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  לכבוד

  וחברות כרטיסי אשראי התאגידים הבקאיים

  דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי)""  c889הוראה הדון: 

 מבוא

כס לתוקף מתווה הדחיות שיבהתאם להרחבת רוע גיף הקורוה בעולם והתמשכות איבעקבות 

וספים תוים  בקבלתהבקים ובבק ישראל עלה הצורך בפיקוח על , 2021החל מיום ראשון ביואר 

דיווח על דחיית " c889 . בהתאם לכך עודכה הוראת דיווח לפיקוח מס'בוגע לדחיות התשלומים

דחיית  הלוואות שבוצעה בגין" 04לוח  –והתווסף לוח חדש  ,מיוחד (חודשי)"תשלומים במצב 

 תשלומים במהלך החודש המדווח".

  :עיקרי התיקויםלהלן 

  "דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי)" – 889cהוראה מס' 

–בפיגור  ןשאי(במסגרת המצב המיוחד) ודחיית תשלומים  ןשבוצעה בגי הלוואות" 02בלוח . 1

התקופות לסיום הדחייה.עודכו  -" לסיום הדחייה הזמן הותר

יפורטו בלוח זה , "חיית תשלומים במהלך החודש המדווחד ןשבוצעה בגי הלוואות" 04 בלוח . 2

הקטת התשלום החודשי ומשך תקופת התשלום , שיעור הדחיות שעשו במהלך החודש המדווח

 המופחת.

  תחילה  

.31.01.2021 הדיווח ליוםמהחל אה זו תאריך תחילה של הור . 3

  רשימת התאגידים המדווחים –ספח א'  – 896הוראה מס' 

עודכה רשימת התאגידים המדווחים. . 4

  תחילה

 תאריך תחילה של הוראה זו מידי. . 5

  שאלות ובירורים

(דיווחי הבקים). 803לפיקוח מס'  בדבר שאלות וברורים יש לפות על פי הטבלאות בהוראת הדיווח

 בכבוד רב,

  ריקי אליאס

  סגית המפקח על הבקים



  )12/20(] 67: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבקים
  801 - 1 עמ'  תוכן עייים 

  
	תוכן עייים לפי ושאים

  עמוד  ההוראה שם

  801  תוכן עייים לפי ושאים ולפי מספר הוראה

  802 החיות כלליות

  803  טבלאות דיווחים

    תוים מאזיים וחוץ מאזיים

  809  (רבעוי) דוח על ריכוזיות חבות עפית

  814  (רבעוי)מכשירים גזרים 

  821  (חודשי)מאזן  

  827  (חודשי ורבעוי)סיכון זילות 

  850  (רבעוי/שתי)דוח כספי לציבור של תאגידים בקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי 

    רווח והפסד ותוצאות עסקיות

  809    (רבעוי) דוח על ריכוזיות חבות עפית

  A809  (רבעוי)הפרשה להפסדי אשראי 

  828  (רבעוי)עמלות בגין השירותים הבקאיים 

  832  (רבעוי) רווח והפסד מצטבר 

  850  (רבעוי/שתי)דוח כספי לציבור של תאגידים בקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי 

  856  (רבעוי)פיקוחיים מגזרי פעילות 

    הון

  838  (רבעוי) מדידה והלימות הון 

    אשראי, כרטיסי אשראי ויהול סיכוים

  C810  (חצי שתי)דוח חצי שתי על אשראי למימון עסקאות הויות 

  D810  (רבעוי)חשיפות אשראי גדולות 

  E810  (רבעוי)חשיפות אשראי 

  811  (רבעוי)דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי 

  817  (שתי)מכירת סיכון אשראי וסידיקציות של הלוואות 

  820  (חצי שתי)דוח על סיכון ריבית 

  822  (חודשי)תוים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד 

  836  (רבעוי)סיכון אשראי אשים פרטיים 

  831  (רבעוי)חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי עפי משק 

  869  (רבעוי)כרטיסי חיוב 

    פעילות במשכתאות

  876  (חודשי)הלוואות לדיור 

  877  (חודשי)מידע על הריבית  -הלוואות לדיור 

  878  (שתי) -דוח שתי על תוי הלוואות לדיור 



  )12/20(] 67: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבקים
  801 - 2 עמ'  תוכן עייים 

