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בחברות  144צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין ליישום שאלות ותשובות קובץ  הנדון:

 כרטיסי אשראי

צו רישות מכוח במסגרת פעילות הסליקה וההנפקה שלהן, נדרשות חברות כרטיסי אשראי לעמוד בד

)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון איסור הלבנת הון 

הלבנת הון ומימון  מניעת" - 500הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  ומכוח, 0770-ומימון טרור(, התשס"א

 . "ההוראה"( -" )בהתאמה: "הצו" וטרור וזיהוי לקוחות

. הקובץ אינו מהווה רשימה מלאה של או הצו ההוראהיכוז של עמדות לגבי יישום קובץ זה מהווה ר

ות אחרות , או לגבי סוגיאו הצו ההוראהיישום בעניין סוגיות שעלו עמדות הפיקוח על הבנקים לגבי 

 . שעשויות לעלות בעת יישומן

צו הבנקים ל התשובות הכלולות בקובץ זה מבטאות את עמדתו ופרשנותו המחייבת של המפקח על

 בחן האפשרות לשלב חלק מהתשובות בגוף ההוראה.י. בעתיד, תה הוראלו

 באתר האינטרנט של בנק ישראל ומתעדכן על ידינו מעת לעת. פורסםמסמך זה מ
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 תאריך עדכון 

  פנים-אל-ם. חובות זיהוי, אימות וזיהוי פניא

חברת כרטיסי אשראי  ,תושב יחיד האם בעת הנפקת כרטיס חיוב ללקוח :4א שאלה

רשאית להסתפק באימות שביצע התאגיד הבנקאי השותף להסדר הנפקה בו 

 ?  א)ב( לצו2חובת האימות שבסעיף מילוי לצורך  מתנהל חשבון העובר ושב

 

ות שביצע התאגיד הבנקאי חברת כרטיסי אשראי תהא רשאית להסתפק באימ תשובה:

 כלבהתקיים , ( לצו0)א()1לפי סעיף  המנפיק או השותף להסדר הנפקה

 התנאים הבאים:

הכולל  - לביצוע הבדיקה תיעוד בכתבקבל חברת כרטיסי האשראי ת .0

מהתאגיד הבנקאי המנפיק או מהתאגיד  -את תאריך ביצוע הבדיקה 

לרבות  -כתב תיעוד ב הבנקאי השותף להסדר הנפקה )"התיעוד"(;

 רשומה ממוכנת; 

ממועד ביצוע  מירביפרק זמן  הקבע בנהלית חברת כרטיסי האשראי .0

וכל להסתמך תהאימות ועד מועד הנפקת כרטיס החיוב, אשר במהלכו 

 זמן כאמור לא יעלה על שנה;העל התיעוד; בכל מקרה פרק 

נקוט פעולות בקרה על מנת לוודא כי אכן ת חברת כרטיסי האשראי .1

מול מרשם  מדגמי לרבות אימות -בוצע כהלכה; בקרה  האימות

 האוכלוסין;

 א לצו.2כל המונחים בתנאים לעיל כמשמעותם בסעיף 

02/5/0705 

הניתן לטעינה חוזרת, אשר סכום היתרה הניתן לצבירה בו בכל כרטיס האם  : 2א שאלה

 ?נחשב ל"כרטיס חיוב" ₪ 0,777רגע נתון אינו חורג מתקרה של 
 

היתרה הצבורה ש כרטיס חיוב לשחריג גדרת "כרטיס חיוב" אשר בצו כוללת ה תשובה:

 ₪.  0,777האפשרית בו מוגבלת לשווה ערך של עד 

כרטיס הניתן לטעינה עם זאת,  נבחנת על פני זמן "היתרה הצבורה האפשרית"

 כלמקיים את לצו אם  0לא ייחשב "כרטיס חיוב" כהגדרתו בסעיף חוזרת 

 התנאים הבאים:

והסכום  ₪, 07,777ם הטעינה המצטבר בשנה קלנדרית לא יעלה על סכו .0

 ₪; 0,777הניתן לטעינה בזמן נתון לא יעלה על 

בתאגיד בנקאי  עובר ושבהכרטיס יוכל להיטען אך ורק מחשבון  .0

בישראל או מכרטיס חיוב ליחיד שההתחשבנות בגין החיובים שנעשו 

ולא  בישראלבנקאי בתאגיד  מכוחו נעשית באמצעות חשבון עובר ושוב

 יאפשר משיכת מזומנים;

(, Closed loopהכרטיס יוגדר לשימוש בקבוצה סגורה של בתי עסק ) .1

 שתאושר על ידי האחראי לאיסור הלבנת הון;

02/5/0705 
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 תאריך עדכון 

הכרטיס לא יאפשר ביצוע עסקות בחו"ל ולא יאפשר ביצוע העברות  .5

 בארץ ובחו"ל;

ת לאכיפת מנפיק הכרטיס ינטר את הפעילות בכרטיס, וכן יקבע בקרו .5

 .התנאים לעיל

 התאגיד הבנקאי יקבע מדיניות ויעגן בנהליו את התנאים האמורים לעיל.

