את חשבון
 הבנק. 

 חשש לשקיפות 

 
מקבל זאת  הננו לציין כי אנו מבצעים מזה שנים עשרות אלפי עסקאות בחודש, ומסתבר שהציבור

 בצורה טבעית ומובנת.
. אנו משיבים מערכת דביט עוד נבקש לציין כי רשתות גדולות פנו אלינו בבקשה להפעיל אצלן

פניהן ריקם, ומדובר על גופים גדולים מאוד אשר מחכים "לאישור" בלבד שכן הטכנולוגיה זמינה 
 ומוכנה.

 
 

 המלצה:

אל חיוב מידי, דביט,  על תשתית זו עסקאות פרטיות להעביר  ATMהוועדה תאשר לבעלי רשתות 
 המערכת הבנקאית לצורך אישור וסליקה. האישור יהא במיוחד לעסקאות טובין.

מסופים, על מנת שנבחן אם לציבור תהיינה  1000לחילופין, נבקש שיתאפשר לנו פיילוט מוגבל של 
 תהיות או תלונות על אופי החיוב. בנק ישראל סירב לבקשתנו זו.

לעסקה, ויאפשרו העברת שם בית  (0.20$)הבנקים יבטלו את העמלה הצולבת בגין עסקאות דביט 
 העסק בעסקה לצורך הצגה בתדפיס הלקוח. אלו צעדים פשוטים ולא מורכבים.

 
להערכתנו, אם המלצות אלו תתקבלנה, תהא זו תחילתה של מהפכה של ממש בתחום התשלומים. 

ם אלטרנטיבת ניתוב עסקאות חלופית, אשר תאפשר ללא צורך בהשקעות מסיביות תקו
לקמעונאים לבחור נתיב לעסקה באופן המשתלם ביותר.  מדובר על מנגנון שיסיט עסקאות 
מהסולקים הקיימים אל מערכת חלופית. החשש של בנק ישראל מפגיעה צרכנית אינו בא לידי 

חקני השוק כפי שהן ומונע ביטוי במצב הקיים שבו מופעלת מערכת שכזו. חשש זה מנציח את ש
 אכן זעזועים.
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 אלטרנטיבי -כספומטים –בנקאי -מתג בין .3
בנקאי המשמש לאישור עסקאות לקוחות זרים -את המתג הבין חברת שב"א מפעילה 

בכספומטים של הבנקים. לדוגמא, אם לקוח בנק מזרחי עושה שימוש במכשיר בנק דיסקונט, 
 לאישור באמצעות שב"א לבנק מזרחי.בנק דיסקונט מעביר את העסקה 

 לרשת מיתוג זו של שב"א אין אלטרנטיבה.
כספונט מחוברת היום באופן ישיר לשלושה בנקים מרכזיים, ובשלבי חיבור אחרונים לשאר 
הבנקים. בתוך זמן קצר צפויה כספונט להיות מקושרת לחמשת הבנקים הגדולים, באופן זהה 

 לשב"א.
 
 

 המלצה:
פתח את הנדבכים הנדרשים לצורך מיתוג עסקאות בין הבנקים תוך כדי לאשר לכספונט ל

 הגעה להסכמה של הבנקים שכספונט תהווה מתג גיבוי למתג שב"א הקיים. 
מהעסקאות באופן שוטף על מנת לשמר את  5%להזין את המתג האלטרנטיבי הזה ב 

 המערכת כגיבוי שוטף למערכת שב"א. 
 
 

 
 

 תחומי עיסוק –שב"א  .4
כי הגבלים העסקיים נתנה דעתה לתחומי פעילותה של שב"א. אנו סבורים רשות ה

 לצורך הגברת התחרותיות יש לבחון שני מרכיבים נוספים בפעילותה של שב"א.
 בכללים של בנק ישראל ת שב"אמועדי ההטמעה של תמיכלאפשר דחייה נוספת בלא  .א

 EMVבנוגע לאשראית 
כיום שב"א פועלת כגוף עסקי  -כמתגהעסקי של שב"א מפעילותה החלק להפריד את  .ב

ומשווקת אותו באמצעות עשרות מפיצים.  -PCלכל דבר, המייצרת תכנה )אשראית 
תכנה זו למעשה משרתת את חברות האשראי, שכן היא מפותחת ע"פ דרישותיהן ללא 

  , ומייצרת חסמי כניסה בעבור שחקנים חדשים.עלות
 
 

 המלצה:
 
 

שב"א תהא גוף תקינה  שב"א תחדל מלהיות המפתחת הבלעדית של תוכנת "אשראית". 
על שב"א יהא למכור את תוכנת המקור של אשראית לשלושה גופים אשר יהיו בלבד. 

המפיצים הראשיים של התוכנה במקום שב"א. זה ייצור תחרות, ייצור שונות, ויחייב קשר 
 לבין מפתחי התוכנה. עסקי נכון יותר בין הסולקים והמנפיקים

הננו לציין כי כיום שב"א מפתחת את תוכנת אשראית ללא כל תשלום עבור חברות 
  האשראי, ובכך לא מותירה שבב של סיכוי למי שרוצה לפתח תוכנה זו בעצמו.
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 סיכום הדברים .5
ול וריפון וכספונט בעלות ניסיון רב בשוק האשראי, הן אל מול הסולקים והמנפיקים, והן אל מ

 "השטח". אנו מביאים בהמלצות את "קול הציבור".

נבקש להופיע בפני הועדה לצורך הסבר מרחיב על עמדתנו זו, וכן לצורך הדגמה של מערכת הדביט 
 הקיימת למען התרשמות ישירה של חברי הוועדה.

 

 mussi@casponet.co.il  4774624-054איש הקשר לכל נושא : מוסי כץ, מנכ"ל כספונט , 
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