  

    עלויות ושיעורי ריבית

   822תוים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי)

תקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה שקדוות יאשראי שיתן לציבור ופ

  (חודשי)

823  

  830 (שבועי)שיעור הריבית לצרכי תמחור פימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון 

מידע  –קדוות שתקבלו במהלך החודש ע"י בק למשכתאות יאשראי שיתן לציבור ופ

  מוקפא))-(חודשי (חצי חודשי על ריבית  

877  

   לווים ואשים קשורים

  D810 (רבעוי)חשיפות אשראי גדולות 

  E810 (רבעוי)חשיפות אשראי 

  815 (שתי)אשים קשורים 

    אמצעי שליטה 

  813 (רבעוי)שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בקאיים אחרים 

  818 (שתי) אמצעי שליטה בתאגיד בקאי

   חשיפה מחוץ לישראל

  833 (רבעוי)חשיפת התאגיד הבקאי למוסדות פיסיים זרים 

  834 (רבעוי)חשיפה למדיות זרות 

  865 (רבעוי) שלוחות בחו"ל 

   מהליים ותפעוליים תוים

  807 (שוטף)פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים וספים ורואה חשבון מבקר 

  808 די)(מימעילות והואות 

  821 תועות מסלקה וחיובים / זיכויים אחרים במט"י -ספח ד'  (חודשי):מאזן 

  825 (חצי שתי)דוח חצי שתי על חשיפה לסיכוי ציות 

  826 (חצי שתי) טיפול בתלוות הציבור

  839 (חודשי ורבעוי)פיקדוות ללא תועה וחשבוות פטרים 

  840  (רבעוי)מתן מעה טלפוי אושי ומקצועי 

  842  בקאות בתקשורת

  846 פירוט לפי סיפים (שתי)

  848 ידי)דיווח על אירוע סייבר (מ

   888תוים תפעוליים על התאגיד הבקאי

  889                                                                                        די)(מידיווח במצב מיוחד 

  C889 דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי) דיווח על

   ספחים

  896 רשימת התאגידים הבקאיים - ספח א'

  897-1 מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ -ספח ב' 

  897-4 מפתח העדכוים - ספח ג'

   *לא פורסם באיטרט.



  )12/20(] 67: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבקים
  801 - 3 עמ'  תוכן עייים 

  
 

  מספר הוראהתוכן עייים לפי 

  עמוד  ההוראה שם

  801 תוכן עייים לפי ושאים ולפי מספר הוראה

  802 החיות כלליות

  803 טבלאות דיווחים

  807 (שוטף)פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים וספים ורואה חשבון מבקר 

  808 (מיידי)מעילות והואות 

  809 (רבעוי) דוח על ריכוזיות חבות עפית

  A809 (רבעוי)הפרשה להפסדי אשראי 

  C810 (חצי שתי)דוח חצי שתי על אשראי למימון עסקאות הויות 

  D810 (רבעוי)חשיפות אשראי גדולות 

  E810 (רבעוי)חשיפות אשראי 

  811 (רבעוי)דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי 

  813 (רבעוי)שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בקאיים אחרים 

  814 (רבעוי)מכשירים גזרים 

  815 (שתי)אשים קשורים 

  817 (שתי)מכירת סיכון אשראי וסידיקציות של הלוואות 

  818 (שתי) אמצעי שליטה בתאגיד בקאי

  820 (חצי שתי)דוח על סיכון ריבית 

  821 (חודשי)מאזן 

  822 (חודשי)תוים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד 

קדוות שתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה יאשראי שיתן לציבור ופ

 (חודשי)

823  

  825 (חצי שתי)דוח חצי שתי על חשיפה לסיכוי ציות 

  826 (חצי שתי)טיפול בתלוות הציבור 

  827 (חודשי ורבעוי)סיכון זילות 

  828 (רבעוי)עמלות בגין השירותים הבקאיים 

  830 (שבועי)שיעור הריבית לצרכי תמחור פימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון 

  831 (רבעוי)חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי עפי משק 

  832 (רבעוי)רווח והפסד מצטבר 

  833 (רבעוי)חשיפת התאגיד הבקאי למוסדות פיסיים זרים 

  834 (רבעוי)חשיפה למדיות זרות 

  836 (רבעוי)סיכון אשראי אשים פרטיים 

  838 (רבעוי)מדידה והלימות הון 



  )12/20(] 67הוראות הדיווח לפיקוח [: המפקח על הבקים
  801 - 4 עמ'  תוכן עייים 

 
  