שלא מספר כרטיסי חיוב ללקוח להנפיק  עשויותחברות כרטיסי אשראי  :3א שאלה

מספר א לצו קובע 2. סעיף )כרטיס חיוב חוץ בנקאי( במסגרת הסדר הנפקה

שמסגרת הפעילות בו אינה עולה חוץ בנקאי  חיובבעת הנפקת כרטיס הקלות 

כיצד על חברת כרטיסי האשראי לנהוג כאשר מונפקים ללקוח ₪.  57,777על 

מספר כרטיסי חיוב חוץ בנקאיים שמסגרת הפעילות המאוחדת בהם עולה על 

57,777 ?₪ 

 

פעילות האפקטיבית המצטברת ללקוח עולה על מקרה בו מסגרת ההסיכון ב תשובה:

דומה לסיכון בהנפקת כרטיס חיוב חוץ בנקאי יחיד שמסגרת ₪  57,777

לפיכך על חברת כרטיסי האשראי לזהות ₪,  57,777הפעילות בו עולה על 

ולאמת זהותו של הלקוח כנדרש בעת הנפקת כרטיס חיוב חוץ בנקאי שמסגרת 

, חברת כרטיסי האשראי יובהר כי במקרה זה ₪. 57,777הפעילות בו עולה על 

)א( לצו שלא 5דרוש ממבקש הכרטיס הצהרה, כאמור בסעיף רשאית ל

 בחתימת מקור.

02/5/0705 

האם ניתן לזהות לקוח תושב ישראל בעת הנפקת כרטיס חיוב חוץ בנקאי  :1א שאלה

 לפי רישיון נהיגה?₪  57,777פעילות בו אינה עולה על למסגרת הש

 

וב כאמור יש לזהות את ( בעת הנפקת כרטיס חי0א)א()2ככלל, עפ"י סעיף  תשובה:

לקוח יחד עם זאת, ניתן לזהות  .הלקוח תושב ישראל לפי תעודת זהות בלבד

זהות, תאריך  , מספרשם הנושאלפי מסמך זיהוי אחר שהנפיקה מדינת ישראל 

ליו"ר  05.77.0770יום מהמפקח על הבנקים כאמור בהודעת  ,לידה ותמונה

 .של הכנסת חוק ומשפט ועדת החוקה

02/5/0705 

לפעילות מסגרת הכרטיסי אשראי בעת הגדלת על חברת החובות שחלות  ןמה :5א שאלה

 בכרטיס חיוב חוץ בנקאי?

 

כמוה ₪  57,777הגדלת מסגרת הפעילות בכרטיס חיוב חוץ בנקאי מעל  תשובה:

, ולפיכך ש"ח 57,777שמסגרת הפעילות בו עולה על  כהנפקת כרטיס חיוב חדש

 .מסגרת לפעילותא לצו בעת הגדלת ה2 לא יחולו ההקלות שבסעיף

02/5/0705 

כיצד יש לאמת זהותו של יחיד תושב חוץ בעת הנפקת כרטיס חיוב לפי סעיפים  :6א שאלה

 ( לצו?0א)א()2 -( ו0א)א()2

 

א)ב( לצו מתייחס רק לחובת ביצוע אימות מול מרשם האוכלוסין, היינו 2סעיף  תשובה:

. ברם, הפיקוח על הבנקים מצפה כי לאימות זהות של יחיד תושב ישראל

חברת כרטיסי אשראי תאמת זהותו של יחיד תושב חוץ כמפורט בסעיף 

02/5/0705 
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 תאריך עדכון 

לעיל,  0בהנפקת כרטיס חיוב בנקאי ניתן לפעול כאמור בשאלה א( לצו. 0)א()1

 בשינויים המתאימים.

