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   וחברות כרטיסי האשראי התאגידים הבנקאיים

  

  הוראות הדיווח לפיקוח   הנדון: 

                                                                     876הוראה מס'  –דוח חודשי על הלוואות לדיור 

  

  מבוא

טיפול משפטי, פינוי מהנכס ומידע על הלוואות ב ,הלוואות לדיורלצורך שיפור הנתונים על  .1

 . )(הלוואות לדיור (חודשי) 876, תוקנה הוראה מס' ומכירת הנכס

 

  הלוואות לדיור (חודשי) – 876הוראה מס' התיקונים ל

נוספה הבהרה שהלוואה לרכישת דירת מגורים בשעבוד  -"הלוואה למטרת מגורים" 8בסעיף  .2

לצורך עצמי ההלוואה נלקחה בין אם  ,תיכלל בהלוואה למטרת מגורים ,דירת מגורים אחרת

 .כסיוע לצד ג'נלקחה ובין אם 

"מגבלות למתן  329נב"ת  להוראת בנספח א' והגדרת "שיעור החזר מהכנסה" הותאמה להגדרת .3

 הלוואות לדיור".

 :"בטיפול משפטי, פינוי מהנכס ומכירת הנכס –הלוואות לדיור " 10יתווסף לוח חדש מס'  .4

הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים, מידע על יתרת נכסים שטרם נמכרו תוך חלוקה: יתווסף   .א

 בטיפול כונס נכסים ופונו מהנכס והנכס טרם נמכר.

), סידור חלוףמידע על תנועה במהלך החודש תוך חלוקה: פונו מהנכס (ומזה: עם יתווסף   .ב

 נכסים שנמכרו.לגבייה בגין  המנכסים שנמכרו, ויתרברוטו תמורה  ,נכסים שנמכרו

        

  חילהת

"מגבלות למתן  329שיעור החזר מההכנסה", כמועד תחילתו בנב"ת הגדרת "ל ןתחילת התיקו .5

  הלוואות לדיור".

 .31.1.2015מהדוח ליום היא  ההוראההתיקונים לשאר  תחילת .6

  

  שאלות ובירורים

י דיווח( 803מס'  ת הדיווח לפיקוחיש לפנות על פי הטבלאות בהורא ,בדבר שאלות ובירורים .7

   .הבנקים)
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  עדכון קבצים

 מצ"ב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים. להלן הוראות העדכון: .8
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   בכבוד רב,                                                                                                                      

                

  אור סופר                                                                                                                       

  סגן המפקח על הבנקים                                                                                                                     



דיווחים החלים על כל התאגידים הבנקאיים ו/או חברות כרטיסי אשראי

האחראי/ת על הדוחמועד נדרש להגשת הדוחשם שם הדיווחעמוד
1
שםהקובץ 

M1501VXבנקאות בתקשורת  (חודשי) (מוקפא)804

804Aיפעת שגב בתוך 3 ימים ממועד השינויתהילהדוח על מצבת מכשירים אוטומטיים לקהל

שלמה ימיני4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי M4601VXאשראי לענף הבניה ולנדל"ן (רבעוני)806

ורדה מורבעת עדכוןתהילהנתונים על יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון  (שוטף)807

ורדה מור7 ימים מיום סיום בדיקת הארוע. מהותי- מיידימעילות והונאות (מיידי)808

ניסים דרורי4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי M0101VXהפרשה נוספת לחובות מסופקים (רבעוני)809

810A(רבעוני)  לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי חוץ מאזני במט"חZPTMLOVMרחל לאה כהן30 יום מתום הרביע המדווח

810B
אומדן השפעת שינויים תאורטיים בשע"ח על תוצאות הרווח וההפסד של תאגיד 

בנקאי (חודשי ורבעוני)
  M2001VX

M2101VX
חודשי- 14 יום מתום החודש

רבעוני - 14 יום ממועד פרסום הדוח הכספי
ורדה מור

810C(רבעוני)  אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידיםZPTMLVHA שלמה ימיני30 יום מתום הרביע המדווח

810D(רבעוני)  חשיפות אשראי גדולותZPTMLVGA דגנית הראל30 יום מתום הרביע המדווח

810E(רבעוני)  חשיפות אשראיZPTMLVGA דגנית הראל30 יום מתום הרביע המדווח

ורדה מורב- 20 בחודש דצמבר, מרס, יוני וספטמברשיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים  (רבעוני)813

