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 א.ג.נ.,

 הקורונהאירוע לצורך התמודדות עם הפיקוח על הבנקים להוראות הבהרות הנדון: 

שהתקבלו סוגיות ושאלות לשיינתנו מעת לעת במענה בהרות הבמסמך זה מפורסמות  .1

צו איסור הלבנת הון )חובות בהתייחס ליישום וחברות כרטיסי אשראי מהתאגידים הבנקאיים 

זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשס"א 

וכן בהתייחס  )להלן, "ההוראה"(,  411)להלן, "הצו"( והוראת ניהול בנקאי תקין מס'  2001 –

כתבי הפיקוח על הבנקים מהוראות דיווח לפיקוח, הוראות ניהול בנקאי תקין השונות, ליישום 

 .אגב אירוע  התפשטות נגיף הקורונהוהחוזרים, 

 .ותמשמעות המונחים במסמך זה זהה להגדרתם בהורא .2

 

 

 

 

. 

 ,רב בכבוד

 

  ריקי אליאס

 המפקחת על הבנקיםסגנית 

 

 

 העתקים: 

  על הבנקים המפקח

 המחלקה המשפטית, בנק ישראל

 



 

 לצו( 9דיווח על פעילות בלתי רגילה )סעיף  א.

לאור אירוע הקורונה, עלול להיווצר לתאגידים הבנקאיים קושי בהעברת  :1קא שאלה

)ב( 40לצו( בהתאם לנדרש בסעיף  9דיווחים על פעילות בלתי רגילה )סעיף 

 להוראה?  

 

התאגידים הבנקאיים נדרשים לעמוד בחובתם לדווח על פעילות בלתי רגילה  תשובה:

לצו בזמן הקצר ביותר בנסיבות העניין. לעניין זה, ניתן להתחשב  9לפי סעיף 

בשינוי מתכונת עבודת התאגידים הבנקאיים שנובע מהוראות החוק והוראות 

 רקע התפשטות נגיף הקורונה. -הרשויות המוסמכות שניתנו על

קרה של עיכוב בהעברת הדיווחים לרשות איסור הלבנת הון ומימון טרור יש במ

 להוראה.)ב( 40לתעד את העיכוב בהתאם לקבוע בסעיף 

19/03/2020 

 הצהרה על נהנה/הצהרה על בעל שליטה ב.

לעניין פעילות  האם הפטור מרישום נהנה נוכח השלכות אירוע הקורונה, :1בקשאלה 

בחשבון נאמנות כללי המנוהל ע"י עו"ד, רו"ח או טוען רבני )להלן, "הנאמן"( 

( לצו, יחול גם במצבים של חריגה מעבר 7)א()5בעבור לקוחותיו, כאמור בסעיף 

 לספים הקבועים בסעיף האמור? 

 

יש ( 7)א()5סעיף הפטור מהחובה להצהיר על נהנה בהתאם לעל מנת שיחול   לא. תשובה:

 הסכומים. לרבות מגבלת סעיףהלעמוד בתנאי 

להסב את החשבון לחרוג ממגבלות הסכומים באפשרותו במידה והנאמן מבקש 

ידי משלוח הצהרה על  לחשבון שאינו מוגבל בסכומים האמורים בסעיף, על

לצו. הואיל ואין מדובר בפתיחת חשבון,  4נהנה מעודכנת בהתאם לסעיף 

הכולל את עדכון באמצעות פקס  לקבל את ההצהרהרשאי  קאיהתאגיד הבנ

 )ב( לצו.2פרטי הנהנה באופן מיידי, וזאת כמפורט בסעיף 

19/03/2020 

   (QISמועדי דיווח על תוצאות סקר השפעה כמותית ) ג.

של אירוע וירוס הקורונה והעבודה במתכונת מצומצמת של התאגידים ב :1שאלה 

הנחיות הממשלה ומשרד הבריאות, תאגידים בנקאיים  עקבותהבנקאיים ב

ההשפעה  יתוצאות סקררשאים להפסיק זמנית את היערכותם לדיווח על 

 הכמותית

 

 כן. :1תשובה 

תאגידים בנקאיים רשאים להפסיק זמנית את היערכותם לדיווח על  .1

 הבאים:ההשפעה הכמותית  יתוצאות סקר

 336ניהול בנקאי תקין מספר סקר השפעה כמותית על טיוטת הוראת  .1.1

  בנושא מגבלות על שיעבוד נכסי תאגיד בנקאי.

סקר השפעה כמותית על טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא  .1.2

 מימון יציב נטו.

23/04/2020 



לאחר החזרה לשגרה יעודכנו התאגידים הבנקאיים בלוח זמנים חדש  .2

 לדיווח תוצאות סקרי הפערים הנ"ל.

 טיוטות הוראות ניהול בנקאי תקיןמועדי יישום  ד.

בשל אירועי הקורונה והמחסור בכוח אדם, התאגידים הבנקאיים רשאים האם  :1שאלה 

 ת הוראות ניהול בנקאי תקיןוליישום טיוטלהפסיק זמנית את ההיערכות 

  ?27.2.20-חדשות, שהופצו לוועדה המייעצת ב

 

 כן. :1תשובה 

ת וטיוטזמנית את היערכותם לתאגידים בנקאיים רשאים להפסיק  .1

 הבאות: ת ניהול בנקאי תקיןוהורא

( NSFRבנושא מימון יציב נטו )טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין  .1.1

 .1.7.2021-ל נקבע שיישומה

טיוטת ניהול בנקאי תקין בנושא גישה סטנדרטית לחישוב חשיפה  .1.2

 (, שטרם נקבע מועד ליישומה.SA-CCRלסיכון אשראי )

 האם נדרשת דחייה 2020דצמבר הפיקוח על הבנקים ייבחן בחודש  .2

 .ביישום הסופי

23.04.20 

  876 -ו  823 לפיקוח מס' הוראת דיווחאשראי שמוחזר ב ד.

האם "תשלומי הלוואות שהוקפאו" אגב מתווה לדחיית תשלומי ההלוואות  :1שאלה 

(  ייחשב כ"אשראי 2020במאי  07את הבנקים )ביום  שהנחה בנק ישראל

 ? 876 ו 823 לעניין הוראות הדיווח לפיקוח ממוחזר"

 

בהתאם למתווה  ינה הוקפאהלוואה שאינה בפיגור, שהתשלום החודשי בגלא.  :1תשובה 

הנ"ל, הוראת הדיווח אשראי שמוחזר" בכלדחיית תשלומי הלוואות לא ידווחו 

 .םחודשי שישהעד גם אם ההקפאה היא לתקופה של 

25.05.20 

 

 


