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  פרק א': כללי

  מבוא 

 בשנים האחרונות נרשמו שינויים משמעותיים בסביבת הפעילות של התאגידים הבנקאיים .1

 ,נובעיםאשר גרמו להם לבחון מחדש את המודל העסקי במסגרתו הם פועלים. השינויים 

חרות במערכת אימוץ מדיניות להגברת הת ,בין היתר, מהאצה בהתפתחויות הטכנולוגיות

דרישה ו , הורדת חסמי כניסה לשחקנים חדשים ודיגיטלייםהבנקאית ובמערך התשלומים

  .קבוע תוכנית ארוכת טווח להתייעלות תפעוליתשל הפיקוח מהבנקים ל

לצורך  לשימוש במיקור חוץ את הצורך מצד התאגידים הבנקאיים מגביריםשינויים אלו  .2

, וביניהן, בהיבטים שונים של פעילויותיהם ותהקטנת עלויות ויישום מטרות אסטרטגי

  .טכנולוגיית המידעהאשראי, שוק ההון ובתחום 

סולקים חדשים או עצמאיים (לאחר ההפרדה של שתי חברות כרטיסי כניסתם של בנוסף,  .3

יוצרים אף הם צורך לאפשר לגופים  ,בנק דיגיטליוהאפשרות שיקום אשראי מהבנקים), 

ריסת סניפים ותשתית תפעולית רחבה, לפעול באמצעות מיקור שאינם בעלי פ ,פיננסיים

 חוץ.

צד היתרונות בשימוש במיקור חוץ, קיימים סיכונים שעל התאגידים הבנקאיים לקחתם ל .4

  :בחשבון, כדוגמת

  רגולטוריות; הדין ודרישות ר הציות לדרישות וטיונ סיכונים קושי בניהול •

קח על הבנקים שהוא נוקט בצעדים להוכיח למפקושי ביכולתו של התאגיד הבנקאי  •

  המתאימים לניהול סיכוניו ומציית להוראות השונות החלות עליו;

הסתמכות יתר על נותן שירות בביצוען כאשר ישנה חשש להתממשות סיכונים גדולים  •

 .של פעילויות קריטיות

נדרשים לקיים כאשר וסולקים הוראה זו מגדירה את העקרונות שהתאגידים הבנקאיים  .5

מעבירים פעילויות שונות למיקור חוץ, במטרה לצמצם את חשיפתם לסיכונים  הם

כנית לניהול והפוטנציאליים הנובעים מכך, ובכלל זה: גיבוש מדיניות מיקור חוץ ות

, ביצוע בדיקת נאותות לנותן השירות, חתימה על חוזה מיקור חוץ במיקור חוץ הסיכונים

מדינות רבות נסמכת על רגולציה קיימת ב ההוראה המשכיות עסקית.לכנית וופיתוח ת

שפורסם על מסמך כגון: ארה"ב, קנדה, הונג קונג ואוסטרליה וכן מזה מספר שנים  עולםב

  פורום משותף בראשות ועדת באזל.על ידי 

 הוצאת פעילות למיקור חוץ אינה גורעת מאחריותבהוראה הינו ששנקבע עקרון מרכזי  .6

  .יוים וההוראות החלים עללקיום מכלול הדינ התאגיד הבנקאי
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  תחולה

 לעניין תחולת ההוראה: .7

 "תאגיד בנקאי"): -הבאים (להלן בהוראה זו הוראות אלו יחולו על כל התאגידים   )א(

 תאגיד בנקאי; )1(

 תאגיד עזר; )2(

 ;ב)3(א)(11-וא) 3(א)(11תאגיד כאמור בסעיפים  )3(

 .(ט) לחוק הבנקאות (רישוי)36סולק כהגדרתו בסעיף  )4(

היה ינו תאגיד בקבוצה הבנקאית יישום דרישות הוראה זו יכאשר נותן השירות ה  )ב(

, "קבוצה קטן זה סעיף . לענייןבהתאם להערכת הסיכונים של התאגיד הבנקאי

   התאגיד הבנקאי, תאגיד בנקאי השולט בו ותאגידים בשליטת מי מהם. -בנקאית" 

חיוב כהגדרתה בחוק להגברת התחרות  חברת כרטיסינותן שירות הינו כאשר   )ג(

וההתקשרות היא  ,2017 - צום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"זמצלו

יחולו על אותה  ,שהבנק מנפיק ללקוחותיו חיובלצורך ביצוע תפעול הנפקת כרטיסי 

  .בהתאם להערכת הסיכונים של התאגיד הבנקאי הוראה זועקרונות התקשרות 

להלן, שיחולו על  המפקח רשאי לקבוע הוראות מסוימות שונות מאלו המפורטות  )ד(

בנקאי מסוים או לפטור, במקרים חריגים, תאגיד בנקאי מהוראה מסוימת,  תאגיד

  והכל אם שוכנע כי הנסיבות מצדיקות זאת.