רעות סלע30 יום מתום החודש המדווחM0201VXמכשירים נגזרים (חודשי)814

רחל לאה כהןשבועיים ממועד פרסום הדוח הכספיM5701VXאנשים קשורים  (חצי שנתי)815

יפעת שגב שבועיים ממועד פרסום הדוח הכספי השנתיM5401VXהשקעות בחברות מוחזקות  (שנתי)816

יפעת שגב 15 באפרילאמצעי שליטה בתאגיד בנקאי  (שנתי)

יפעת שגב 7 ימים ממועד השינוישינוי בהחזקת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי  (מיידי)

יפעת שגב שבועיים ממועד פרסום הדוח הכספי השנתיM5301VXמגבלות על החזקות בתאגידים ריאליים  (שנתי)819

819A(הודעה מראש / מיידי)  יפעת שגב מיידירכישת אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי

דגנית הראל30 יום מתום החודש המדווחM1101VXמאזן  (חודשי)821

שאול פרל20 יום מתום החודש המדווחM3701VXנתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי)822

823
אשראי שניתן לציבור ופקדונות שנתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה 

(חודשי)
M3901VXחודשי - 4 ימי עסקים מתום החודש המדווח 

יוליה קרמן
1

818
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האות "X" בשם הקובץ משתנה בהתאם לגרסה האחרונה של הדיווח. הקבצים נמצאים בכספת המאובטחת שבבנק ישראל
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דיווחים החלים על כל התאגידים הבנקאיים ו/או חברות כרטיסי אשראי

האחראי/ת על הדוחמועד נדרש להגשת הדוחשם שם ההוראהעמוד
1
הקובץ 

ורדה מורבתוך שבוע מתום החודש המדווחM2201VXמספר הדיווחים שהועברו לרשות לאיסור הלבנת הון  (חודשי)825

רונן שריקי10 ימי עסקים מתום החודש המדווחM2701VXסיכון נזילות (חודשי)

רונן שריקי8 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM2501VXסיכון נזילות (רבעוני)

רונן שריקיחודשי - 10 ימי עסקים מתום החודש המדווח

רונן שריקירבעוני - 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי

יוליה קרמן4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM4501VXעמלות בגין השירותים הבנקאיים (רבעוני)828

יוליה קרמן4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM7201VXעמלות בגין שירותים בכרטיסי אשראי (רבעוני)829

תניא קוריאטבכל יום ב' בשבוע עד השעה ribXXddmmyy.xls12:00שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (שבועי)830

שלמה ימיני4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM5101VXחלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק  (רבעוני)831

שלמה ימיני4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM4201VXרווח והפסד מצטבר (רבעוני)832

רונן שריקי4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM4701VXחשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים (רבעוני)833

אדמונד טפירו4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM6301VXחשיפה למדינות זרות (רבעוני)834

שלמה ימיני4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM6101VXמדידה והלימות הון (רבעוני)838

ורדה מור4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיSNIFXXXXפירוט לפי סניפים  (חצי שנתי)846

רחל לאה כהןמועד פרסום הדוח הכספיM9001VXדוח כספי  (רבעוני)

רחל לאה כהןמועד פרסום הדוח הכספיM9801VXדוח כספי  (שנתי) 

אדמונד טפירומועד פרסום הדוח הכספיM8701VXדוח כספי של חברות כרטיסי אשראי (רבעוני)

אדמונד טפירומועד פרסום הדוח הכספיM8801VXדוח כספי של חברות כרטיסי אשראי (שנתי)

רעות סלע4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי M9201VXמגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים (רבעוני)856

שנתי - 60 יום מתום החודש המדווח.

