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  וחברות כרטיסי האשראי התאגידים הבנקאיים

  

  מעילות של עובדים ונושאי משרההנדון: 

  )351(ניהול בנקאי תקין, הוראה מס' 

  

  מבוא

ראה הנ"ל עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, תיקנתי את ההולאחר התייעצות   .1

  .כמפורט להלן

  

  התיקונים להוראה

) משטרה ורשויות 5"אירועים מהותיים" נוספו בדוגמאות ל"רשות אחרת" בסעיף קטן ( 4בסעיף   .2

  פיקוח ואכיפה אחרות.

    

  דברי הסבר  

  על מנת לבסס פרקטיקה אחידה במערכת הבנקאית.לצורך הבהרה והתיקון נעשה   

    

  תחילה

  היא ביום פרסום חוזר זה.תחילת התיקונים להוראה זו   .3

  

  עדכון הקובץ

  :מצ"ב דפים לעדכון קובץ הוראות ניהול בנקאי תקין  .4

 להכניס עמודלהוציא עמוד

351-1-2 ]4) [12/04(        351-1-2 ]5) [9/16(  

  

  

  בכבוד רב,  

  

  ד"ר חדוה בר  

  על הבנקים תהמפקח  
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 (12/04) ונושאי משרה מעילות של עובדים

 

 מבוא
תאגיד בנקאי לדווח מחייב ( הסעיף)להלן:  1941לפקודת הבנקאות,  1ד8סעיף  )א( .1

שא משרה ועל חשש סביר שעובד מעובדיו או נעל הבנקים למבקר הפנימי ולמפקח 

 רוע(.יכהגדרתה בסעיף )להלן: א בו היה מעורב במעילה

פקח יקבע את אופן הדיווח למפקח, מועדו, הסכום המינימלי לפי הנדרש בסעיף המ  

 לדיווח וכן כל פרט אחר שימצא לנכון.

, מועדו, הסכום המינימלי לדיווח למפקח אופן הדיווחהוראה זו מפרטת את  (ב) 

 ופרטים נוספים.

 

 תחולה
, וידווחו גם אירועים הוראה זו תחול על כל התאגידים הבנקאיים ותאגידי העזר .2

 התרחשו בשלוחות שמחוץ לישראל, הן בסניפים והן בחברות הבנות.ש

 

  דיווח

יש אירוע שעל כל דיווח ראשוני הנהלת תאגיד בנקאי תדווח לפיקוח על הבנקים  )א( .3

 :יעלה על מוחשש סביר שסכו

 ;ש"ח 15,000סך   -אירוע בארץ  (1)  

 ארה"ב. 15,000$סך  -אירוע בחו"ל  (2)  

גילוי מיום ימים  7-מיד עם גילוי האירוע ולא יאוחר מיוגש שוני הראהדיווח  )ב( 

 .בסעיף קטן )ה( האירוע, ויכלול את כל הפרטים הידועים לתאגיד הבנקאי, כאמור

סיום בדיקת האירוע ובסמוך לדיווח על דיווח מלא על האירוע יוגש תוך שבוע מ )ג( 

אוחר מחודשיים מיום מסקנות בדיקת האירוע להנהלת התאגיד הבנקאי, אך לא י

 גילוי האירוע.

 .CYBER ARCידווח מיידית באמצעות  4אירוע מהותי כאמור בסעיף  )ד( 

דיווח יכלול תיאור מלא של האירוע לרבות מועד האירוע, השיטה, הסכום או שווה  (ה) 

. בתיאור וותפקידהחשוד במעילה או נושא המשרה שם העובד ערך, הסניף בו אירע, 

כמו כן,  ו הליקויים בבקרה הפנימית, אם היו, שאפשרו את האירוע.השיטה יובהר

 רוע.יהאבה נתגלה דרך הדיווח תפורט ב

יישלחו למנהל היחידה למידע ולדיווח בפיקוח על הבנקים  וז הוראהדיווחים לפי  (ו)  

)דוח על מעילות של  808בהוראת הדיווח לפיקוח מס'  השנקבע במתכונת, בירושלים

 .(ונושאי משרה עובדים
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  רועים מהותייםיא

האירועים ש, ובלבד זו הוראההנהלת כל תאגיד בנקאי תגדיר מהו אירוע מהותי לצורך  .4

 ייחשבו כמהותיים:הבאים 

מהון התאגיד הבנקאי או  2%אירוע בו הסכום או שווה הערך עלולים לעלות על  (1)

 ביניהם;מהנמוך לפי ש"ח,  10,000,000

 רוע משמש בתפקיד בכיר )כגון מנהל מחלקה ומעלה(;החשוד באי (2)

 אחד מהחשודים בקנוניה בין שני עובדים ויותר הינו מורשה חתימה בשם הבנק; (3)

האירוע חל בתחום פעילות רגיש )כגון: המסחר בבורסה, הפעילות בחדר  (4)

 העיסקאות(;

שויות פיקוח ור רשות ניירות ערךמשטרה,  :אירוע שדווח לרשות אחרת )כגון (5)

, אך למעט דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, אלא אם נתקיים בו (אחרותואכיפה 

 .וע מהותיאיררוע כיתבחין נוסף מן התבחינים לקביעת א

 

)דירקטוריון ורואה  301הדיווח לפיקוח על הבנקים אינו במקום דיווח על פי הוראה מס'  .5

פי דין או הוראות גופי פיקוח -כמתחייב עלחשבון(, או למשטרת ישראל או לכל גורם אחר, 

 אחרים.

* * * 
 

 

 
 עדכונים

 תאריך פרטים גרסה מס'  06חוזר 

 26/8/90 חוזר מקורי  1477

 8/91 שיבוץ בהוראות ניהול בנקאי תקין 1 -----

 20/2/95 עדכון 2 1750

 12/95 גרסה מחודשת של קובץ ניהול בנקאי תקין 3 -----

 9/12/2004 עדכון 4 2148

 29/9/16 עדכון 5 2517

 


