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 דיווח מפורט על סניפים )שנתי(

 תחולה

בנק שמספר סניפיו אינו עולה על תשעה  למעט, בנקים )לא כולל בנק חוץ(חלה על  זו  הוראה .1

 סניפים.

 .בלבד ישראל במשרדי( מאוחד לא בסיס על) הבנק לפעילות מתייחס הדיווח .2

 
  מועד הגשת הדוח  

  בכל שנה. אפרילל 15 תאריךבאת הדוח יש להגיש  .3

 
 הרכב הדוח

 הרכב הדוח כולל: .4

 .פרטים על סניפי התאגיד הבנקאי -01לוח 
 

 דרך הדיווח  

 בנק את המשמשת המאובטחת בטכנולוגיה באינטרנט מחשבים תקשורת באמצעות לדווחיש  .5

 . בזה מצורפת הדיווח מתכונת. ישראל

 

 הנחיות לדיווח

 קוד בן שלש ספרות. –קוד סניף  .6

  מספר חשבונות .7

"דוח חצי שנתי על חשיפה לסיכוני  825"חשבונות" כהגדרתם בהוראת הדיווח מס'    7.1

 ציות".

 מספר החשבונות שידווח יהיה מספרם ליום סגירת המאזן של הבנק. 7.2

 אין לכלול חשבונות תמורה. בחשבונות עו"ש וחח"ד  7.3

 הכספי בדוח "פיקוחיים"מגזרי פעילות  -כהגדרתם במשקי בית ובנקאות פרטית  –פרטיים  .8

 .לציבור

 .ציבורכהגדרתם בהוראת הדיווח ל - הכנסות מעמלות .9

 .10סעיף  842כמוגדר בהוראת דיווח  –פעולה  .10

 פקידפנייה בערוצי בנקאות בתקשורת ל למעט ,בסניף לפקיד ישירה פנייה– בסניף פקיד .11

 .בסניף   

כמפורט בהגדרה "שירותי בנקאות בתקשורת" בהוראת ניהול  – ערוצי בנקאות בתקשורת .12

 .367בנקאי תקין מס' 

 .תור אל תיבת למעט, עצמי לשירות עמדות – עצמי לשירות אוטומטיות עמדות .13

בהוראות הדיווח  כהגדרתם – יום 90מעל בפיגור ואשראי לא צובר אשראי , אשראי לציבור .14

 לציבור לפני הפרשה להפסדי אשראי.



   ( 02/2022[ )17]הוראות הדיווח לפיקוח : המפקח על הבנקים
  דיווח מפורט על סניפים )שנתי(      

 846-2עמ'                                                                                                         
 

 כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור. – וסך פעילות חוץ מאזנית הציבור תפיקדונו .15

 מספר משרות .16

בהתאם יש לדווח חלקיות  בכל סניף. על עובדים במשרותמספר המשרות  ש לדווח אתי 15.1

 וידווחמשרה,  50% -שכל אחד מהם מועסק בלחלקיות המשרה. לדוגמא: שני עובדים 

  .משרה 100%לפי 

 מספר השעות הנוספות לא ייכלל בחישוב מספר המשרות. 15.2

  יש לדווח על כל סוגי העובדים, לרבות עובדי תחזוקה ושירותים, עובדים 15.3

 .אין לדווח על עובדים בחופשה ללא תשלוםזמניים וחניכים.  

ידווחו בסניף בו הם  בקבוצה או מסניף אחר, עובדים המושאלים מתאגיד בנקאי אחר  15.4

 שמהם הושאלו.ואין לכלול אותם בתאגיד או בסניף  ,מושאלים

 עובדי בדיווח על הסניף המרכזי או על הסניף הראשי יש לדווח במספר אחד על   15.5

 .ההנהלות )המרכזיות והאזוריות(
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01וח ל  

 פרטים על סניפי התאגיד הבנקאי
 

 סניף ג סניף ב סניף א    
       קוד סניף 1

        מספר חשבונות 2

    מזה: חשבונות עו"ש וחח"ד  3

       פרטיים חשבונות: מזה   4

       הכנסות מעמלות 5
       מזה: מפרטיים  6
       מספר פעולות לחשבונות פרטיים שבוצעו ע"י פקיד בסניף 7
מספר פעולות  8

לחשבונות 
פרטיים באתר/ 

 יישומוןב
וערוצים 
 ישירים

       בנקאות בתקשורתערוצי 
9 

 מזה:

       אתר האינטרנט 
       יישומון )אפליקציה( 10

11 
עמדות אוטומטיות לשירות 

       עצמי
       יתרת אשראי לציבור 12

13 

 מזה:
       אשראי לפרטיים       

       לא צובראשראי   14

       יום 90בפיגור מעל  צובראשראי  15

       יתרת פיקדונות הציבור 16

       מזה: פרטיים    17

       סך פעילות חוץ מאזנית 18

       מספר משרות 19

 
 

 

 

 

 


