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 האשראי כרטיסי וחברות הבנקאיים התאגידים
 

 אוטומטיים מכשירים ועל סניפיו על, הבנקאי התאגיד על פרטים: הנדון
 (לפיקוח הדיווח הוראות)

 
 מבוא

 חברות ושל הבנקאיים התאגידים של הקיימים הדיווחים את בהוראה לעגן במטרה .1

 מכשירים ועל סניפיו על, הבנקאי התאגיד פרטי על הבנקים על לפיקוח האשראי כרטיסי

 מכשירים ועל סניפיו על, הבנקאי התאגיד על פרטים) 888' מס הוראה נוספה, אוטומטיים

 (. אוטומטיים

 .888' מס דיווח בהוראת שולבה זו הוראה. תבוטל A804' מס דיווח הוראת .2

 לכל התיקונים פירוט להלן. אחרות דיווח הוראות לשתי שנצברו תיקונים כולל זה חוזר .3

 .  הוראה

 .הבנקאיים התאגידים רשימת 896' מס הוראה עודכנה כן כמו .4

 

  להוראות התיקונים

 (שוטף) לקהל אוטומטיים מכשירים מצבת על דוח – 877A' מס הוראה

 . תבוטל כן ועל, 888' מס דיווח בהוראת שולבה זו הוראה .5
 

 ( רבעוני) אשראי להפסדי הפרשה– 877A' מס הוראה

 ".כלליות הנחיות"ל" הבהרות"מ והועבר, 7' מס לסעיף שונה 11' מס סעיף של מספרו .6
 

 (שנתי חצי) הציבור בתלונות טיפול – 805' מס הוראה

 1מ" במקום. הדוח הגשת מועד השתנה. א משנה סעיף( הדוח הגשת מועד) 2 בסעיף .7

 ".השנה באותה בספטמבר 1מ" יבוא" השנה באותה באוגוסט

 יבוא" העוקבת בשנה בפברואר 1מ" במקום. ב משנה סעיף( הדוח הגשת מועד) 2 בסעיף .8

 ".העוקבת בשנה במרץ 1מ"

 אוטומטיים מכשירים ועל סניפיו על הבנקאי התאגיד על פרטים – 888' מס הוראה

 מכשירים ועל סניפיו על הבנקאי התאגיד על פרטים" 888' מס הוראה תתווסף .9

 חדש מידע בתוספת  ATM-ו סניפים על הקיים הדיווח את מעגנת ההוראה ".אוטומטיים

 תאגיד של אוטומטיים מכשירים על פרטים(, 01 לוח) הבנקאי  התאגיד על פרטים על



 על ופרטים(, 04 לוח) המדווח מהתאגיד סליקה שירותי המקבל, בנקאי תאגיד שאינו

 (. 05 לוח) הבנקאי התאגיד של ארעיים סניפים

 הבנקאיים התאגידים רשימת – 875' מס הוראה

 .בוטל( 26 סימול) יובנק בנק .10
  תחילה

 הוראה של ביטולה .01.01.2016 מיום החדשה במתכונתה 888' מס הוראה של תחילתה .11

 . זה חוזר פרסום מיום ההוראות ליתר התיקונים תחילת .01.01.2016 מיום 804A' מס

 
 ובירורים שאלות

 . 803' מס לפיקוח הדיווח בהוראת הטבלאות פי על לפנות יש ובירורים שאלות בדבר .12
 

 קבצים עדכון

 :העדכון הוראות להלן. הבנקים על לפיקוח הדיווח הוראות לקובץ העדכון דפי ב"מצ .13
 

 להכניס עמוד עמודלהוציא 

801-1 [23( ]7/15) 801-1 [23( ]7/15*) 

801-2 [13( ]8/15) 801-2 [14( ]12/15) 

801-3 [46( ]8/15) 801-3 [46( ]8/15*) 

801-4 [54( ]7/15) 801-4 [55( ]12/15) 

803-1 [81( ]5/15) 803-1 [82( ]12/15) 

803-2 [84( ]8/15) 803-2 [85( ]12/15) 

803-3 [9 ](8/15) 803-3 [10( ]12/15) 

804A-1-2[1( ]4/06) ------------- 

809A-1-2 809 גרסאות שונותA-1-2[3( ]12/15) 

826-1 [1( ]8/15) 826-1 [2( ]12/15) 

826-2 [1( ]8/15) 826-2 [1( ]8/15)* 

-------------- 888-1-8 [1( ]12/15) 

896-1 [23( ]1/13) 896-1 [24( ]12/15) 

897-59 [4( ]10/15) 897-59 [5( ]12/15) 

-------------- 897-60 [1( ]12/15) 

 .צדדית דו להדפסה המעבר בעקבות מחדש הודפס אך, עודכן לא זה עמוד* 

 

 ,רב בכבוד

 

 אליאס ריקי

 הבנקים על המפקחת סגנית


