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 דבר יו"ר הדירקטוריון

 

 הדירקטוריון יו"רדבר 
 

קצב גידול זה,  מזה שהיה בשנתיים האחרונות. גבוהבמונחים ריאליים, ה 3.8%-של כ התאפיינה בשיעור צמיחה 2016שנת 
 ).11%) ובהשקעות בנכסים קבועים (6.1%הושפע בעיקר מעליה מהירה יחסית בצריכה הפרטית (

המשיכה לאומי קארד לצמוח במגזר ההנפקה, תוך דגש על מתן ערך ללקוחותיה ועל המשך פיתוח החדשנות  2016בשנת 
על הסכם עם ההסתדרות הכללית להנפקת כרטיסי אשראי לחברי מועדון "ביחד הדיגיטלית. במהלך השנה חתמה החברה 

בשבילך". כמו כן, המשיכה החברה להתמודד עם התגברות התחרות בשוק הסליקה ולהיערך לקראת יישום הוראות חוק שטרום 
 מאגדים.ובהיבט של כניסת סולק מתארח 

צמיחה בפעילותה מה החברה והמשך מאתגרים אותם הציבה לעצהדוח המוצג לפניכם משקף תוצאות של עמידה ביעדים 
 העסקית לצד שמירה על מערך ניהול סיכונים מפותח ומותאם לרוח התקופה.

 לאומי קארד נמצאת בפתחה של תקופה מרובת שינויים רגולטוריים משמעותיים בענף הבנקאות בישראל.
חרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל ("חוק עבר במליאת הכנסת החוק להגברת הת 2017בינואר  23ביום 

שטרום"), לפיו, בין היתר, ישתנה בשנים הקרובות מבנה הבעלות בחברה. להוראות החוק השלכות מהותיות על פעילותה 
 העסקית של החברה והיא נערכת ליישום ההוראות ולגיבוש תכניות אסטרטגיות הנגזרות כתוצאה מכך.

 ולטוריים אני מסיימת את תפקידי כיו"ר חברת לאומי קארד.לאור השינויים הרג

יה מרובת הצלחות ואני סמוכה ובטוחה יעל שנים מרתקות של עש ולקוחותיה הנאמנים מנהליה, אני מודה לעובדי החברה
 הצלחה. יצעידו את החברה להתמודדות עם האתגרים הצפויים לה ולעוד שנים רבות של ההנהלה ועובדיההחברה,  שדירקטוריון

 

 

 בכבוד רב,             

             

 תמר יסעור

 יו"ר הדירקטוריון
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 כללית, יעדים ואסטרטגיהסקירה 
 תיאור עסקי החברה 

 
פתרונות תשלום ומוצרים  ומתןתפעול כרטיסי אשראי , בהנפקה, סליקהלאומי קארד בע"מ הינה חברת כרטיסי אשראי העוסקת 

בנק לאומי לישראל בע"מ ("בנק לאומי" או "לאומי") באמצעות לאומי שירותים פיננסים בע"מ  תים. החברה הינה בשליטיפיננס
מוחזקת  20%מהון המניות של החברה. יתרת הון המניות בשיעור של  80%, המחזיקות במאוחד ולאומי אחזקות פיננסיות בע"מ

. בתוקף היותה 1981-ק הבנקאות (רישוי), התשמ"אמוגדרת כתאגיד עזר בנקאי על פי חועל ידי קבוצת עזריאלי בע"מ. החברה 
בהוראות והנחיות של המפקח על הבנקים  ,תחומה פעילותה במערכת של חוקים, צווים ותקנות וכמו כן תאגיד עזר בנקאי

 ("המפקח"). 

 .2000במאי  15והחלה את פעילותה העסקית ביום  2000בפברואר  15החברה הוקמה ביום 

מנפיקים במשותף את כרטיסי האשראי  ,("בנק מזרחי טפחות")בע"מ טפחות  ובנק מזרחי בנק לאומי, לאומי קארד והבנקים
הסכמות המגדירות את אופן ההתחשבנות בנוגע לחלוקת ההכנסות ואת חלוקת האחריות בגין  נןללקוחותיהם. בין החברות יש

 תפעול כרטיסי האשראי.