  

  

  עמוד  ההוראה שם

  839  (חודשי ורבעוי)פיקדוות ללא תועה וחשבוות פטרים 

  840  (רבעוי)מתן מעה טלפוי אושי ומקצועי 

  842  בקאות בתקשורת

  846  (שתי)פירוט לפי סיפים 

  848  ) *ידימ( סייבר אירוע על דיווח

דוח כספי לציבור של תאגידים בקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי 

  (רבעוי/שתי)

850  

  856  (רבעוי)מגזרי פעילות פיקוחיים 

  865  (רבעוי)שלוחות בחו"ל 

  869  (רבעוי)כרטיסי חיוב 

  876  (חודשי)הלוואות לדיור 

  877  (חודשי)מידע על הריבית  -הלוואות לדיור 

  878  (שתי) -דוח שתי על תוי הלוואות לדיור 

    888תוים תפעוליים על התאגיד הבקאי

  889  ידי)(מדיווח במצב מיוחד 

  C889  (חודשי) דחיית תשלומים במצב מיוחד דיווח על

  896  רשימת התאגידים הבקאיים - ספח א'

  897-1  מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ -ספח ב' 

  897-4  מפתח העדכוים - ספח ג'

    *לא פורסם באיטרט.



  )12/20] (04הוראות הדיווח לפיקוח [: המפקח על הבקים

  889c – 1עמ'   במצב מיוחדדחיית תשלומים  עלדיווח                                   

  
 

 

	
  דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי) דיווח על

  
  תחולה 

  .חוץלמעט בק וחברות כרטיסי אשראי  בקאייםהתאגידים כל ההוראה 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

 .דחיית תשלומים במסגרת המצב המיוחד בגיןבוצעה ש הלוואות- 01לוח  .4.1

 -בפיגור  ןשאיוצב המיוחד) מדחיית תשלומים  (במסגרת ה בגיןבוצעה ש הלוואות - 02לוח   .4.2

 הדחייה.לסיום  הותרהזמן 

הכסה הלפי שיעור המימון ויחס החזר מ - לדיור (למטרת מגורים ולכל מטרה) הלוואות - 03 לוח .4.3

 יתרת הלוואות לדיור ומזה: הלוואות לדיור שדחו.

 .המדווח החודש במהלךדחיית תשלומים  ןשבוצעה בגי הלוואות  -04לוח  .4.4

 

  דרך הדיווח

. ישראל בק את המשמשת, המאובטחת בטכולוגיה, באיטרט מחשבים תקשורת באמצעות לדווח יש . 5

  .בזה מצורפת הדיווח מתכות

  
  הגדרות

בהוראה זו ווח לציבור, אלא אם אמר משמעות כל מוח בהוראה זו תהיה כהגדרתו בהוראות הדי . 6

  אחרת.

 משקי בית" ו"בקאות פרטית" כהגדרתם בדוח הכספי לציבור." -"אשים פרטיים" . 7

  

  כלליות החיות

  .בעייתי חוב של מחדש בארגון ובותשסווגו כח הלוואותהמדווחות בהוראה זו אין כוללות  הלוואות . 8

  

 01החיות ללוח 

הדחייה תקופת ל בהתאםיש לדווח  -) 08 – 01ים (טור "בדחיית תשלומים ותשמצא הלוואות" . 9

ם (ג חודשים 3 דחייה וספת שלעם חודשים ולאחר מכן  4דחייה של  הלוואה עם דוגמא:  .המצטברת

 6-דחייה של  יותר מבגים וצעה בש הלוואותבטור " תדווח אם הלקוח שילם בין שתי הדחיות), 

 חודשים".

