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 2018 באוגוסט 6  

 תשע"ח אבב כה 

ינות במתן שירותי השוואת עלויות, חברות המתענמקבלת מידע קול קורא ל
 וייעוץ פיננסי ריכוז מידע

 
רואים חשיבות לאומית בקידום  (ההון שוק רשות -בנק ישראל ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )להלן 

תאפשר ללקוחות המערכת הבנקאית ליזום שיתוף במידע  בנקאות הפתוחהה הבנקאות הפתוחה בישראל.

פוקחו על ידי רשות שוק צדדים שלישיים, לרבות גופי פינטק שיעם הפיננסי שלהם, אשר מצוי בבנקים, 

ייושם על ר שא ,לבנקאות פתוחה APIרט סטנדפועל לגיבוש בנק ישראל מגמה זו, על מנת לקדם . ההון

תוך שמירה  בין הגופים, קל על תהליכי העברת המידע. הסטנדרט נועד להידי המערכת הבנקאית בישראל

הסטנדרט  אבטחת המידע.ו הגנת הפרטיותושלמותו, שעובר אמינות המידע פשטות הפתרון ללקוחות, על 

, כללי המערכת, אבטחת המידע והגנה על APIמילון נתונים בנקאי רחב, שירותי  ל הגדרה שלוכלי

כניסה לעידוד הניתנים ללקוח,  םר השירותיופילשהמידע תביא הקמת תשתית להעברת  פרטיות המידע.

 . ולהגברת התחרות על השירותים הפיננסייםלשוק הישראלי של שחקנים פיננסיים חדשים 

 -)להלן  2016-על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ולחוק הפיקוח  1פרק י"א

יאפשר לנותן  עוסק ב"שירות להשוואת עלויות פיננסיות" וקובע, בין היתר, כי תאגיד בנקאי'(, החוק'

לקוח הנמצא הנוגע לבמידע פיננסי באופן מקוון ( לצפות נותן שירות'' –שירות השוואת עלויות )להלן 

עוד נקבע . בהתאם לתנאים הקבועים בחוקועבור אותו הלקוח,  תאגיד הבנקאי, לבקשת הלקוחבידי ה

 יפוקחו על ידי רשות שוק ההון.  בפרק כי נותני שירותי השוואת עלויות

קיים שיתוף פעולה הדוק בין בנק ישראל, וגיבוש הסטנדרט באופן שלם, יעיל,  ecosystemלצורך יצירת 

 .גיבוש הסטנדרט, לבין רשות שוק ההון, שמפקחת על נותני השירותכגורם שמוביל את 

התשתית ולהתאים את  הצרכים העסקיים של נותני השירות אתבצורה הטובה ביותר על מנת להבין 

שירותי הישראלים לצרכנים  הציעלהמעוניינים גורמים ה אנו מזמינים את, לצרכים אלוגם  המוקמת

ד 70בסעיף  ורוגדה, כפי שננסי וייעוץ בדבר התנהלות פיננסיתפי ריכוז מידע ,השוואת עלויות

  .רלוונטיות לפרויקט זה סוגיות שונות בפנינולהציף חוקל

שמעוניין  גוףעם גופים רלוונטיים בפורום ייעודי לכך אחת לתקופה. שוטף שיח מסד , בכוונתנו לבנוסף

מוזמן להעביר את פרטי הקשר שלו  ,5/9/2018פינטק שיתקיים ביום חברות בפורום לקחת חלק בדיון 

 .20189/2/, זאת עד ליום forumfintech@boi.org.ilלכתובת:  צירוף חצי עמוד שתפורט בו פעילותוב

 
 וסייגים הבהרות

(, וכן אינו Request for Proposalsלקבלת הצעות ) פנייה( או Request for Informationקול קורא זה אינו מהווה פניה לקבלת מידע ) .1

כלפי מי '( בנק ישראל' -ישראל או רשות שוק ההון )להלןבנק בו כדי ליצור מחויבות כלשהי של  אין מהווה חלק מהליכי מכרז. לפיכך

 היהיבעתיד,  קיים הליך מכרזיכלשהם, והוא אינו כפוף לדיני המכרזים החלים בישראל. ככל שית מהמשיבים לרכוש מוצר או שירות

 .והמקצועי ובהתאם לצרכי – ול לפי שיקול דעתורשאי לשנות או להוסיף תנאים ודרישות הכ בנק ישראל

 שיפוי בגין הוצאות אלה. המשיבים לקול הקורא יישאו בהוצאות הכנת המענה, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או .2

כלל. בכל מקרה, לא יהיה תוקף לכל  לחלק מהמענים, או שלא להשיב למענהרשאי להשיב לכלל המענים שיתקבלו,  בנק ישראל .3

 ניתנה בכתב. אלא אם זה,למסמך  בנק ישראלהתייחסות של 

מידע וקבלת הבהרות למענה שיוגש, וכל  רשאי לפנות למשיבים לקול קורא זה, כולם או חלקם, בבקשה להשלמת היהי בנק ישראל .4

 בהבנת המענה.  די לסייע לומידע נוסף שיסבור הבנק שיש בו כ

ובין אם בעקבות פניה של  ונים בקול קורא זה, בין אם מיוזמתאת הזכות, בכל עת, לערוך שינויים או תיקו ולעצמ שומר בנק ישראל .5

של הבנק. באחריות  השינויים או התיקונים בקול הקורא ייעשו בהודעה בכתב, ויפורסמו באתר האינטרנט צדדים שלישיים כלשהם.

חלו שינויים בנוסח של קול הקורא ולהתאים את המענה שלהם  המשיבים לבדוק מפעם לפעם את אתר האינטרנט של הבנק, אם

 לשינויים, ככל שיחולו.
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