  מהו מועד פתיחת חשבון בעת הנפקת כרטיס חיוב? :7א שאלה

ככל שמדובר במילוי החובות שיש לקיים "בעת פתיחת החשבון" )סעיפים  תשובה:

ידי הלקוח -תהליך של מילוי הבקשה עלרואים ב אנו)ב( לצו( -)א( ו5(, 0)ב()0

כלל ומסירת הכרטיס כמועד פתיחת החשבון. בכל מקרה יש להשלים את 

 טרם התחלת הפעילות בכרטיס. הזיהוי והאימות חובות 

02/5/0705 

  /הצהרה על בעל שליטההרה על נהנההצ ב.

לקבל הצהרה על נהנה בה מופיעות בשדה  רשאית חברת כרטיסי אשראיהאם  :4ב שאלה

 "מספר חשבון" רק "ארבע הספרות האחרונות", ולא מספר הכרטיס

 ?בשלמותו

 

חד ערכי, -כן, בכפוף לכך שהחברה עדיין יכולה לזהות את הלקוח באופן חד תשובה:

ת יכולת החברה לזהות פעולות חריגות ולהעביר דיווח מלאים וכן לא נפגע

 .)"הרשות"( לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

02/5/0705 

האם חברת כרטיסי אשראי יכולה לדרוש מן המבקש לפתוח חשבון הצהרה על  :2ב שאלה

 נהנה שלא לפי הנוסח המופיע בתוספת הראשונה?

 

פת הראשונה חל גם על פתיחת חשבון כהגדרתו בצו . הנוסח המופיע בתוסלא תשובה:

 א לצו. 2בחברת כרטיסי אשראי, למעט בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 

02/5/0705 

  הכר את לקוחג. 

בעת הנפקת  האם חברת כרטיסי אשראי פטורה מביצוע בדיקת נאותות :4ג שאלה

ף להסדר מכיוון שהתאגיד הבנקאי המנפיק או השות כרטיס חיוב בנקאי

 הנפקה ביצע בדיקת נאותות?

 

. חברת כרטיסי אשראי נדרשת לבצע בדיקת נאותות גם בהנפקת כרטיס לא תשובה:

המנפיק או חיוב בנקאי. יחד עם זאת, לאור העובדה כי התאגיד הבנקאי 

השותף להסדר הנפקה ביצע בדיקת נאותות, חברת כרטיסי אשראי רשאית 

  .מופחתתלבצע בדיקת נאותות 

02/5/0705 

האם בעת שחברת כרטיסי האשראי מחדשת את סליקת העסקות בבית העסק  :2ג שאלה

 נדרש לבצע הליך "הכר את הלקוח"?

 

יש  בפרטהליך מתמשך,  אינו הליך נקודתי, אלא הליך "הכר את הלקוח" תשובה:

בעת אירוע משמעותי בחיי החשבון. חידוש סליקה כאמור מהווה ככלל  ולבצע

עותי בחיי החשבון, כאשר על חברת כרטיסי האשראי לבחון בין אירוע משמ

היתר את נסיבות הפסקת הסליקה ואת פרק הזמן שחלף ממועד הפסקת 

 הסליקה ועד למועד חידושה. 

02/5/0705 
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בתאגיד בנקאי  בשבר ושמחויב מחשבון עו ,האם ניתן להנפיק כרטיס חיוב :3ג שאלה

ר הנפקה )חוץ בנקאי( אשר אינו על שם שאינו המנפיק או שאינו שותף להסד

 בעל הכרטיס?

 

מחויב בדרך של הרשאה לחיוב חשבון עובר ושב  חוץ בנקאיכרטיס חיוב  ,ככלל תשובה:

בתאגיד בנקאי על שם המבקש להנפיק כרטיס. יחד עם זאת, קיימים מקרים 

לו א, במקרים בשבר ובהם המבקש להנפיק כרטיס חיוב אינו בעל חשבון העו

התאגיד הבנקאי המנפיק לבדוק את הזיקה בין המבקש להנפיק כרטיס על 

 בתאגיד הבנקאי.  בשבר ולבין בעל חשבון העו

כהגדרתו בסעיף  -בעל הכרטיס נחשב ל"מורשה חתימה" יש לזכור כי בנוסף, 

המועברת לתאגיד  - ההרשאה לחיוב חשבון. לפיכך בשבר ובחשבון העו - לצו 0

צריכה לכלול גם את פרטיו של בעל  - בשבר והעוהבנקאי בו מתנהל חשבון 

)כך הבנק  בשבר ובעל הכרטיס אינו בעל חשבון העוהבהרה כי /כרטיס החיוב

 ."מורשה החתימה"( -יוכל לפנות אל הלקוח ולקבל את פרטי בעל הכרטיס 

02/5/0705 

  . הקלות בעת פתיחת חשבון ללקוח קייםד

ת כרטיס חיוב נוסף במקרה שבו קיימת זהות האם קיימות הקלות בעת הנפק :4ד שאלה

חד ערכית בין השם ומספר הזהות שמוסר הלקוח לבין הפרטים שנרשמו -חד

 במאגר המידע של התאגיד הבנקאי?