רבעוני - 45 יום מתום החודש המדווח

M4001VXכרטיסי חיוב (רבעוני)869
דוח חד פעמי- שינויים בתנאי האשראי/ תוספת בתכניות 

אשראי- מיידי.
אדמונד טפירודוח רבעוני- 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי

שלמה ימיני20 יום מתום החודש המדווחM4301VXהלוואות לדיור (חודשי)876

נסים דרוריחודשי - 4 ימי עסקים מתום החודש המדווח M3301VX הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי)877

מוטי וייסדיווח בשעת חירוםM8901VAדיווח בשעת חירום  (מיידי)889

יפעת שגב בעת עדכון תהילה מצבת הסניפים 
1

865

850

827

דיווח על 20 המפקידים הגדולים (חודשי/רבעוני)
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האות "X" בשם הקובץ משתנה בהתאם לגרסה האחרונה של הדיווח. הקבצים נמצאים בכספת המאובטחת שבבנק ישראל

M2401VXשלוחות בחו"ל  (רבעוני)
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  )9/14] (7הוראות הדיווח לפיקוח [ :המפקח על הבנקים

  803-3עמ'                                                                                       דיווחי הבנקים                                   
  







  דואר אלקטרוני  פקס  טלפון  שם

 edmond.tapero@boi.org.il  02-6669408  02-6552104  אדמונד טפירו 

 dganit.harel@boi.org.il  02-6669121  02-6552472  דגנית הראל 

 varda.mor@boi.org.il  02-6669439  02-6552439  מור  ורדה

 yulia.kerman@boi.org.il  02-6669010  02-6552485  יוליה קרמן

 ifat.segev@boi.org.il  02-6669437  02-6552437  יפעת שגב

 moti.weiss@boi.org.il  02-6669480  02-6552480  מוטי וייס 

 nisim.drori@boi.org.il  02-6669444  02-6552444  ניסים דרורי 

 Ronen.Shriki@boi.org.il  02-6669005  02-6552991  שריקי רונן

Rachel.cohen@boi.org.il  02-6669592  02-6552441  רחל לאה כהן

 Reut.sela@boi.org.il  02-6669327  02-6552947  רעות סלע

 shaul.pearl@boi.org.il  02-6669455  02-6552455  שאול פרל

 shlomo.yemini@boi.org.il  02-6669459  02-6552459  שלומי ימיני 

 tanya.koriat@boi.org.il  02-6669427  02-6552415  תניא קוריאט 
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 .ש"ח מיליארדעל שיתרת האשראי לדיור על אחריותו עולה  דיווח זו חלה על כל תאגיד בנקאי חובת .1

 מובהר בזה כי ההוראה חלה גם על בנק חוץ. .2

תאגיד בנקאי יהיה פטור מדיווח אם יתרת האשראי לדיור על אחריותו תהיה נמוכה מהסכום הרשום  .3

 השוטף. חודשרצופים שקדמו ל חודשים לושהיל במשך שלע 1בסעיף 

 

 

 המדווח. חודשיום מסוף ה 20הדוח יוגש בתוך  .4

  

  

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



 

  הדוח כולל: .6

 ) ומגזרי הצמדה;LTVלפי שיעור המימון ( חודשבביצועים ומיחזורים  – 01לוח  .6.1

 ;הנרכש ) ושווי הנכסLTVלפי שיעור המימון ( חודשביצועים ב – 02לוח  .6.2

 ) ושיעור החזר מהכנסה;LTVלפי שיעור המימון ( חודשביצועים ב – 03לוח  .6.3

 יתרת הלוואות לדיור לפי מגזרי הצמדה (מאזני וחוץ מאזני); – 04לוח  .6.4

 ות לדיור לפי גודל האשראי של הלווה;יתרת הלווא – 05לוח  .6.5

                                                             ;בגינן להפסדי אשראייתרת ההפרשות הפיגור בהלוואות ו – 06לוח  .6.6

 הלוואות למטרת מגורים לפי מידת גבייה; – 07לוח  .6.7

 ;חודשב –פירעונות של הלוואות לדיור  – 08לוח  .6.8

) (לוח זה ידווח על פי ההגדרות LTVביצועים לפי שיעור המימון ( – דיורוואות להל – 09לוח  .6.9

  ;)2-4מגבלות למתן הלוואות לדיור" סעיפים " 329בנב"ת 

  .בטיפול משפטי, פינוי מהנכס ומכירת הנכס -הלוואות לדיור  – 10לוח  .6.10

  



  כללי

"נהלים למתן  451בנקאי תקין מס'  לוהינהוראת כהגדרת "הלוואה לדיור" ב – "הלוואה לדיור" .7

 )."451 הלוואות לדיור" (להלן:" נב"ת 
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, המקיימת את האמור 451רתה בנב"ת "הלוואה לדיור" על פי הגד – "למטרת מגורים"הלוואה  .8