 מנפיקה החברה כרטיסי אשראי ללקוחות כל הבנקים ("לקוחות חוץ בנקאיים"). ,בנוסף

 ופתרונות פיננסים לבתי עסק כגון הלוואות, ניכיון שוברים והקדמת תשלומים. שירותי סליקה מציעהכמו כן, החברה 

 על חדשנות טכנולוגית.החברה משקיעה משאבים משמעותיים לפיתוח פתרונות בערוצים הדיגיטאלים, בדגש 

לאומי קארד אשראים בע"מ, לאומי קארד  :חלק מהשירותים למחזיקי הכרטיס ולבתי עסק ניתנים באמצעות חברות הבנות
 פקדונות בע"מ ולאומי קארד נכיונות בע"מ.

("חוק החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל  עבר במליאת הכנסת 2017בינואר  23ביום 
שטרום"). בהתאם להוראות החוק, בין היתר, בנק לאומי צפוי למכור בשנים הקרובות את אחזקותיו בלאומי קארד. לחוק השלכות 

 בחינת הרחבת הערוצים בפעילות העסקית, מהותיות על פעילותה של החברה, בין היתר בהיבטים של גיוס מקורות מימון,
 התקשרות עם בנקים לצורך הנפקה והפצת כרטיסי חיוב ובתחום הסליקה בהיבט עבודה מול סולק מתארח ומאגדים.

" בממשל תאגידי, פרטים נוספים מגבלות, חקיקה תקינה ואילוצים מיוחדים" פרקלפרטים בדבר עיקרי הוראות החוק ראה 
 ונספחים. 
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 2012-2016והפסד מאוחד לשנים דוח רווח 
 סכומים מדווחים

20162015201420132012
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

הכנסות

                 795                 830                 854             878            938מעסקאות בכרטיסי אשראי
                 156                 154                 159             173            188הכנסות ריבית, נטו

                      3                      3                      2                  3*הכנסות אחרות

                 954                 987              1,015          1,054         1,126סך כל ההכנסות

הוצאות

                    19                    10                    25               14              37בגין הפסדי אשראי
                 406                 422                 427 473 **            492תפעול

                 172                 174                 173 175 **            184מכירה ושיווק
                    43                    42                    45               50              54הנהלה וכלליות

                    73                    71                    73               84            101תשלומים לבנקים 

                 713                 719                 743             796            868סך כל ההוצאות

                 241                 268                 272             258            258רווח לפני מיסים

                    67                    75                    80               83              80הפרשה למיסים על הרווח

                 174                 193                 192             175            178רווח לאחר מיסים 

חלק החברה ברווחים לאחר
השפעת המס של חברות

                      2                      4                      5                  5                 6 כלולות

                 176                 197                 197             180            184רווח נקי 

רווח למניה רגילה (בש"ח):
רווח בסיסי ומדולל:

7.367.207.887.887.04רווח נקי  

אלפיםאלפיםאלפיםאלפיםאלפים

25,000      25,000       25,000            25,000            25,000            
ממוצע משוקלל של מספר המניות

 ששימשו לחישוב הרווח למניה
 

 ש"ח. נימיליו 1 -סכום הנמוך מ *

 סווג מחדש ** 
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 2012-2016מאזן מאוחד לסוף השנים 
 סכומים מדווחים

31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר
20162015201420132012

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

נכסים

               42               59               82             142            140מזומנים ופיקדונות בבנקים

          8,780          9,483       10,625       11,421      12,314חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
(72)(72)(79)(81)(92)הפרשה להפסדי אשראי

          8,708          9,411       10,546       11,340      12,222חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

                  1                  2                  3                  3                 3השקעות בחברות כלולות 
             169             169             178             179            174ציוד

               65               60               65               67              79נכסים אחרים

          8,985          9,701       10,874       11,731      12,618סך כל הנכסים

התחייבויות

          1,596          1,902          2,705          3,013         3,707אשראי מתאגידים בנקאיים
          6,010          6,254          6,489          6,913         6,960זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

             162             161             149             144            156התחייבויות אחרות