  הגדרות

, על בסיס מתמשך, על מנת לבצע ג'בצד של תאגיד בנקאי השימוש   "מיקור חוץ" .8

 יבנקאהתאגיד השל  הכלולות ברשימת עיסוקיומהותיות  פעילויות

 ,1981 - , התשמ"אלחוק הבנקאות (רישוי) 10המפורטים בסעיף 

   .בשמו או עבורו

התקשרויות מיקור חוץ הגדרת , לא יכללו בלמרות האמור לעיל

: הנחת תשתיות חשמל, מים ותקשורת, כגוןפעילויות לביצוע 

העסקת עובדים ו, שירותי אבטחה פיזיים לעובדים שירותי הסעדה

   ם.באמצעות חברות כוח אד

פעילות מהותית תיקבע על ידי התאגיד הבנקאי בהתאם לשיקולים 

  להוראה זו. 27המפורטים בסעיף 

, בין שמיקומו בישראל ובין מיקור חוץפעולה ב מבצעש מי  "נותן שירות"

  . שמיקומו מחוץ לישראל

  נותן שירות. עבורמיקור חוץ ב הלומבצע פעש מי  "נותן שירות משני"
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  ממשל תאגידי פרק ב':

  דירקטוריון

יגדיר את תיאבון הסיכון הכרוך בהוצאת פעילויות של התאגיד הבנקאי  הדירקטוריון .9

הסיכונים ין את להבנדרש הדירקטוריון  .שלו התחשב באסטרטגיה הכוללתלמיקור חוץ ב

של מדיניות  םקיומלוודא באחריותו ו כאמור,פעילויות הוצאת מהנובעים המהותיים 

  .אלו ניםל סיכווהיאפקטיביים לנונהלים 

חוץ ועליו לוודא כי הוצאת פעילות למיקור ההדירקטוריון נושא באחריות הכוללת למיקור  .10

  חובותיו ומאחריותו של התאגיד הבנקאי, ובפרט: קיום חוץ אינה גורעת מ

  הוראות המפקח על הבנקים;ובכל  אחריותו לעמוד בכל הוראת דין  )א(

לוי נאות, מתן תמיכה טלפונית לשאלות אחריותו כלפי לקוחותיו, ולרבות שקיפות וגי  )ב(

  ובירורים וטיפול בתלונות; 

להפעיל את ולקבל מידע יכולתו של המפקח על הבנקים  אחריותו לוודא כי לא תיפגע  )ג(

   .סמכויותיו

הדירקטוריון ידון ויאשר תקופתית מדיניות מיקור חוץ מקיפה לתאגיד הבנקאי אשר  .11

 :הבאים, הנחיות לגבי הנושאים בין היתר ,תכלול

 ;, העיתוי והנסיבות להעברתןלמיקור חוץ ניתן להעבירשסוגי הפעילויות   )א(

  ;ר חוץלמיקו להעביראותן מוכן התאגיד הבנקאי פעילויות ההיקף הכולל של ה  )ב(

 זיהוי וטיפול בסיכונים עיקריים במיקור חוץ;  )ג(

  ;כמפורט בהוראה ,)Due-diligenceנותן שירות (ל תהליכי בדיקות הנאותות  )ד(

על מנת  בהוראהכמפורט חוזי מיקור חוץ ב שייכללו תקשרות העיקרייםתנאי הה  )ה(

 ;שאינם מעודדים לקיחת סיכונים מיותרים בשם התאגיד הבנקאי , בין היתר,לוודא

 ;ועברו למיקור חוץיעל הפעילויות ש והבקרה חוקיפה  )ו(

 .המשכיות עסקיתכניות ותפיתוח   )ז(

 .תקופתי על בסיסוידון בהם  חוץ מיקורלביצוע התקשרויות מהותיות יאשר הדירקטוריון  .12

  נהלה בכירהה

 אחראית:הבכירה  ההנהלה .13

 ;אישור הדירקטוריוןל ןהביאלו ותוכנית לניהול מיקור חוץמדיניות מיקור חוץ לגבש   )א(

ולקבוע בקרות על מנת  חוץהת לניהול מיקור כניותאת הו להטמיע את המדיניות  )ב(

  ;הלוודא כי מיקור החוץ מנוהל בהתאם למדיניות שנקבע

חות החשיפה לסיכונים הכרוכים במיקור התפתלדווח תקופתית לדירקטוריון בנוגע ל  )ג(

 ;חוץ
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או חשש במיקור חוץ של התממשות סיכון מהותי  לדווח מיידית לדירקטוריון במקרה  )ד(