מובהר בזאת שהלוואה לרכישת דירת  .להגדרת "הלוואה לדיור") 4) ו/או (2) ו/או (1בפסקאות (

 תיכלל בהגדרה זו.(בין אם לצורך עצמי ובין אם כסיוע לצד ג'), רת מגורים אחרת מגורים בשעבוד די

את רק המקיימת , 451"הלוואה לדיור" על פי הגדרתה בנב"ת  – "מגורים בביטחון דירת"הלוואה  .9

 להגדרת "הלוואה לדיור".) 3האמור בפסקה (

 שראי.ההפרשות להפסדי איתרת תיכלל לאחר ניכוי יתרת "הלוואות לדיור"  .10

 ביצועים לצורך דוח זה. בבנק הלוואות קיימות מחזור/חידושברכישת תיקי הלוואות או אין לראות ב .11

 תאגיד הבנקאי בלבד.באחריות ה, יש להתייחס לאשראי 07למעט לוח  ,בכל הלוחות .12

  

  לפי לוחות

 :06 -ו 05, 04, 01בלוחות  – "מספר הלוואות" .13

תנה ממקורות שונים, במגזרי הצמדה שונים או הלוואה שניתנה לרכישת נכס אחד, גם אם ני .13.1

 במועדים שונים, תחשב כהלוואה אחת (ללא תלות במספר המשנים).

תשלומים, בהיותה עסקה אחת, יש  הלוואה לנכס אחד אשר נקבע מראש כי תתבצע במספר .13.2

בו ניתן הסכום הראשון לעסקה זו. יתרת הסכומים  חודשלמנות פעם אחת בלבד, ב

הבאים ירשמו כ"ביצועים" בטור הסכום בלבד, ואין למנותם שוב  שיםחודהמשתחררים ב

 בטור "מספר הלוואות".

 :)"LTV"שיעור המימון ( .14

, הנכסלבין שווי המסגרת הינו היחס בין המסגרת המאושרת בעת העמדת  - "שיעור המימון"  14.1

. בכל ןוכפי שמחושב לצורך מדידה והלימות הו המסגרתכפי שאושר על ידי הבנק בעת העמדת 

, או לא יעלה על הנמוך מבין  הערכת השמאי ועלות הנכס בהסכם הרכישההנכס שווי  ,מקרה

 עלות צפויה בנכס בבניה או קבוצת רכישה.

ידווח בהתאם לשיעור הנוכחי  בחודשהסכום ששוחרר  ,הלוואה הניתנת בחלקיםלעניין  14.2

  לעיל. 14.1סעיף ימון כאמור בהמ

 מימון לכל רוכש בנפרד.בקבוצת רכישה יש לחשב שיעור  14.3

כוללת הפרשי הצמדה, הפרשי שער וריבית  – "יתרת ההלוואה" לצורך חישוב שיעור המימון 14.4

שנצברה, וכאשר רלוונטי גם "התחייבות להעמדת אשראי" נוסף שטרם נמשך ע"י הלווה, 

ריביות פיגורים, ויתרות בגין ביטוחים שנעשו באמצעות הבנק ונלווים מסוג זה, אך אינה 

 וללת עמלת פירעון מוקדם.  כ

עבור הלוואה לה משועבד נכס בשעבוד משני, יש לקחת את  LTVלצורך חישוב  – שעבוד משני 14.5

ולא  סכום ההלוואה הראשונה הוא יתרת ההלוואההנכס, שתי ההלוואות חלקי ערך  יתרת

 שייוחס LTV - אם שתי ההלוואות ניתנו באותו התאגיד הבנקאי, ערך ההסכום המקורי. 

לשתיהן יחושב כפי שנקבע לעיל לגבי ההלוואה למגורים בשעבוד משני. אם שתי ההלוואות 

 של ההלוואה למגורים בשעבוד הראשוני LTV -בנקאיים שונים, ערך ה בתאגידים ניתנו

 מחושב בהתעלם מההלוואה בשעבוד המשני. 
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הלוואה לרכישת "דירה להשקעה" כאשר הלווה הוא חלק מ"קבוצת רכישה" תדווח בשני  .16.2

  השדות בלוח.