 תללווה דחייאושרה  :דוגמא. שדחו התשלומים סךלדווח על  יש"סכום התשלומים שדחו"  04בטור  .10



  )12/20] (04הוראות הדיווח לפיקוח [: המפקח על הבקים

  889c – 2עמ'   במצב מיוחדדחיית תשלומים  עלדיווח                                   

  
 

 

₪ אלפי  30-שדחו" יש לדווח כב"סכום התשלומים חודשים,  6למשך ₪ אלפי  5-בסך כ תשלום חודשי

יש לדווח על  ,והחוב עדיין בדחייהמספר דחיות שאושרו לו לווה במקרה של  .)שדחו (סך התשלומים

  הדחיות.בגין כל סך התשלומים 

 "הדחייה למועד כון הסתיימה בגין התשלומים דחיית תקופת אשר הלוואות" 11-12 טורים .11

  מועד הדחייה.ב כפי שהייתה רשומה  הלוואההיש לדווח על יתרת  . 11.1

 יש לדווח בטורים אלו גם על הלוואות שפרעו במלואן, או שמחקו. . 11.2

יתה ייש לדווח על היתרה כפי שה ,וץאו למטבע חהמחירים לצרכן למדד  ותצמודבהלוואות ש . 11.3

  הדחייה.מועד כון ל

11.4 . כון למועד הדיווח תקופת דחיית ה ןהלוואות שאושרו בגיתשלומים הסתיימה, מספר דחיות, ו

 הראשון.רשומה כון למועד הדחייה כפי שהייתה יש לדווח על יתרת החוב 

 "תשלומים שדחו בפועל"   13טור  .12

 ראש הלוואות בגין )במשך תקופת דחיית התשלומים(פועל יש לדווח על סך התשלומים שדחו ב . 12.1

בספרי  אותה הלוואהקיימת יתרה בגין , בין אם הסתיימה ןבגיתקופת דחיית התשלומים 

  .ן או מחקופרעו במלוא הלוואותה הבק ובין אם

  הדחיות.  בגין כל יש לדווח על סך התשלומים שדחו ,לווה מספר דחיותאושרו לכאשר  . 12.2

  .20טור  02וכן ללוח  ,03פחות טור  02לטור  צריכים להיות שווים 08טור התוים ב .13

  

 02החיות ללוח 

כון למועד דחייה לסיום ה(בחודשים) הותר יש לדווח את המועד  -לסיום הדחייה" הותר "הזמן  .14

 הדחייה המקורית.תקופת את משך הדיווח, ולא 

  .08טור  01ללוח  יםשווצריכים להיות  20ר טוהתוים ב .15

  

 03החיות ללוח 

היחס בין  -" י שיעור המימון ויחס החזר מהכסההלוואות לדיור (למטרת מגורים ולכל מטרה)  לפ" .16

 לשווי הכס, כפי שאושר על ידי הבק בעת העמדת המסגרת.המסגרת המאושרת 

 .02טור  06שורה  01לוח תוים בל יםשווצריכים להיות  05שורה  08טור התוים ב .17

 

 04החיות ללוח 

לדווח אין מהלך החודש המדווח, דחיית תשלומים ב ןלדווח רק על הלוואות שבוצעה בגי ישבלוח זה  .18

 דחייה בחודשים קודמים.  ןבגי השבוצע לוואותיתרת ה על

יש לדווח על הלוואות שאופן הקטת החיוב  –בהתאם לתאי המתווה של בק ישראל"  " 04-ו 02טורים  .19

עומדים אכן לווים אלו גם אם הבק לא בדק ש ,עשה בהתאם למתווה של בק ישראלבגין החודשי 

 במתווה. ההוגדרכפי שהיעד  תבאוכלוסיי

.16עד  10לסיכום טורים , וכן 09עד טור  06לסיכום טורים  יםשווצריכים להיות  03טור התוים ב .20
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  889c – 3עמ'   במצב מיוחדדחיית תשלומים  עלדיווח                                   

  
 

 

 

 בהתאם לתאי המתווה של בק ישראל:בגיה היה הלוואה לדיור שהדחייה בגין  לדיווחדוגמא  .21

  בחודש. ש"ח 3,500-והתשלום החודשי בגיה כ₪ אלפי  700-רשומה כחוב יתרת  -ערב הדחייה . 21.1

 ₪). 3,500שקל בחודש (במקום  2,500-חודשים כ 24למשך תשלום מופחת  - לאחר הדחייה . 21.2