  .להתממשות כאמור

"ניהול  310בהתאם להוראה ביחס לפעילות במיקור חוץ מנהל הסיכונים הראשי יפעל  .14

  מפורט בפרק ה' "ניהול סיכון מיקור חוץ".סיכונים" וכן כ

  הביקורת הפנימית

 29חוץ בהיקף הפעילות שלה כאמור בסעיף ההביקורת הפנימית תכלול את פעילות  מיקור  .15

 ."ת ביקורת פנימיתיפונקצי"בנושא  307מספר להוראת ניהול בנקאי תקין 

בבחינת נאותות ת הביקורת הפנימימעורבות של תהליך העברת מיקור חוץ מהותי יכלול  .16

  .הפעילות  באופן ובהיקף כפי שיקבע על ידהם של העברת יבשלבים הראשוניכבר תהליכים 



��טיוטה������������������������������������               )03/18] (1[ : ניהול בנקאי תקיןהמפקח על הבנקים

�XXX -6עמ'           מיקור חוץ �

  

  מגבלות על מיקור חוץ': גפרק 

  האסורות להעברה למיקור חוץ פעולות

  את הפעולות הבאות: מיקור חוץל תאגיד בנקאי לא יעביר  .17

, קביעת סטרטגיה ומדיניותקביעת א :תפקידי הדירקטוריון וההנהלה הבכירה, ובפרט  )א(

  ;תהליכי ניהול סיכוניםעל בקרה ופיקוח וביצוע פעולות  סיכוןה תאבון

 ;החלטה בדבר פתיחת חשבון ללקוח או סגירתו  )ב(

וכן  מעקב וניטור אחר ההלוואה לאחר העמדתהלרבות פעילות חיתום בהלוואות   )ג(

ולל של המבקש בחינת מצבו הפיננסי הככולל  -"חיתום" , לעניין זה .קבלת פיקדון

לקבל הלוואה והחלטה על העמדת הלוואה, לרבות התנאים להעמדתה (סכום, תקופת 

סעיף זה לא יחול  ;)וכו' שיעור הריבית ,החזר, בטחונות נדרשים, תנאים והתניות

 בהחלטה שימוש במודל של הבנק, כאשר לנותן השירות אין שיקול דעתבמקרה של 

    .קדון כאמוריפהלוואה או קבלת הדת הלרבות פתיחת חשבון רק לצורך העמו
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   התקשרות עם נותן שירות': דפרק 