          7,768          8,317          9,343       10,070      10,823סך כל ההתחייבויות

          1,217          1,384          1,531          1,661         1,795הון 

          8,985          9,701       10,874       11,731      12,618סך כל ההתחייבויות וההון
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 זמן לאורך נוספים ביצוע מדדי

31 בדצמבר 
2016

31 בדצמבר 
2015

31 בדצמבר 
2014

31 בדצמבר 
2013

31 בדצמבר 
2012

מדדי ביצוע עיקריים (באחוזים):
10.7%11.2%13.7%15.4%15.7%תשואה להון

17.8%17.8%17.2%15.8%15.8%יחס הון כולל *

              -              -              -11.7%11.7%יחס המינוף **

מדדי איכות אשראי עיקריים (באחוזים):
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין 
חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת 

0.75%0.71%0.74%0.76%0.82%החייבים בגין פעילות כרטיסי אשראי

שיעור יתרת חייבים פגומים בגין פעילות 
בכרטיסי אשראי מיתרת החייבים בגין פעילות 

0.14%0.11%0.10%0.12%0.13%בכרטיסי אשראי

שיעור המחיקות נטו בגין חייבים בגין פעילות 
בכרטיסי אשראי מהיתרה הממוצעת של 

0.21%0.15%0.13%0.10%0.18%חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 
 

 .2014בינואר  1בדבר "מדידה והלימות הון" החלות מיום  299 -ו 201-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין  2014-2016בשנים  *
 .2013בדצמבר  31בדבר "מדידה והלימות הון" שחלו עד ליום  201-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין  2012-2013ובשנים 

 .2015 באפריל 1דרישות גילוי החלות מיום  ** 

 

  בחברהתיאור תמציתי של הסיכונים העיקריים 

וסיכון שוק ונזילות. לסיכונים אלו  לאומי קארד פועלת במגוון רחב של פעילויות פיננסיות הכרוכות בנטילת סיכונים: סיכון אשראי

ניתן להבחין  ,ות הטכנולוגיותויתפתחהעם ה ,האחרונותבשנים  .נלווים סיכונים תפעוליים וסיכוני ציות הטבועים בפעילות העסקית

בלאומי קארד רואים בניהול סיכונים תנאי הכרחי לעמידה במטרות  חשיפה לסיכוני סייבר ואבטחת מידע.בעליה משמעותית ב

 טווח של החברה.הארוכות 

 3בנדבך המפורטות להלן ובדרישות גילוי וההנהלה דירקטוריון הבדוח  ניםראה פרק סקירת סיכולפרטים בדבר סיכוני החברה 

 וגילוי נוסף על הסיכונים באתר האינטרנט של החברה. 

  

https://www.leumi-card.co.il/he-il/GeneralPages/Pages/FinancialReport.aspx
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  האסטרטגיה העסקית של החברההחזון ו
 

להוביל חווית תשלום באמצעות חדשנות יוצרת " -של החברה מבוססים על חזון החברה  העסקית והמיקוד העסקיהאסטרטגיה 
 ערך ללקוח". 

זאת, תוך  הנהלת החברה ועובדיה שואפים לייצר עבור לקוחותיה חווית תשלום אשר תיתן את המענה הטוב ביותר לצרכיהם.
לצד התנהלות ערכית ואחראית  ,חתירה לרווחיות נאותה, שמירה על יציבות החברה ויצירת איזון עם צרכי בעלי המניות והעובדים

 בסביבה העסקית והחברתית. 

 את הערכים הבאים:קבעה החברה  יישום החזוןלצורך 

 . פעולות החברהנה הבסיס לכל יהוגנות ה -הוגנות  .1
מגוון מוצרים, שירותים להציע ללקוחותיה  החברה מחויבת. של החברהבלב העשייה  הינםהלקוחות  -חווית לקוח  .2

  שירות ברמה הגבוהה ביותר.  לצד  ,ותהליכים חדשניים ורלוונטיים
נדרש ליזום שינויים בתחומו וליישם פתרונות  מעובדיהכל אחד  היא חלק בלתי נפרד מפעילות החברה.היוזמה  -יוזמה  .3

 . כמענה לאתגרי המציאות המשתנה ומועילים חדשים
בין עובדיה באמצעות פתיחות ושיתוף פעולה  המטרותיאת  החברה תשיגשותפים לדרך.  עובדי החברה הינם -שותפות  .4

 והקהילה.  העסקיים וכן בינה לבין שותפיה
הישגים ולהגעה ללמיצוי הפוטנציאל  החברה תפעל, הן בדרך והן בתוצאה. מצוינות הינה אורח חיים בחברה - מצוינות .5

  תוך למידה וחתירה מתמדת לשיפור.

