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 EMVמעבר מערך התשלומים בישראל לתקן דיווח בדבר הנדון: 

 

 

על תאגידים  31/12/2015החל מתאריך , 29/6/2015מיום  2470בעקבות הדרישות בחוזר מס' 

לדווח למפקח על הבנקים אחת לרביע על התקדמותם בנקאיים, חברות כרטיסי האשראי וסולקים 

בנספח מוצגים פרטי המידע המבוקש. פרטי המידע ישולבו . EMV-ביישום המתווה למעבר ל

   במהלך השנה בהוראות הדיווח לפיקוח הרלבנטיות. 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 אור סופר

 המפקח על הבנקים סגן
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 EMVבנושא המעבר לתקן פרטי המידע שידווחו לפיקוח על הבנקים  - נספח

  )ביחידות(בבעלות התאגיד הבנקאי  ATMמספר מכשירי  (1)

  )ביחידות(בבעלות התאגיד הבנקאי  EMVבתקן  ATMמזה: מכשירי  (2)

  יחידות()בבבעלות פרטית המקושרים לתאגיד הבנקאי  ATMמספר מכשירי  (3)

בבעלות פרטית המקושרים לתאגיד  EMVבתקן  ATMמזה: מכשירי  (4)
 )ביחידות(הבנקאי 

 

  )ביחידות( מספר כרטיסים  (5)

  )ביחידות(מזה: כרטיסים חכמים  (6)

  )ביחידות(מספר עסקאות "כרטיס נוכח"  (7)

  )ביחידות( EMVמזה: מספר עסקאות  (8)

  ₪()באלפי " היקף עסקות "כרטיס נוכח (9)

  ₪()באלפי  EMVמזה: היקף עסקאות  (10)

  )ביחידות(( POSמספר מסופים ) (11)

  (EMVמזה: מסופים חכמים ) (12)

  )ביחידות( NFC Contactless -מזה: מסופים עם תמיכה ב (13)

  ₪()באלפי היקף הנזקים משימוש לרעה  )זיוף/אובדן וגניבה(  (14)

  ₪()באלפי מזה: היקף הנזקים משימוש לרעה שהוסטו לסולק  (15)

 

 הנחיות לדיווח:

 יום מתום הרבעון. 45הנתונים ידווחו על בסיס רבעוני, בתוך 

 ידווחו על ידי תאגיד בנקאי. 4 -1שורות  .1

 ידווחו ע"י תאגיד שעוסק בהנפקת כרטיסי חיוב. 15 -ו 14, 6, 5שורות  .2

ע"י תאגיד שעוסק בסליקת עסקאות שעוסק בהנפקת כרטיסי חיוב  וע"י תאגיד ידווחו  7-10שורות  .3

 בכרטיסי חיוב.

 ידווחו ע"י חברת שירותי בנקאות אוטומטיים בע"מ. 11-13שורות  .4

 .869אם לא צוין אחרת, הגדרת הנתונים המדווחים, בהתאם להוראת הדיווח לפיקוח מס' 

 מכשיר למשיכת מזומן. –" ATM"מכשיר 

 .EMVטיס בתקן כר –"כרטיס חכם" 

 .EMV( בתקן POSמסוף תשלום ) –"מסוף חכם" 

( )להבדיל מעסקה שבוצעה POSעסקה בה הוצג כרטיס החיוב, שבוצעה במסוף תשלום ) –"כרטיס נוכח" 

 באינטרנט או בטלפון(.

 )באמצעות כרטיס חכם, במסוף חכם(.  EMVעסקה שבוצעה בתקן  –" EMV"עסקת 

 