  בדיקת נאותות לנותן השירות 

להלן  20-21כמפורט בסעיפים  )Due diligence( התאגיד הבנקאי יקיים בדיקת נאותות .18

 . כנותן שירות ג'כחלק מהליך בחירת צד 

מסגרת בדיקת הנאותות, את התאגיד הבנקאי יגבש קריטריונים שיאפשרו לו להעריך, ב .19

לבצע את הפעילויות שיועברו אליו למיקור חוץ בצורה אפקטיבית,  נותן שירותיכולתו של 

נותן בהתקשרות עם הסיכונים הפוטנציאליים , כמו גם את מהימנה ובסטנדרט גבוה

 שירות.ה

  :הינו , כי נותן השירות, בין היתרתוודאנהוכמותיות בדיקות נאותות איכותיות  .20

, לרבות יכולת לתת משאבים הנדרשים לביצוע עבודת מיקור החוץו ל מיומנותבע  )א(

  ;מענה לצרכים ייחודיים, כמו מתן שירות בפיזור גיאוגרפי נדרש

ת וחברהיכולת פיננסית לעמוד בהתחייבויותיו, לרבות היכולת הפיננסית של בעל   )ב(

  ;אליוקשורות ה

, ה פנימית נאותהבקרנאותות,  מערכות מידעקיומן של  הכוללת: יכולת תפעוליתבעל   )ג(

הדרכת  ,ושמירה על הגנת הפרטיות שמירת רשומות לרבות אבטחת מידעשמירה על 

  ;מקרה של כשלל ותוכנית המשכיות עסקיות עובדים

 שתועבר אליו.פעילות ההולם את הכיסוי ביטוחי בעל   )ד(

 יש לבחון גם את ההיבטים הבאים:חו"ל בשימוש בנותן שירות טרם  .21

הגביל רגולטוריים העלולים להמשפטיים והכלכליים, הים הפוליטיים, הערכת התנא  )א(

 :את

שאינו פוגע ו יכולתו של נותן השירות לבצע את פעילות מיקור החוץ באופן יעיל )1(

  ;ים עליוהחל הוראות הדין והרגולציהביכולתו של התאגיד הבנקאי לעמוד בכל 

 של נותן השירותיכולת התאגיד הבנקאי לבצע בקרה אפקטיבית אחר עבודתו  )2(

במסגרת הפועלים  םגורמי וכן לקבל דוחות ביקורת עליו שנעשו על ידי

מבצעים ובאותה מדינה היתר/רישיון שניתן להם מידי רשויות פיקוח מוכרות 

 . המבוקר לסטנדרטים מקובלים בתחום את הביקורת בהתאם

יכולתו  ותשמירה על סמכויות המפקח על הבנקים ביחס לתאגיד הבנקאי, לרביכולת   )ב(

  .על הפעילות שהוצאה למיקור חוץ מידע רלוונטיקבל לשל המפקח על הבנקים 

 מידע הם של אותם מאגרי לחו"ל וחשיפת הוצאת מאגרי מידע שלהשלכות אפשריות   )ג(

 לרשויות השונות באותה מדינה. 
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  חוזה מיקור חוץ

תוקפם יהיה קשרי התאגיד הבנקאי עם נותני שירות יוסדרו באמצעות חוזים כתובים, ש .22

מיקור החוץ, לרבות בבצורה ברורה את כל ההיבטים המהותיים  יכללוולפרק זמן מספק, 

התאגיד הבנקאי ימנעו מחוזים אלו לא הזכויות, תחומי האחריות והציפיות מכל הצדדים. 

יכולת המפקח על הבנקים להפעיל יבטיחו כי לא תיפגע ורגולציה ובהוראות כל דין  לעמוד

כאשר התאגיד הבנקאי לא כולל בחוזה אחד או יותר מהנושאים  .סמכויותיואת 

  עליו לוודא כי אי הכללת הנושא לא חושפת אותו לסיכונים מהותיים.  23המפורטים בסעיף 

  :הבאים נושאים ה ישקול התאגיד הבנקאי הכללת  חוזי מיקור חוץב .23

ושירות  רמות ביצועו, , תחומי אחריותיועברו למיקור חוץשפעילויות ההגדרת   )א(

  );SLAהולמים במונחים כמותיים ואיכותיים (

אחריות נותן השירות כלפי התאגיד הבנקאי גם במקרה בו נותן השירות עושה שימוש   )ב(

 בנותן שירות משני; 

שמירת יכולתו התפעולית של נותן השירות והבקרות הפנימיות המונהגות אצלו,   )ג(

 כיות עסקית;ותוכניות להמשהגנה על הפרטיות  ,לרבות אבטחת מידע

נטיים וושל התאגיד הבנקאי לגשת לכל הרשומות והמידע הרל ויכולתהבטחת   )ד(

או  ולבחון אותם ,לפעילויות שהועברו למיקור חוץ המוחזקים אצל נותן השירות

  ;להעביר אותם למפקח על הבנקים על פי בקשתו

 רותיכולתו של התאגיד הבנקאי לקיים ניטור והערכה מתמשכים של נותן השי שמירת  )ה(

  לתיקון במידה ונדרש; םידי באמצעיילנקוט באופן מכך שהתאגיד הבנקאי יוכל 

ו/או יכולתו של התאגיד הבנקאי לקיים פעילות ביקורת אצל נותן השירות  שמירת  )ו(

   ;)2(א)(21כאמור בסעיף שנעשו על ידי גורם  עליו קבל דוחות ביקורתל

גיד הבנקאי או של במתן גישה של נותן השירות למידע שהוא רכושו של התא  )ז(

 לקוחותיו יפעל כדלקמן:

הגדרת המידע והמערכות שנותן השירות רשאי לקבל גישה אליהן לרבות  )1(

 הפעולות שהוא רשאי לבצע;

איסור על נותן השירות להשתמש או לגלות מידע שהינו רכושם של התאגיד  )2(

לאחר סיום ההתקשרות,  הןבמועד ההתקשרות ו הןהבנקאי או של לקוחותיו, 

מלבד כאשר הדבר נדרש על מנת לספק את השירות לתאגיד הבנקאי או על מנת 

 לעמוד בדרישות דין ורגולציה;

אופן השבת המידע לתאגיד הבנקאי ו/או השמדתו מרשותו של נותן השירות  )3(

  בסיום ההתקשרות או לפי דרישת התאגיד הבנקאי.

