
פירוט השינויים V7 V6

הוראות  
סטטיסטיות

לוח 809-1 בוטל, לוח 809-2 הפך ל 809-1 וכו' 30.06.2018 31.12.2017 809

הוסרו השחרות בלוחות 1-8 חלק a שורות 1+5 טור 15 (מח"מ) 30.06.2018 31.12.2017 820

בוטלו השחרות בלוח 3 שורות 3+4+9 30.09.2018 30.06.2016 821

תיקוני שמות הפורמולות 30.06.2018 31.12.2017 825

M+Q תיקון במודולים 30.09.2018 31.03.2018 827-2,11
SEC הורד מימד + MCC/Derivatives תיקון מידול - שורה 22 נוסף מימד

עדכון בשמות ההתאמות
מודל ob  רק עדכון גירסא

bd תיקון במודול
תוקנו התאמות

30.06.2018 31.12.2017 836-1e
עודכן לייבל בעברית בשורה 10 ל "הוצאה רבעונית בגין הפסדי אשראי" 836-1b

בלוח 9 - סיכון אשראי-משכנתאות לדיור נוספה שורה חדשה  30.06.2018 31.12.2017 838
פיצול חשיפות לפי 60%+חלו שינויים בהתאמות בהתאם

לוח 16 - שורה 11 טור 1 הושחרה 30.06.2018 31.12.2017 865

פירוט השינויים V7 V6

הוראות  
סטטיסטיות

מחיקת שורות 18-22 30.09.2018 30.06.2016 807
עדכון התאמות

בוטל TD והטבלא הופכת לסגורה 30.09.2018 15.07.2015 808
המטריק בשורה ATT/Date / period of event" 6" הפך לטקסט

בוטלה התאמה 203 - ההתאמה מיותרת 30.09.2018 31.03.2018 810DE

התאמה חדשה - לבדוק שמועד קבלת התלונה לפני מועד סיום הטיפול 30.06.2018 31.12.2017 826

נוסחאות עודכנו 30.09.2018 31.03.2018 827BD

רשימה מעודכנת של ארצות 30.06.2018 31.12.2017 833

רשימה מעודכנת של ארצות 30.06.2018 15.07.2015 834

מזה: אשראי ללקוחות קמעונאיים, ומזה: פיקדונות ללקוחות קמעונאיים 31.12.2017 01.01.2015 846
integerשל הסניפים ל TDהוחלף ה

הוספת שורה בלוח 1 "תאריך רכישת הנכס הממומן" 31.12.2018 31.12.2017 878
עדכון לייבל בעברית

integerשל הסניפים ל TDהוחלף ה 30.09.2018 01.12.2016 888

integerשל הסניפים ל TDהוחלף ה 30.09.2018 01.12.2016 889

שינויים בחבילת הטקסונומיה V7, להוראות דיווח שהשתנו

בלוח 809-9 החדש בוטלו שורות 5,6,7 בשורות הסיכום (בשורות 8,9,10,11) עודכן 
המטריק בהתאם

 SEC/Financial wholesale and other than תיקון מידול - שורה 34 נוסף מימד
retail, small businesses and nonfinancial wholesale, תוקן מימד 

MCC/Deposits

 ATT/Number במקום ATT/Number of customers-עמודות 2,4,6,8,10,12 שונו ל
of customers [write off

 ATT/Was reported to external": שורה 13 הפכה לבוליאן. מטריק ישן שהתבטל


