
פרויקט בנקאות 
פתוחה

2019



תוכן עניינים
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בנקאות פתוחה

הפרויקט בבנק ישראל

חקיקה

סיכונים מרכזיים בפרויקט
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בנקאות פתוחה



פתוחהבנקאות 

פתיחת ממשק בין נותן השירותים הפיננסים לבין 

באמצעות . בהסכמת הלקוח, נותן שירותים אחר

הממשק ניתן לשתף את המידע של הלקוח המצוי 

אצל נותן השירותים הפיננסים או ליזום תשלומים  

. בחשבונו של הלקוח

פתיחת הממשק מאפשר יצירת שירותים מגוונים  

. ללקוח



מתפתחת  הבנקאות הפתוחה
במרבית מדינות העולם



? למה זה טוב
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הבנקאות הפתוחה מחזקת את השליטה של הלקוח 

במידע אודותיו ומגבירה תחרות בתחום השירותים 

:הפיננסים

 הנתונים הפיננסיים שלו של הלקוח יכול לקבל תמונה שלמה

(. פיננסים נוספיםבבנקים ובגופים )

התראות חכמות והמלצות לפעולה, ניטור.

השוואת שירותים  , מצב הפיננסי של לקוחסקירת –ייעוץ /השוואה

.  שונים שיוכל לקבל מגופים שונים לרבות הפניה לגופים אלו

 תשלומיםייזום.

של שירותים שמתפתח כל הזמןחדש עולם.



שני סוגי שירותים מרכזיים בעולם  

מידע–הפתוחה הבנקאות 



"תש/כסלו/'ו

פ
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לקוח

הרשאה  לפינטקנותן 

לצפות בנתונים  

הפיננסיים שלו

פינטק

₪

לבנק לצורך פונה 

קבלת נתוני הלקוח

בנק

₪

את הלקוח  מזהה 

לפינטקומקים 

הרשאת גישה 

למידע

בנק

₪

מספק מידע 

להרשאה בהתאם 

שנתן הלקוח

פינטק

₪

מציע שירותים

שונים ללקוח

לקוח

צורך שירותים שונים  

ישירות ממגוון של  

ספקים

איך –בנקאות פתוחה 
מידע–זה עובד 



"תש/כסלו/'ו

פ
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בית עסק

מתקשר עם יוזם בכדי  

לאפשר אמצעי 

תשלום נוסף

לקוח

מעוניין לבצע רכישה  

מגיע ליוזם  -בבית עסק

התשלומים  
(קישור מבית העסק)

פינטק

₪

פונה לבנק לצורך קבלת  

הסכמת הלקוח לביצוע  

התשלום

בנק

₪

מזהה את הלקוח ומקבל  

את הסכמת הלקוח  

לביצוע הוראת 

התשלום

בנק

₪

בדבר  הפינטקמעדכן את 

סטטוס ביצוע הוראת 

.התשלום
עובר מחשבון הלקוח  התשלום 

לחשבון בית העסקישירות 

פינטק

₪

מעדכן את בית העסק  

בדבר סטטוס ביצוע  

הוראת התשלום

בית עסק

מקבל אישור על אישור  

הוראת התשלום על ידי  

הלקוח או ביצוע התשלום  

/ ומספק את הסחורה

השירותים

–איך זה עובד –בנקאות פתוחה 
תשלומים מול בתי עסק

יוזם התשלומים יוכל ליזום גם תשלומים בין חשבונות לקוח



Ecosystem  של בנקאות

פתוחה בישראל



מה נדרש ומה נעשה כדי לאפשר  
בנקאות פתוחה בישראל

בתהליך-המשפטיתהמסגרתשלנכונהנייהב;

המידעמקבליעלורגולציה,רישיונותמתן–פיקוחמערך;

בישראלפתוחהבנקאותשלסטנדרטקביעת:
שלוהתאגידיוהממשלהפרויקטצוותהוגדר;

לישראללהתאמתוופועליםבינלאומיסטנדרטאומץ
(NextGenPSD2);

הסטנדרטאתשמובילהליוזמההצטרפות;

מרכזייםשלביםבשלושהעבודהתוכניתגובשה;

המנגנוניאתיקיםזמיןממשלכיהוסכם-CA;

דיגיטליתישראלעםפ"שת–לקוחחוויתהגדרת;

לביןהמידעמוסריביןהטכנולוגייםהממשקיםפיתוח
.בתהליך.הרגולטורלביןהשחקניםוביןהמידעמקבלי
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פרויקט הבנקאות  
הפתוחה בישראל



פורומים עיקריים  
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 דיונים על היבטים ביישום  -אות"וחכפורומים בנקים