הבטחת  אה מהחוזה אשר תאפשר מחד, ליציתקופה ההפסקת חוזה, לרבות אופן   )ח(

העברת פעילות מיקור החוץ לנותן שירות אחר או ומאידך, , רציפות מתן השירות

אלו המטפלים בעניינים סעיפים ה. בפרק זמן סביר החזרתה לתאגיד הבנקאי עצמו

  יכללו התייחסות, בין היתר, לנושאים הבאים:
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שינוי  או ון של נותן השירותאפשריים להפסקת החוזה כגון: חדלות פירע תנאים )1(

רגולטוריות החלות על דין והוראות , הפרת הוראות מהותי אחר במבנה שלו

או דרישה של המפקח על  התאגיד הבנקאי כתוצאה מפעילות נותן השירות,

  הבנקים;

נצבר בתקופת הועבר לנותן השירות או שקביעה ברורה של הבעלות על הידע ש )2(

בו במערכות  טיפולוה בחזרה לתאגיד הבנקאיהחוזה, לרבות מתווה להעברתו 

   ;לעיל) זבסעיף (כמפורט נותן השירות 

עבור הפעילות אותה  איסור על נותן השירות לגבות עמלה או כל תשלום אחר מהלקוח  )ט(

הגבייה מותרת בדין או על ידי אם , למעט הוא מבצע במסגרת הסכם מיקור החוץ

על ידי עו"ד  , כגון: גביית חובותמיםבהסדרים מקובלים קייאו   המפקח על הבנקים

 ;חיצוניים

דרדרות ברמת השירות ילאפשרות של ה ותהמתייחס חלופיותכניות ותקביעת   )י(

  לעלויות שייגרמו עקב כך וכן האופן שבו יתבררו חילוקי דעות בין הצדדים;ו

רשלנות של נותן בשל התאגיד הבנקאי במקרה של תביעות הנגרמות ופיצוי שיפוי   )יא(

  השירות;

דיווח מיידי לתאגיד הבנקאי על כל פגיעה או חדירה לנתוני לקוחות או נתוני התאגיד   )יב(

  .כל שינוי אשר יש לו השפעה מהותית על המשך מתן השירות וכן על הבנקאי
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  מיקור חוץ ןניהול סיכופרק ה': 

  כנית לניהול מיקור חוץות

הסיכון הכולל שלו את השפעת מיקור החוץ על פרופיל  תקופתיתעריך יהתאגיד הבנקאי  .24

 . ההתקשרותהחשיפה לסיכונים, לפני ביצוע התקשרות למיקור חוץ ובמהלך ועל 

   :ההערכה תכלול, בין השאר, התייחסות לסיכונים הבאים .25

חוק דרישות גורם לתאגיד הבנקאי להפר סיכון ציות הנגרם כאשר נותן השירות   )א(

  ;ורגולציה

מוצרים מגוון  יםשירות מספק נינותמספר מצומצם של סיכון ריכוזיות הנגרם כאשר   )ב(

באותו מיקום ממוקמים מספר נותני שירות כאשר או  שירותים לתאגיד הבנקאיאו 

  ;גאוגרפי

  של נותן השירות; יםלקוי יםביצועמסיכון מוניטין הנגרם   )ג(

בנקאי ובכך חושף את התאגיד הכאשר נותן השירות ממוקם בחו"ל, סיכון מדינה   )ד(

במדינה משפטיים ורגולטוריים  ,סוציאלייםכלכליים, , פוליטייםלאירועים ותנאים 

  ;ממוקםהוא  הב

אבטחת מידע כשל לרבות  נותן השירותתוצאה מכשל אצל סיכון תפעולי הנגרם כ  )ה(

 ; סיכוני סייברהתממשות וופגיעה בפרטיות הלקוחות 

כאשר נותן שירות חושף את התאגיד  מיםהנגר Conduct Risk-וסיכון משפטי   )ו(

, כגון: תביעות לקוחות כאשר הוא פועל בחוסר הוגנות ות פוטנציאליותתביעלהבנקאי 

   .הםכלפי

הסיכונים לניהול  , אשר תעודכן באופן תקופתי,התאגיד הבנקאי יגבש תכנית מקיפה .26

בהתייחס ניטור ובקרה תוכנית למזעור הסיכונים,  . התוכנית תכלול:חוץהמיקור העולים מ

וכן הנחיות לפעולות  אחד אחראית קביעת גורם ולרבו ,לכל אחד מהסכמי מיקור החוץ

תוך התחשבות  התוכנית תיקבע .םשיש לנקוט בעת התממשותם של אירועים מסוימי

בהיקף ובמהותיות של הפעילות המועברת למיקור חוץ וכן באיכות ניהול הסיכונים אצל 

  .נותן השירות

שיקולים על בסיס התר, , בין היתיקבע של הפעילות המועברת למיקור חוץ המהותיותרמת  .27

