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 דחיית תשלומים במצב מיוחד )חודשי( דיווח על

 
 תחולה 

 חוץ.למעט בנק  תאגידים בנקאייםהוראה זו חלה על  .1

 בלבד. משרדי ישראלבהדיווח מתייחס לפעילות  .2

 

  מועד הגשת הדוח

 החודש המדווח. תוםמ מי עסקיםי 10הדוח יוגש בתוך  .3

 
 הרכב הדוח

 :להלןכמפורט  לוחות השלש כולל הדוח .4

חובות  אשר בוצעה לגביהם דחיית תשלומים במסגרת המצב המיוחד )ואשר לא סווגו  - 01לוח  .4.1

 .כחובות בארגון מחדש של חוב בעייתי(

 -בפיגור צב המיוחד( שאינם מחובות אשר בוצעה לגביהם דחיית תשלומים  )במסגרת ה - 02לוח  .4.2

 .הזמן הצפוי לסיום הדחייה

 -לפי שיעור המימון ויחס החזר מהכנסה  -הלוואות לדיור )למטרת מגורים ולכל מטרה( - 03 לוח .4.3

 יתרת הלוואות לדיור ומזה: הלוואות לדיור שנדחו

 

 דרך הדיווח

. ישראל בנק את המשמשת, המאובטחת בטכנולוגיה, באינטרנט מחשבים תקשורת באמצעות לדווח יש .5

  .בזה מצורפת הדיווח מתכונת

 

 הגדרות

בהוראה זו ווח לציבור, אלא אם נאמר משמעות כל מונח בהוראה זו תהיה כהגדרתו בהוראות הדי .6

 אחרת.

 משקי בית" ו"בנקאות פרטית" כהגדרתם בדוח הכספי לציבור." -"אנשים פרטיים" .7

 

 01הנחיות ללוח 

הדחייה המצטברת,  אתיש לדווח  -( 07 – 01ים )טור "שנמצאים בדחיית תשלומים"חובות  01בלוח  .8

חודשים, יש לדווח על חוב זה  3חודשים ולאחר מכן דחייה נוספת של  4לדוגמא: חוב שקיבל דחייה של 

 חודשים". 6-בטור "חובות לגביהם בוצעה דחייה של  יותר מ

 .16טור  02וכן ללוח  ,03פחות טור  02לטור  צריכים להיות שווים 7טור הנתונים ב .9

 

 02הנחיות ללוח 

דחייה נכון למועד ל)בחודשים( יש לדווח את המועד הצפוי  -"הזמן הצפוי לסיום הדחייה"  02ח בלו .10

 את משך הדחייה המקורית.הדיווח, ולא 



 (09/20[ )01לפיקוח ]הוראות הדיווח : המפקח על הבנקים

 889c – 2עמ'  במצב מיוחדדחיית תשלומים  עלדיווח                                   

 
 

 07טור  01ללוח  יםשווצריכים להיות  16טור הנתונים ב .11

 

 03הנחיות ללוח 

" י שיעור המימון ויחס החזר מהכנסהמגורים ולכל מטרה(  לפ הלוואות לדיור )למטרת " 03בלוח  .12

היחס בין המסגרת המאושרת בעת העמדת המסגרת לבין שווי הנכס, כפי שאושר על ידי הבנק בעת 

 העמדת המסגרת.

 .02טור  06שורה  01ללוח  יםשווצריכים להיות  05שורה  08טור הנתונים ב .13

 


