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 לכבוד 

   התאגידים הבנקאיים

 

 על מצבת מכשירים אוטומטיים לקהלדוח   :דוןהנ

 ) A804 'הוראה מס, הוראות הדיווח לפיקוח(     

 מבוא

 

משיכת מזומנים ממכשירי בנק  "442 ' מסיהול בנקאי תקיןבעקבות פרסום הוראת נ .1

 . עודכן קובץ הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים) 442הוראה : להלן(" אוטומטיים
דוח " 855עד כה דיווחו הבנקים על מצבת מכשירים אוטומטיים לקהל במסגרת הוראה  .2

להלן הוראה " (ד רבעונידוח רווח והפס" 832 והוראה )855להלן הוראה " (רווח והפסד שנתי

 הוחלט לבטל את הדיווח על מצבת מכשירים אוטומטיים 442 בעקבות פרסום הוראה ).832

דוח על מצבת מכשירים " ולהחיל דיווח חדש 832 - ו855לקהל במסגרת הוראות 

 .A804הוראה " אוטומטיים לקהל
 

 להלן עיקרי השינויים
 

 ומטיים לקהלעל מצבת מכשירים אוט דוח – A804' הוראה מס

אשר מעמיד לרשות , לרבות חברת שירותים משותפת, הוראה זו תחול על כל תאגיד בנקאי .3

 .הקהל מכשיר בנק אוטומטי
 -הנמצאים במרחק הגדול מ, שניתן למשוך מהם מזומנים, נוספה חובת דיווח על מכשירים .4

מלה בגין מכשירים בהם גובה התאגיד הבנקאי עעל  ו מטרים מסניפי התאגיד הבנקאי500

 .שירות זה
המקבל שירותי סליקה מהתאגיד , שאינו בנקאי, נוספה חובת דיווח על מכשירים של תאגיד .5

 . המדווח
 

 רבעוני ושנתי דוח רווח והפסד – 855 - ו832'  מסותהורא

 .  יבוטל-)  מצבת מכשירים אוטומטיים לקהל- 30לוח (א "נספח י .6
 

 חילהת
 .30.6.2006תחילת התיקונים היא מהדיווח ליום  .7
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 שאלות ובירורים
  במשרדנו שבירושלים בטלפוןמרב שמש' לגבבדבר שאלות ובירורים יש לפנות  .8

 .02-6552159 או בפקס 02-6552405

 
 עדכון הקובץ

 :להלן הוראות העדכון. ב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים"מצ .9
      

  עמודכניסלה יא עמודלהוצ

801-1] 28) [12/05( 801-1] 29) [4/06( 

801-2] 21) [1/05( 801-2] 21) [1/05*( 

803-1] 54) [12/05( 803-1] 55) [4/06( 

803-2] 52) [2/05( 803-2] 52) [2/05(* 

        ----------------  A-1-2804 ]1) [4/06( 

855-1] 17) [2/05( 855-1] 18) [4/06( 

855-2] 18) [5/05( 855-2] 18) [5/05*( 

855-24] 17) [2/05( 855-24] 17) [2/05*( 

855-25] 17) [2/05( 855-25] 18) [4/06( 

897-37] 3) [5/05( 897-37] 3) [5/05*( 

897-38] 3) [12/05( 897-38] 4) [4/06( 

  

   . מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו צדדיתוס הודפאלו יםעמוד*  
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 רפאל לנקרי

 הממונה על תחום הסדרה