  :הבאים

מצבו הפיננסי של התאגיד הבנקאי, על נותן השירות  של אצלההשפעה של כמידת   )א(

 ;המוניטין שלו והתפעול שלו

  ;נותן השירותאצל כשל של פוטנציאלי ללקוחות התאגיד הבנקאי במקרה  נזק  )ב(

 על יכולתו של התאגיד הבנקאי לעמודפעילות למיקור חוץ  העברתשל ההשפעה   )ג(

  ;דין ורגולציהבדרישות 

  ;מיקור החוץ תיועלו  )ד(
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פעילויות אחרות המבוצעות לבין בין הפעילויות המועברות למיקור חוץ מתאם   )ה(

  ;במסגרת התאגיד הבנקאי

שאינו שירות הנותן מערך הקשרים הכולל בין התאגיד הבנקאי והקבוצה הבנקאית ל  )ו(

"איש קשור" כהגדרתו , לרבות היותו (ב)7חלק מהקבוצה הבנקאית, כהגדרתה בסעיף 

ניגוד עניינים או קיום  "עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים" - 312בהוראה 

  ;פוטנציאלי עם התאגיד הבנקאי

מידע של התאגיד מועברים או המאגרי שאו  מחוץ לישראלהינו נותן השירות   )ז(

 לישראל;מחוץ  מאוחסנים

 ;ולרבות רמת הפיקוח עלי נותן השירותשל  המעמד הסטטוטורי  )ח(

העברת , שירותהנותן החלפת ל דרשנהוהזמן לרבות עלויות המעבר  ,הקושירמת   )ט(

, במידה פעילותה סגירתצמצום ואף  ,לתאגיד הבנקאי הפעילות בכללותה חזרה

  ;ונדרש

מספר נותני שירות , כאשר , לרבותעם נותני שירותשל ההתקשרות מורכבות הרמת   )י(

 ;ר חוץ בפעילות מסויימתמתן שירותי מיקומשתפים פעולה ביניהם לצורך 

ולעמוד בדרישות יכולתו של התאגיד הבנקאי לשמור על בקרות פנימיות נאותות   )יא(

 ;מתעוררות בעיות אצל נותן השירותכאשר פיקוחיות, בעיקר 

ההשפעה הפוטנציאלית הכוללת על התאגיד הבנקאי הנובעת מהיות נותן השירות   )יב(

 ;ספק של מספר שירותים לאותו תאגיד בנקאי

 .בפעילות שהוצאה למיקור חוץשל מוצר או שירות חדשים  וקיומ  )יג(

ימנה גורמים בעלי מומחיות ו ,ת ביצועי נותן השירותמדידלהתאגיד הבנקאי יגבש שיטות  .28

ויקבע את תדירות  נותן השירות שללפקח על רמת הביצועים  על מנתומעמד מספקים 

 . ירותוהיקף הדוחות הניהוליים שישמשו לניטור והערכה של נותן הש

  המשכיות עסקיתכנית ות

כנדרש בהוראת ניהול לתרחישים העלולים להסב לו נזק משמעותי  יערך  התאגיד הבנקאי .29

 :ובנוסף ,בנושא המשכיות עסקית 355בנקאי תקין מספר 

 עבור כל חוזה מיקור חוץ התאוששות מאסון,לרבות כנית המשכיות עסקית ויגבש ת  )א(

  ;באמצעות ניסויים תקופתיים ר,, בין היתוידאג לבחון אותה, מהותי

אלטרנטיבות לביצוע הפעילות  למתייחסת עסקית ההמשכיות הכנית ותיוודא כי   )ב(

, כגון: החלפת נותן שירות, העברת הפעילות בכללותה חזרה הןהכרוכות בעלויות וה

   ;סגירת הפעילות ףואצמצום  ,לתאגיד הבנקאי

לעסקים של הפרעה ת וציאליהפוטנתוצאות טפל בל על מנתצעדים מתאימים יקבע   )ג(

  ;אצל נותן השירות ליקוייםעקב 

 זו כנית ותלתאם בין  ידאגו אצל נותן השירות להמשכיות עסקיתכנית וקיום תיוודא   )ד(

תיעוד של בעלי התפקידים האחראים  בין היתר, ,לוכלתכנית ותה ;ושל כניתותל
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נקאי והן אצל לטיפול ולהיערכות למצבים של התאוששות מאסון, הן אצל התאגיד הב