 : 04 -ו  02, 01בלוחות  – ישה""קבוצת רכ .17

לעניין הוראה זו, קבוצת רכישה היא התארגנות של קבוצת אנשים על מנת לרכוש קרקע ולבנות    

פרויקט מגורים הכולל עשר יחידות דיור ומעלה. ההתארגנות יכולה להיעשות באופנים שונים, 

יש להפסיק לדווח על לרבות באמצעות עמותה. בתום הבנייה ולאחר מסירת המפתח לרוכשים 

 הלוואות אלו כקבוצת רכישה, ולסווגם כהלוואות למטרת מגורים בלבד.

 : 01בלוח  "אשראי שמוחזר" .18

כ"אשראי שמוחזר" כאשר מתבצע תיקון בתנאי ההלוואה, המשפיע על לוח  אשראי ידווח .18.1

ש ובין הסילוקין של ההלוואה, בין אם בדרך של ביטול לוח הסילוקין והעמדת לוח סילוקין חד

 אם באמצעות שינוי פרמטרים מסוימים של ההלוואה. לדוגמא במקרים של:

 שינוי במגזר הצמדה;  .א

כגון: מריבית משתנה לריבית קבועה או הפחתת שיעור הריבית  –שינוי תנאי הריבית   .ב

 הקבועה או שינוי שיעור ההוספה בריבית משתנה;

 שינוי יתרת תקופת הפירעון של ההלוואה;  .ג

 ."אשראי שמוחזר"ריבית המשתנה בהתאם למועד שנקבע  בחוזה, לא  ייכלל  בעדכון שיעור ה .18.2

, ושהבנק למרות האמור לעיל, הלוואה שאינה בפיגור, שהתשלום החודשי בגינה הוקפא .18.3

(עד שלושה חודשים), לא תיכלל  מאפשר ללקוחותיו להקפיא את התשלום החודשי בגינה

 ב"אשראי שמוחזר".

המפורטות , "מיחזור הלוואות בעייתיות / בפיגור") גם "י שמוחזר("אשרא 10בשורה  כלוליש ל .18.4

      .11בשורה 

 :03 בלוח "שיעור החזר מהכנסה" .19

"מגבלות למתן הלוואות לדיור" בנספח א' "הגדרת שיעור החזר  329בנוהל בנקאי תקין מס'  וכהגדרת

 מהכנסה".

  :04בלוח  "גרייס ת"הלווא .20

 לפיההלוואה משולמת כאשר בתום תקופת הדחייה  ,הלוואהתקופת דחייה של החזר הלוואות עם 

וריבית  החזר קרן של החזר הקרן בלבד ("גרייס חלקי") או דחייה שללהיות דחייה  היכול לוח שפיצר.

  ("גרייס מלא").

 :04  - ו 03בלוחות  "הלוואת בולט ובלון" .21

ית משולמת לאורך חיי הלוואות שיתרת הקרן מוחזרת במלואה בתום התקופה, בין אם הריב      

  ההלוואה ובין אם לאו.

  :04בלוח "חוץ מאזני: יתרת קווי אשראי"  .22

  א' "מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים". 18כפי שמדווח בדוח לציבור בביאור        

 :04בלוח  ריבית"השמירת שיעור קווי אשראי עם "  .23

ריבית, כהגדרתם בנוהל בנקאי הת שיעור התחייבות למתן הלוואה הכוללת אישור עקרוני ושמיר           

  ג".4סעיף  451תקין 
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 :05בלוח יום"  90"מזה: בפיגור מעל  .24

  יש לדווח על כל "יתרת הלוואה בפיגור" (בניכוי הפרשה להפסדי אשראי), ולא רק על "סכום הפיגור".       

  :05בלוח  "מזה: סכום ההלוואה המבוטח בביטוח אשראי" .25

   על יתרת הלוואות לדיור המובטחות בביטוח אשראי באמצעות חברת ביטוח  יש לדווח בשורה זו  

                                  (וזאת למרות שהביטוח אינו מקטין את שיעור השקלול לצורך חישוב נכסי הסיכון), ולא רק על חלק

                                                                                                                                               ההלוואה המכוסה בביטוח.