האסטרטגיה העסקית של החברה נקבעת בהתחשב בסביבה העסקית בה היא פועלת. סביבה זו מושפעת מארבעה גורמים 
ים ושינויים בסביבה ימרכזיים בעלי קצב שינוי מואץ: התפתחויות טכנולוגיות, שינויים בהתנהגותו של הצרכן, שינויים רגולטור

 התחרותית.
 

שימוש באינטרנט ההולכים וגדלים, בעולם הגידול בהטכנולוגיה מזמנת הזדמנויות ואתגרים רבים נוכח קצבי  - שינויים טכנולוגיים
 ובעיקר קצבי הגידול בשימוש במכשירי הטלפונים החכמים בישראל. ,ובישראל בפרט

ם המאופיינים בפשטות, ייוצרת אפשרויות להקמת מיזמים טכנולוגי ,מחשוב ענןההתפתחות הטכנולוגית, לרבות טכנולוגית 
 זמינות, פרסונליזציה ובעלויות נמוכות משמעותית מאלו שהיו בעבר. 

 
כתוצאה מכך, הינו מתוחכם יותר,  .הטכנולוגיההצרכן מושפע משינויים תרבותיים ומהתפתחות  - שינויים בהתנהגותו של הצרכן

ממוקדים ומתאימים  נוטה להעדיף מוצריםויותר מרבה להשתמש בערוצים דיגיטליים, פתוח לשינויים וחשוף למידע רב, ולכן, יותר 
 עבורו.יותר 

 
 מצדרץ והן הן מצד רשויות הפיקוח בא ,הולך וגדלההחברה מתמודדת עם התפתחויות רגולטוריות בקצב  -רגולטורים שינויים 

הסופיות סקיות על בסיס שוטף. מסקנותיה יך היערכות והתאמה של הפעולות העאשר מצר ,ארגוני כרטיסי האשראי הבינלאומיים
מצטרפות למסקנות של ועדות אחרות הרלוונטיות לפעילות אשר ו אשר, בתקופת הדוח, הפכו לדבר חקיקהשל ועדת שטרום, 

 האסטרטגית של החברה בשנים הבאות. על התוכנית סביר כי ישפיעוהחברה, 
 

בתחומי ההנפקה והסליקה, מצידן של חברות האשראי בענף  , בעיקרפעילות החברה חשופה לתחרות משמעותית - תחרות
 -) רבות ולפיתוחו של תחום הStart Upהבנקים בישראל. התפתחות הטכנולוגיות החדשות, גורמת להקמה של חברות הזנק (ו

Fintech דבר אשר גורם להרחבת התחרות מצד גופים  ת בנקאיים ושירותים פיננסים רבים,בכללותו. חברות אלו מציעות פתרונו
כניסת מתחרים חדשים לתחומי ההנפקה והסליקה ואת הגברת התחרות  ,אף הן ,ת הפיקוח מעודדותיונוספים. בנוסף לאמור, רשו

 בעולם האשראי הצרכני.



 

 סקירה כללית, יעדים ואסטרטגיה - וההנהלה דירקטוריוןהדוח 
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למגמות הרלוונטיות בסביבה העסקית שבה  הכנית אסטרטגית אשר התייחסברה תהליך לגיבוש תניהלה הח 2015במהלך שנת 
, של החברה בכל ערוצי הפעילות שלה (הנפקהפועלת לאומי קארד. מטרת התוכנית האסטרטגית הינה למקסם את הצעות הערך 

להתמקד בפיתוח החדשנות והרחבת השירותים בערוצים הדיגיטליים. החברה . בנוסף, החברה תמשיך ואשראי צרכני) סליקה
 רואה בשינויים הטכנולוגיים, ככאלו המאפשרים הזדמנות ליישם את חזון החברה, ואת הערכים הנגזרים ממנו.