   ;נותן השירות, בהתאם לדרישות ההוראה

מספקת מענה נאות למצב של כשל במערכות כנית ההמשכיות העסקית ותיוודא כי   )ה(

 .של התאגיד הבנקאי מידעהאבטחת המידע של נותן השירות העלול לגרום לפגיעה ב
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  מיקור חוץ של פעילויות מיוחדות': ופרק 

  לקוחות מול הפועל  עם נותן שירות התקשרות

 בהתקשרות עם נותן שירות הפועל מול לקוחות יפעל התאגיד הבנקאי כמפורט להלן: .30

יקבע בקרות ויבצע ניטור של פעילות נותן השירות, על מנת להבטיח הוגנות, גילוי   )א(

בשמו הוא התאגיד הבנקאי  פרטי מסירת, ובפרט ,נאות ושקיפות כלפי הלקוחות

תנאי המוצר, ככל שאלו צע בשמו או עבורו ופועל, הפעולות אותן הוא רשאי לב

  נמסרים ללקוח על ידי נותן השירות;

יוודא מול נותן השירות כי ניתנת הדרכה נאותה לעובדיו לפני תחילת הפעילות,   )ב(

 התנהלות מול לקוח שאינו מעוניין בקבלת השירות;ואופן הפנייה ללקוחות  :לרבות

ירות לוקחים בחשבון את נושא ההוגנות יוודא כי מנגנוני התגמול של עובדי נותן הש  )ג(

  כלפי הלקוחות;

 לקבלת אשראי, יחולו גם ההנחיות הבאות:לקוח בנוסף, כאשר נותן שירות מפנה   )ד(

להערכת סבירים בבחינת בקשת אשראי, ינקוט התאגיד הבנקאי בצעדים  )1(

של הלקוח, לרבות היקף החובות  מצבו הפיננסיהתאמת האשראי לצרכי הלקוח, 

 לת ההחזר שלו;הכולל ויכו

יסמן הלוואות  אשראי בעקבות הפנייה של נותן שירותהוחלט להעמיד במידה ו )2(

   .או קבוצות של הלוואות, ויבצע עליהן מעקב מוגבר לרבות ניטור חריגים

 מיקור חוץ של הביקורת הפנימית

תאגיד בנקאי המבקש להעביר למיקור חוץ פעילויות של הביקורת הפנימית יפעל על פי  .31

 ת ביקורת פנימית" ולרבות:יבנושא "פונקצי 307ות בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' הדריש

הדירקטוריון ישקול את אפקטיביות ההסכמים להעברת פעילויות הביקורת הפנימית   )א(

 ;למיקור החוץ ואת יכולתו להסתמך על פעילויות אלו כקו הגנה שלישי

ביצוע פעילות הביקורת המבקר הפנימי יוודא כי השימוש בנותני שירות, לצורך   )ב(

הפנימית, איננו פוגע באי תלות ובאובייקטיביות של פונקציית הביקורת הפנימית. 

בו  מועדהלצורך כך על המבקר הפנימי לוודא, בין היתר, שחלפה תקופה סבירה בין 

ללא נשוא הייעוץ, בביצע ביקורת בו מועד היעץ לתאגיד הבנקאי לבין נותן השירות 

  ;תםקשר לסדר התרחשו

התאגיד הבנקאי לא יקבל שירותי מיקור חוץ של ביקורת פנימית מרואה חשבון   )ג(

הוראת ניהול בנקאי תקין מספר נספח א' לל 3מבקר אלא בתנאים המפורטים בסעיף 

  ."רואה החשבון המבקר של התאגיד הבנקאי"בנושא  302
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  איסור הלבנת הון ומימון טרורציות ול הקשורמיקור חוץ 

 המוציא למיקור חוץ את הפעילויות הבאות יפעל כדלקמן: תאגיד בנקאי .32

"ציות  - 308פעילויות מסויימות של פונקציית הציות יפעל כאמור בהוראה בהוצאת   )א(

 ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי".

