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  2513 – 06 –ח  חוזר מס'

  לכבוד

  התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי

   שלום רב,

  

  המשכיות עסקית –  לאנשים עם מוגבלות הנגשת שירותים בנקאייםהנדון: 

  
חל על התאגידים הבנקאיים וחברות  1998 - , תשנ"ח1שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלותחוק 

חוק "התאגידים הבנקאיים"), כנותני שירות לציבור במשק הישראלי. ה –כרטיסי האשראי (להלן 

ת שלהנג ויפעל תאגידים בנקאיים, לחוק, ביניהם 5גופים ציבוריים, כהגדרתם בסעיף קובע כי 

  . 1.11.2017 לא יאוחר מיום באופן הדרגתי, ו וק יוחלהם. החשירותי

הפיקוח על הבנקים רואה בהנגשת שירותי המערכת הבנקאית לאנשים עם מוגבלות חשיבות 

עליונה, לרבות ההנגשה הנדרשת במצבי שיבוש תפעולי משמעותי, כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי 

ם בנקאיים חיוניים גם בעתות חירום. על , לצורך המשכיות עסקית, והמשך מתן שירותי355תקין 

כן, נדרשת בחינה מקיפה של אופן הנגשת השירותים הבנקאיים בעת שיבושים תפעוליים ובמצבי 

חירום שונים. זאת, על מנת לאפשר קבלת השירותים הבנקאיים במידה שווה לכלל האוכלוסייה, 

ת חירום וההגעה למרחב המוגן, ושייעשה מאמץ להבטיח כי הסיוע הניתן לאנשים עם מוגבלות בע

  ייעשו במהירות, בנוחות ובבטיחות הנדרשת, תוך שמירה על כבוד האדם.

הנגשת השירותים הבנקאיים וסיוע בהגעה  להתייחס לאופן הבנקאים על התאגידים, כך לצורך

  העסקית,  בהיבטים הבאים: ההמשכיות לניהול למרחב המוגן, במסגרת הכוללת

חירום נגישים לאנשים עם  לשעת ו מסניפי "הגרעין", שהוגדרולגבש תמונת מצב איל .1

מוגבלות, ולבחון האפשרות להקדמת ההנגשה טרם השלמת תכנית ההנגשה כמפורט 

 בפתיח למכתב זה. 

עד להשלמת תכנית ההנגשה, למנות גורמים אחראים לסיוע לאנשים בעלי מוגבלות, שיעשו  .2

 חירום.  בשעת ראשוני מךתו הולם, ומענה מתן שירות כל מאמץ להבטיח

לוודא כי עד השלמת תכנית ההנגשה בסניפי הגרעין, תכניות ונהלי החירום של הבנק,  .3

כמפורט בחוק שוויון  יכללו התייחסות נאותה ובהירה להנגשה הנדרשת לסוגי המוגבלויות,

                                                 
  1998 - לחוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  5כמוגדר בסעיף  -"אדם עם מוגבלות"  1
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