 אופן הדיווח:  . 21.3

 הלוואה אחת. – 02-ו 01מספר הלוואות טור  .21.3.1

 ₪.אלפי  700-כ -04-ו 03יתרת חוב רשומה טורים  .21.3.2

 )24כפול ש"ח  ₪1,000 (אלפי  24-"סכום התשלומים שדחו" כ 05טור  .21.3.3

     25%" בעמודה -לפי שיעור הקיטון של התשלום החודשי" "יתרת חוב רשומה  07טור  .21.3.4

 ₪ אלפי  700-כ )28.5%= 1000/3500(" 50%עד  

   חודשים ועד  18תקופת התשלום המופחת בחודשים מעל  - "יתרת חוב רשומה 14טור  .21.3.5

 ₪.אלפי  700-שתיים" כ                                

 



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [04] (12/20)

                               דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד

לוח 01- הלוואות שבוצעה בגין דחיית תשלומים במסגרת המצב המיוחד.

יתרת 
הלוואות 
רשומה

מספר 
הלוואות

מזה:הלוואות 
שכסו לפיגור 
של 30 יום או 
יותר לאחר 

סיום תקופת 
הדחייה

יתרת 
הלוואת 
רשומה

סה"כ

הלוואות 
לגביהן 
בוצעה 

דחייה של 
יותר מ-6 
חודשים

הלוואות 
לגביהן 
בוצעה 

דחייה של 
יותר מ-3 
ועד ל-6 
חודשים

הלוואות 
לגביהן 
בוצעה 

דחייה של 
עד-3 
חודשים

באלפי ₪ באלפי ₪ ביחידות באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ ביחידות

13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

01 עסקים גדולים
02 עסקים ביויים
03 עסקים קטים
04 עסקים זעירים
05 אשים פרטיים - לא לדיור
06 הלווואת לדיור
07 סה"כ

889c - 4 'עמ

דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי)

פירוט וסף של חובות שאים בפיגור של 30 יום או 
יותר, לפי משך תקופת דחיית התשלומים

הלוואות שמצאות בדחיית תשלומים כון למועד הדיווח

מספר 
הלוואות

יתרת 
הלוואות 
רשומה

סכום 
התשלומים 
שדחו

הלוואות אשר תקופת 
דחיית התשלומים בגין 
הסתיימה, כון למועד 

סכום הדחייה
התשלומים 

שדחו 
בפועל 

לחובות 
אשר תקופת 

הדחייה 
הסתיימה

הלוואות אשר תקופת דחיית 
התשלומים בגין הסתיימה, 

כון למועד הדיווח

מזה:הלוואות 
בפיגור של 30 
יום או יותר



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [04] (12/20)

                               דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד

לוח 02 - הלוואות שבוצעה בגין דחיית תשלומים  (במסגרת המצב המיוחד) ושאים בפיגור - הזמן הותר לסיום הדחייה.

יתרת 
הלוואות 
רשומה

מספר 
הלוואות

יתרת 
הלוואות 
רשומה

מספר 
הלוואות

יתרת 
הלוואות 
רשומה

מספר 
הלוואות

יתרת 
הלוואות 
רשומה

מספר 
הלוואות

יתרת 
הלוואות 
רשומה

מספר 
הלוואות

יתרת 
הלוואות 
רשומה

מספר 
הלוואות

יתרת 
הלוואות 
רשומה

מספר 
הלוואות

יתרת 
הלוואות 
רשומה

מספר 
הלוואות

יתרת 
הלוואות 
רשומה

מספר 
הלוואות

יתרת 
הלוואות 
רשומה

מספר 
הלוואות

באלפי ₪ ביחידות באלפי ₪ ביחידות באלפי ₪ ביחידות באלפי ₪ ביחידות באלפי ₪ ביחידות באלפי ₪ ביחידות באלפי ₪ ביחידות באלפי ₪ ביחידות באלפי ₪ ביחידות באלפי ₪ ביחידות

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

01 עסקים גדולים

02 עסקים ביויים

03 עסקים קטים

04 עסקים זעירים

05 אשים פרטיים (לא לדיור)
06 הלווואת לדיור

07 סה"כ

889c - 5 'עמ

דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי)

הלוואות שבוצעה בגין דחיית תשלומים שאים בפיגור - משך הזמן הצפוי לסיום הדחייה

סה"כ מעל שתיים
מעל שה ועד 
שתיים

מעל 6 חודשים ועד 
שה

מעל 5 חודשים ועד 
6 חודשים

מעל 4 חודשים ועד 
5 חודשים

מעל 3 חודשים ועד 
4 חודשים

מעל חודשיים ועד 3 
חודשים

מעל חודש ועד 
חודשיים

עד חודש



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [04] (12/20)

           דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד

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

מעל 40% 30%-40% עד 30% מעל 40% 30%-40% עד 30%
08 07 06 05 04 03 02 01

01  עד 60%

02 מעל 60% עד 75%

03 מעל 75%

04 חושב ללא בטוחה

05 סה"כ

889c - 6 'עמ

דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי)

שיעור 
המימון 
(LTV)

מזה: הלוואות לדיור שדחו לפי שיעור המימון ויחס 
החזר מהכסה

יתרת הלוואות לדיור (יתרת חוב רשומה) לפי שיעור 
המימון ויחס החזר מהכסה

סה"כ 

(PTI) סהשיעור החזר מהכ

סה"כ 

(PTI) סהשיעור החזר מהכ

באלפי ₪



המפקח על הבקים: הוראות הדיווח לפיקוח [04] (12/20)

דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד

לוח 04 - הלוואות שבוצעה בגין דחיית תשלומים במהלך החודש המדווח

מעל שלש 
שים

מעל 
שתיים 
ועד שלש 
שים

מעל 18 
חודשים 

ועד 
שתיים

מעל שה  
ועד 18 
חודשים

מעל 6 
חודשים 
ועד שה

מעל 3 
חודשים 

ועד 6 
חודשים

עד 3 
חודשים

 מעל 75%
 מעל 50% 
ועד 75%

 מעל 25% 
ועד 50%

עד 25%

מזה: 
בהתאם 
לתאי 

המתווה של 
בק ישראל

סה"כ

מזה: 
בהתאם 
לתאי 

המתווה של 
בק ישראל

סה"כ

באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ באלפי ₪ ביחידות ביחידות

16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

01 עסקים גדולים

02 עסקים ביויים

03 עסקים קטים

04 עסקים זעירים

05 אשים פרטיים - לא לדיור

06 הלווואת לדיור

07 סה"כ

889c - 7 'עמ

דיווח על דחיית תשלומים במצב מיוחד (חודשי)

הלוואות שבוצעה בגין דחיית תשלומים במהלך החודש המדווח - תקופת התשלום המופחת והקיטון בתשלום החודשי

יתרת הלוואות רשומה -תקופת התשלום המופחת בחודשים יתרת הלוואות רשומה לפי שיעור הקיטון 
בתשלום החודשי

סכום 
התשלומים 
שדחו

יתרת הלוואות רשומה מספר הלוואות



                                  )12/20] (30: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבקים
                                                                                                                                 רשימת התאגידים המדווחים - ספח א'                                    

 896-1עמ' 
 
  

  
  רשימת התאגידים המדווחים –ספח א' 

  
  

התאגידים להלן  ,1981 –תאגידים בקאיים כהגדרתם בחוק הבקאות (רישוי) התשמ"א   .א

  הבקאיים המדווחים:

  סימול  

  13  בק איגוד לישראל בע"מ

  11  בע"מבק דיסקוט לישראל 

  31  הבק הבילאומי הראשון לישראל בע"מ

  12  בק הפועלים בע"מ

  04  בק יהב לעובדי מדיה בע"מ

  54  בק ירושלים בע"מ

  10  בק לאומי לישראל בע"מ

  20  בק מזרחי טפחות בע"מ

  46  בק מסד בע"מ

  17  בק מרכתיל דיסקוט בע"מ

    

    בקי חוץ

Barclays Bank PLC27  

Citibank N.A22  

HSBC BANK PLC  23  

STATE BANK OF INDIA39  

    

   חברת שירותים משותפת

  50  מרכז סליקה בקאי בע"מ

  

חברות להלן  ,1981 –חברות כרטיסי אשראי כהגדרתם בחוק הבקאות (רישוי) התשמ"א   .ב

  ת:כרטיסי האשראי המדווח

  
  

  12010  אמריקן אקספרס
  

  11012  דיירס קלוב ישראל בע"מ

  ישראכרט בע"מ
  

12002  

  כרטיסי אשראי לישראל בע"מ
  

10023  

  מקס איט פיסים בע"מ
  

10033  
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