כל ההנחיות המפורטות במכלול הדינים יוודא כי  - בנקאיותפעילויות בהוצאת   )ב(

  .מיושמות הלבנת הון ומימון טרור לנושא איסורהוראות הרלוונטיות וה



��טיוטה������������������������������������               )03/18] (1[ : ניהול בנקאי תקיןהמפקח על הבנקים

�XXX -15עמ'           מיקור חוץ �

  

 דיווח לפיקוח': זפרק 

  חובות דיווח למפקח על הבנקים

 :תתבצע כדלקמן למיקור חוץ פעילות מהותית תהעבר .33

הוצאת הפעילות תוך מתן הנמקה ל ,יודיע מראש למפקח על הבנקיםתאגיד בנקאי   )א(

 ;ה, סמוך ככל הניתן לקבלת החלטה על כך בדרג הנהלה בכירלמיקור חוץ

כוונתו לבחון על   םימי 21לתאגיד הבנקאי בתוך פרק זמן של להודיע  רשאי מפקחה  )ב(

 לאו; באםאת הוצאת הפעילות למיקור חוץ 

לרבות התנאים לאישור  ,תוצאות הבחינה ,על בחינת הפעילותחליט ה מפקחהבמידה ו  )ג(

מידע כל הקבלת  ממועד םימי 90 -לא יאוחר מלתאגיד הבנקאי  יימסרו ,הפעילות

  ;לצורך הבחינה מהתאגיד הבנקאינדרש ה

שקי בית לתאגיד הבנקאי מ תפניילצורך הלמרות האמור לעיל, לגבי התקשרויות   )ד(

ידווח התאגיד הבנקאי לפיקוח על הבנקים על כל התקשרות גם  ,קבלת אשראיצורך ל

  אם אינה מהותית.

בנקים לגבי כל יודיע למפקח על ה , שהעביר פעילות מהותית למיקור חוץ,התאגיד הבנקאי .34

נותן השירות ועל יכולתו של התאגיד הבנקאי למלא אותו התפתחות המשפיעה מהותית על 

  כלפי לקוחותיו או כלפי המפקח. חובותיואת 
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  תחילה והוראות מעבר פרק ח':

  תחילה והוראות מעבר

 . 30.09.19ביום  הוראה זותחילת האמור ב .35

במועד החידוש הקרוב של החוזה ולא  -ה שנכרתו לפני מועד פרסום ההוראלעניין חוזים  .36

שנים), יבחן התאגיד הבנקאי את הצורך  5 -שנים ממועד התחילה (ובסך הכל  3.5-יאוחר מ

 בביצוע שינויים והתאמות בחוזים בהתאם לאמור בהוראה.

לפני מועד התחילה ובמועד זה יבוטלו בכללותה תאגיד בנקאי רשאי ליישם את ההוראה  .37

 .40סעיף ההוראות כמפורט ב

לצורך הפנייתם לתאגיד הבנקאי לקבלת  למשקי ביתפנייה יזומה למרות האמור לעיל,  .38

הוצאת ל בכפוףו של מאגר נתוני אשראיתחילת הפעילות החל ממועד רק תותר  אשראי

 אחד התנאים . עד למועד זה תותר פנייה יזומה בהתקייםהבהרה פיקוחית ייעודית בנושא

 הבאים: 

לא מקבל תמורה כספית או טובת הנאה אחרת, במישרין או  כאשר נותן השירות  )א (

 בעקיפין, מהתאגיד הבנקאי;

לקוח לרכישת מוצר (כגון: סוכנויות השל יזומה כאשר ההפניה נעשתה במסגרת פנייה   )ב (

 .רכב)

פנייה  תאגיד בנקאי שהוא חברת כרטיסי אשראיעבור  ,סעיף קטן זהלמרות האמור ב

או  35כאמור בסעיפים  חל ממועד התחילה של הוראה זויזומה למשקי בית כאמור תותר ה

37.  

(ד) יהיה לתקופה של שנתיים ממועד פרסום ההוראה 33הדיווח הנדרש בהתאם לסעיף  .39

 והמפקח על הבנקים יבחן את הצורך בהארכת התקופה לפי העניין.

 היתרים קיימיםבטיפול בהוראות ו
 תרים הבאים:החל ממועד תחילת הוראה זו יבוטלו ההוראות וההי .40

 ;בנושא "קשרי תאגידים בנקאיים עם מתווכים" 359הוראת ניהול בנקאי מס'   )א (

(פרק ו'  17-18 "ניהול טכנולוגיית המידע" סעיפים 357הוראת ניהול בנקאי תקין מס'   )ב (

 ).3(א)(30"מיקור חוץ") וסעיף 

וכן  357להוראה  )3(א)(30האישורים שניתנו על ידי המפקח או מי מטעמו בהתאם לסעיף  .41

אישורים נוספים בתחומים הנכללים בתחולת ההוראה ישארו בתוקף. אולם, כאשר 

האישור מתייחס למיקור חוץ שאסור על פי ההוראה או בהתאם לעקרונות הסותרים את 

 .עקרונות ההוראה, יפנה התאגיד הבנקאי למפקח על מנת לבחון הארכת תוקפם
��

***��
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