משמעות כל מונח בלוח זה תהיה   - "הפיגור בהלוואות ויתרת ההפרשות להפסדי אשראי בגינן" 06לוח  .26

 .4כמשמעותו בהוראות הדיווח לציבור ביאור 

 :08בלוח  בחודש" –יור "פירעונות של הלוואות לד .27

את החיובים המתוכננים בגין קרן, ריבית,  "חיובים חודשיים מתוכננים" יש לכלול 01בשורה  .27.1

 מוקדמים. תהפרשי הצמדה ונלווים, אך אין לכלול את הערכת הבנק בגין פירעונו

את ה"פירעונות המוקדמים" גם יש לכלול חודשיים בפועל"  ת"סה"כ פירעונו 02בשורה  .27.2

התקבל תשלום בגינם כגון: אין לכלול "פירעונות" שלא  אך תשלום,ל בגינם שהתקב

את עמלת הפירעון המוקדם בגין הפירעונות המוקדמים,  ולתת לה  גם יש לכלול "מיחזורים".

 .05גילוי בשורה 

                                                                            :                                                           10בלוח " בקשה למינוי כונס נכסים" .28

  .1967 - חוק הוצאה לפועל התשכ"זל 1ב81על פי האמור בסעיף        

                                                                    :                                                                                          10בלוח " סידור חלוף" .29

  .1967 -) לחוק הוצאה לפועל התשכ"ז2(ג)( 38על פי האמור בסעיף        

  

  

  

* * *  



לוח 07

הלוואות למטרת מגורים לפי מידת גבייה

01020304
01הלוואות למטרת מגורים

0102

חיובים חודשיים מתוכננים (קרן, ריבית, 
01הפרשי הצמדה נלווים)

02סה"כ פרעונות חודשיים בפועל

03ההפרש

04פרעונות מוקדמים בחודש המדווח
05     מזה: עמלת פירעון מוקדם

(9
/1

4)
 [1

0]
ח 
קו
פי
 ל
ח
וו
די
ה

ת 
או
ור
ה

 :
ם
קי
בנ
ה

ל 
 ע
ח
ק
פ
מ
ה

 

הלוואות 
עומדות

דוח חודשי על הלוואות לדיור

ביצועים בחודשיתרת הלוואות

( אלפי ש"ח)

הלוואות 
למטרת 
מגורים

( אלפי ש"ח)

לוח 08

פרעונות של הלוואות לדיור - בחודש
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הלוואות 
עומדות

סכום (ללא 
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לוח 09 

2
דירה יחידה

2
דירה חלופית

דירה 
3
להשקעה 

מטרת מגורים -
4
אחר 

01020304050607

01עד 50%

02מעל 50% עד 70%

03מעל 70% עד 75%

04מעל 75%

05 סה"כ

הלוואות לדיור

5
סה"כאחר

בביטחון 
דירת מגורים

הלוואות למטרת מגורים

(אלפי ש"ח)

שיעור 
המימון 
(LTV)

המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח [2] (9/14)

דוח חודשי על הלוואות לדיור

(LTV) ביצועים לפי שיעור המימון- 
1
הלוואות לדיור

עמ' 14 - 876                      הלוואות לדיור   

תרשים זרימה - למילוי לוח 09

1. לפי ההגדרות בנב"ת 329  "מגבלות למתן הלוואות לדיור" סעיפים 2-4.

5.  ביצועים שמגבלות מכתב המפקח (כאמור בהערה מס' 1 לעיל) לא חלות עלהם.

2.  הלוואות לרכישת "דירה יחידה" או "דירה חלופית" בשיעור מימון הגבוה מ-50%, שהבנק  נדרש לקבל תצהיר מהלווה.

4.  הלוואות אחרות למטרת מגורים שהבנק לא נדרש לקבל ביחס אליהן תצהיר מהלווה.
3.  כולל הלוואה למימון רכישת דירה להשקעה כהגדרתה בסעיף 16 להוראה, והלוואה לתושבי חוץ.