 

א לצו 2ככל שמדובר בהנפקת כרטיס נוסף שלגביה חלים הפטורים מכוח סעיף  תשובה:

עשה באמצעות וההתחשבנות תי וכרטיס החיוב הנוסף יקושר לאותו לקוח

, תאגיד בנקאי יוכל להסתפק ברישום פרטי הזיהוי אותו חשבון עובר ושב

א)ב( לצו על בסיס הנתונים 2והאימות, וכן רישום הפרטים הקבועים בסעיף 

, ובלבד א לצו2שקיימים אצלו במאגר, והדבר ייחשב כמילוי החובות שבסעיף 

 .ייםשלא חלפה יותר משנה ממועד ביצוע האימות בכרטיס הק

02/5/0705 

  . בדיקה אל מול הרשימהה

בכרטיס חיוב בבית עסק מחוץ לישראל מחייבת בדיקה  עסקההאם ביצוע כל  :4ה שאלה

 אל מול הרשימה? 

 

חברת כרטיסי אשראי תבדוק אל מול הרשימה כל בית עסק מחוץ לישראל בו  תשובה:

היה מתבצעת עסקה בכרטיס חיוב שהנפיקה. חברת כרטיסי האשראי ת

התנאים  כלרשאית להשלים את הבדיקה לאחר ביצוע העסקה בהתקיים 

 הבאים:

החברה תבצע בדיקה מרוכזת של בתי עסק מחוץ לישראל בהם בוצעו  .0

 עסקות אל מול הרשימה מיד עם קבלת הנתונים על בית העסק;

במקרה בו בית עסק מחוץ לישראל הוא גורם המופיע ברשימה, החברה  .0

 07סעיף פעולות מול בית העסק, ותדווח כאמור בתחסום לאלתר ביצוע 

 .0775-, התשס"החוק איסור מימון טרורב

02/5/0705 
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תושב חוץ או גוף שרשום  בית עסק -לעניין זה, "בית עסק מחוץ לישראל" 

 .בעל רישיון לסליקה בישראלשאינו נסלק ע"י  כתאגיד מחוץ לישראל

חברת כרטיסי אשראי רשאית להסתפק  ,האם בעת הנפקת כרטיס חיוב ללקוח :2ה שאלה

שביצע התאגיד הבנקאי  -( לצו 0א)01לפי סעיף  - בבדיקה מול הרשימה

 השותף להסדר הנפקה בו מתנהל חשבון העובר ושב?

 

את כל  , כאשר יש עדכון ברשימה,לבדוקעמדה זו עקבית עם הדרישה . לא תשובה:

 .שמות הלקוחות הקיימים מול הרשימה החדשה
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  . הגדרת חשבוןו

נחשבת  )אותה ישות משפטית( מסוף בסניף אחר של בית עסק האם הוספת :4ו שאלה

 לפתיחת חשבון חדש ע"י חברת כרטיסי האשראי?

 

כל עוד מדובר בהסכם התקשרות אחד לסליקת עסקות בכרטיסי חיוב, הוספת  תשובה:

 שראיאטיסי הרכברת ובלבד שחאינה מהווה פתיחת חשבון כאמור מסוף חדש 

 מזכה חשבון בנק אחד בלבד. 
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  דיווח לפי גודל פעולה .ז

, החייב ברישום לפי סעיף האם ביצוע עסקה מסוג רכישת מט"ח בבית עסק :4ז שאלה

באמצעות  , כנותן שירותי מטבע,0777-ג לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס00

 ( לצו? 0)א()8ף נחשבת כביצוע פעולה במזומן לפי סעי כרטיס חיוב

 

( לצו. יחד עם זאת,  אין 0)א()8, ולפיכך אין חובה בדיווח לרשות לפי סעיף לא תשובה:

באמור כדי לשלול העברת דיווח לרשות על ביצוע פעולה בלתי רגילה לפי סעיף 

 לצו.  7
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