הסטנדרט בצד מקורות המידע ומנהלי חשבון התשלום 

והצורך בהתאמתו

שמיעת  , הצגת סטטוס הפרויקט-פורום פינטקים

הצרכים של צרכני המידע ויוזמי התשלומים

פורום משותף ל-ecosystem-  דיונים משותפים

ecosystem-להצפת סוגיות ב

דיונים על ההסדרה החוקית של ה-משרדי-פורום בין-

ecosystem



יעדי הפרויקט
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 שירותי המערכת  קידום היעד הפיקוחי לפתיחת

.לתחרות והגברת הערך ללקוחהבנקאית 

 בדומה  , במערכת הבנקאיתחדשנות עידוד

.  לעולם

 להגברת התחרות חוק ב5תכלית סעיף יישום

, ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל

.2017–ז"התשע

 למידע ולפעולות סטנדרט אחיד גיבוש

.הבנקאיתבמערכת 



תוכנית העבודה
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: מרכזייםשלושה שלבים 

 יתרה  , מאפיינים)ש"העוחשבון מידע על –1שלב

; 2020עלייה לאוויר דצמבר (. ותנועות

 יתרות  , מאפיינים)חיוב על כרטיסי מידע –2שלב

יולי  עליה לאוויר –וייזום של תשלום בודד ( ותנועות

2021;

 מידע על , הלוואות-אשראימידע על –3שלב

–וייזום תשלומים נוספים ע "מידע על ני, חסכונות

. 2021לאוויר דצמבר עליה 



אבני דרך בפרויקט
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CAהקמת מנגנון 

ל"בינ. בחירת סט

מיפוי פערים

התאמת הסטנדרט  

למשק הישראלי 

(1' חב)

מימוש

'שלב א

בדיקות

'שלב א

ת"פרסום הוראת נב

המשך התאמת הסטנדרט למשק הישראלי 

(מודל ההסכמה, אשראי ופיקדונות)

פרסום הסטנדרט

בייצור' שלב א

מימוש

'שלב ב

בדיקות

'שלב ב
' שלב ב

בייצור

2021עלייה לאוויר בדצמבר . 'לייצור יחל מימוש שלב ג' לאחר עליית שלב ב

19דצמבר  20' אוקט 20' דצמ 21יולי 
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סטטוס החקיקה



רקע-חקיקה 
חלקהתהליךבסוףהוכנס,שטרוםחקיקתבמסגרת

סיסמאותלספקהבנקיםאתהמחייבבחוקמשמעותי
.בלבדלקריאה

החקיקהבתהליךשנפלורביםפגמיםעלהצביעישראלבנק
והעדרמיושנתטכנולוגיה)עצמובחוקרביםליקוייםועל

ידיעלסיסמאותמסירת,בחקיקהטכנולוגיתניטלריות
צורךאי,בחקיקהנדרשותסמכויותהגדרתאי,לקוחות
רבותולסוגיותאחריותלהסדריהתייחסותהעדר,ברישוי
.(נוספות

לקבוענדרשהמשפטיםמשרדבהסכמתהאוצרמשרד
החוקתקנותבהעדר.(2017יוליעד)חודשים6תוךתקנות

.לתוקףנכנסלא

הוסכם במאי , בינמשרדילאחר עבודה מאומצת בצוות 
.  כי נדרש תיקון חקיקה משמעותי, 2018



סטטוס-חקיקה 

משרד,האוצרמשרד)בינמשרדיצוותקיים
רשות,ההוןשוקרשות,ישראלבנק,המשפטים

תיקוניאתהמגבש(הפרטיותהגנת,התחרות
.החקיקה

במסגרתאלותיקוניםלהביאשואףהאוצרמשרד
.(2020מרץסוףהנראהככל)ההסדריםחוק

להציגהבנקיםחויבובובאירופהמהמצבבשונה
נדרשיםבישראל,ש"העופעילותעלהמידעאת

.הבנקאיהמידעכלאתלהציגהבנקים



יזום תשלומים
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לשירותראשוניםעקרונותגיבשישראלבנק•
.זה

לבחוןהחלבינמשרדיצוות,2019יוליבחודש•
שירותילחוקהנדרשיםהתיקוניםאת

.תשלום

הספציפיקציהבמסגרתיוגדרוהשירותים•
.הסטנדרטשלהמקומית
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סיכונים בפרויקט



סיכונים מרכזיים

הנוסחלגביוודאותואיהחקיקהבתהליכיהימשכות
;הסופי

בלטיפולהמפקחהגורםהערכות-TPPהזמניםבלוחות
;המוצעים

הסטנדרטביישוםקושי;

מידעדלף)הסטנדרטפיעלהשוטפתבפעילותסיכונים,
יישום,מלאלאמידע,סיסטם-באקומידעצרכניהעדר

.(שגוי
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!תודה רבה