?האם הלוואה למטרת מגורים

לא

בביטחון דירת " 5ידווח בטור 
שיעור מימון אמור להיות  ( -"מגורים

).50%עד 

כן

האם שיעור המימון  
?50%מעל 

נדרש תצהיר מהלווה מאושר  
האם דירה יחידה  , ד"י עו"ע

?או חלופית

כן

אם דירה חלופית  
. 2ידווח בטור 

אם דירה יחידה ידווח  
.1בטור 

לא

לפי  (האם דירה להשקעה 
או  /ו)  876להוראה  16סעיף 

?הלוואה לתושב חוץ

  3ידווח בטור 
"דירה להשקעה"

"  4ידווח בטור 
  -מטרת מגורים 

".אחר

האם מכתב המפקח חל על  
?הלוואה לדיור

כן

".אחר" 6ידווח בטור  לא

כן לא



לוח 10

הלוואות לדיור - בטיפול משפטי, פינוי מהנכס ומכירת הנכס

מספר נכסים
1
יתרת חוב רשומהיתרת החוב 

סכום שהתקבל 
2
במהלך החודש

01020304

01הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים
02בטיפול כונס נכסים

03פונו מהנכס והנכס טרם נמכר

04פונו מהנכס במהלך החודש המדווח

05   מזה: עם סידור חלוף 

06נכסים שנמכרו (לפני קבלת התמורה) במהלך החודש המדווח 

 מנכסים שנמכרו במהלך החודש המדווח
3
07תמורה ברוטו

08יתרה לגבייה בגין נכסים שנמכרו (לאחר קבלת התמורה) במהלך החודש המדווח 

הערות:

(1) יתרת החוב - כולל מחיקות חשבונאיות, פיגורים והוצאות נלוות.
(2) הסכום הוא ברוטו לבנק (לפני עלויות מימוש ונלוות).

(3) במכירת הנכס, גם אם התמורה נפרסת על פני זמן, יש לדווח את כל סכום המכירה.
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הוראות הדיווח לפיקוח [5] (9/14) המפקח על הבנקים: 

עמ' 897-55נספח ג' - מפתח עדכונים

להכניס עמודלהוציא עמודנושאהוראהחוזרתאריך
801-1 [18] (2/14)801-1 [17] (7/13)הוראות הדיווח18.02.20142413

801-2 [11] (2/14)801-2 [10] (7/13)לפיקוח

(9/11) [39] 801-3(2/14) [40] 801-3

(7/13) [52] 801-4(2/14) [53] 801-4

(7/13) [75] 803-1(2/14) [76] 803-1

(7/13) [79] 803-2(2/14) [80] 803-2

806-1-5 [14] (2/14)שונות

(4/13) [8] 810D-15 #(2/14) [9] 810D-15

(12/11) [6] 810D-16 #(2/14) [6] 810D-16

(1/11) [10] 821-1*(1/11) [10] 821-1

(2/13) [12] 821-2(2/14) [13] 821-2

(2/13) [10] 821-5-10(2/14) [11] 821-5-10

(1/11) [6] 833-3*(1/11) [6] 833-3

(9/11) [5] 833-4(2/14) [6] 833-4

(9/11) [11] 877-1*(9/11) [11] 877-1

(9/11) [11] 877-2(1/14) [12] 877-2

(7/13) [1] 889-1,4*(7/13) [1] 889-1,4

(7/13) [1] 889-2-3#(2/14) [2] 889-2-3

(2/13) [1] 810E-1-5-------------------

-------------------(2/14) [1] 897-55
807-1-3 [7] (2/14)שונותנתוני יו"ר הדירקטוריון,23.02.20142412807

897-55 [2] (2/14)897-55 [1] (2/14)הסגל הבכיר ורואה
החשבון

865-1-57 [11] (3/14)865-1-55 [10] (2/11)שלוחות חו"ל09.03.20142414865

(2/14) [2] 897-55(3/14) [3] 897-55
831-1-8 [21] (4/14)831-1-8 [20] (1/13)סיכון אשראי כולל לפי09.04.20142420831

897-55 [4] (4/14)897-55 [3] (3/14)ענפי משק
803-1 [77] (9/14)803-1 [76] (2/14)דוח חודשי על הלוואות23.09.20142429876

803-2 [81] (9/14)803-2 [80] (2/14)לדיור

(7/13) [6] 803-3(9/14) [7] 803-3

 (11/12) [10] 876-1 (9/14) [11] 876-1

(8/12) [9] 876-2(9/14) [10] 876-2

(11/12) [10] 876-5(9/14) [11] 876-5

(4/13) [11] 876-6(9/14) [12] 876-6

(8/12) [9] 876-13(9/14) [10] 876-13

(11/12) [1] 876-14(9/14) [2] 876-14

------(9/14) [1] 876-15

(4/14) [4] 897-55(9/14) [5] 897-55

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

# תיקון טכני