החברה עוקבת מקרוב אחר התפתחותם של כל אחד מהגורמים המרכזיים שצויינו לעיל, על מנת לוודא את התאמתה של 
 בתחומי פעילותה של החברה.האסטרטגיה העסקית לשינויים הדינאמיים 

 הושקה זהות מותגית חדשה לחברה. 2015בחודש דצמבר 
פנימי, בקשר עם מיצוב החברה בשוק ובידולה בזירה התחרותית.  מטרת המהלך הייתה לייצר זהות מותג רחבה המשקפת חזון

  הגדרת זהות המותג הינה בהמשך להגדרת חזון החברה החדש שאושר בדירקטוריון בחודש ינואר השנה. 
חדש. החברה תייצר עבור לקוחותיה הפרטיים והעסקיים הזדמנויות חדשות ו ג הינם מתן ערך מוסף אישי, מתקדםערכי המות

 ת ערכים מוספים הרלבנטיות לצרכיהם ולהעדפותיהם.לקבל
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 הסבר וניתוח לתוצאות ולמצב העסקי
  * בעולם, בארץ ובענף כרטיסי האשראי סקירה כלכלית

 
ואת  2017), את התחזית להתפתחות הצמיחה בעולם בשנת IMF, עדכנה קרן המטבע הבינלאומית (2017בחודש ינואר 

. על פי האומדנים המעודכנים של הקרן, הצמיחה בארה"ב ובאזור גוש האירו 2016האומדנים לפעילות הכלכלית בשנת 
. 3.1%נותר ברמה של  2016האומדן לצמיחת התוצר העולמי בשנת  , בהתאמה.1.7%-ו 1.6%-הסתכמה בכ 2016בשנת 

, התחזיות לצמיחת המדינות המתקדמות עודכנה במתינות כלפי מעלה, בעיקר בהשפעת צמיחה מהירה 2017 באשר לשנת
 וכן ציפייה להרחבה תקציבית בארה"ב.  2016משחזו במחצית השנייה של 

 
, במונחים ריאליים. קצב גידול זה, הגבוה מזה שהיה בשנתיים 3.8%-בכ 2016התוצר המקומי הגולמי התרחב בשנת 

 ). 11.0%) ובהשקעות בנכסים קבועים (6.1%רונות, הושפע בעיקר מעלייה מהירה יחסית בצריכה הפרטית (האח
 

, 4% -כב 2016בשנת , עלה 2017 ינוארישראל בחודש תפרסם על ידי בנק כפי שההמדד המשולב** לבחינת מצב המשק 
 .3.1% -עלה המדד המשולב בכ 2015בשנת 

 
של יעד יציבות המחירים . שיעור זה מצוי מתחת לגבול התחתון 0.2%-ב 2016מדד המחירים לצרכן ("בגין") ירד בשנת 

 ומשקף סביבת אינפלציה מתונה מאד. זוהי השנה השלישית ברציפות בה יורד המדד.  )3%עד  1%( של הממשלה
 

ציינה הועדה  2017. בהודעת הריבית לחודש פברואר 0.1%לא חל שינוי בריבית בנק ישראל והיא עומדת על  2016בשנת 
המוניטרית כי היא ממשיכה להעריך שהמדיניות המוניטרית תיוותר מרחיבה למשך זמן רב וכן שהיא סבורה, שהסיכונים 

לתמוך בחזרת  עליית השכר ועלייה באינפלציה בעולם, צפוייםכי  להשגת יעד האינפלציה נותרו גבוהים אך הוסיפה לראשונה
 . יעדהאינפלציה אל תוך ה

על רקע זה, מצוי שער . 4.8% -של כ, וביחס לאירו בשיעור 1.5% -השקל ביחס לדולר בשיעור של כ יוסף 2016בשנת 
העולם) ברמתו הנמוכה ביותר החליפין הריאלי של השקל מול סל המטבעות (המשקף את הסחר של ישראל מול מדינות 

 השנים האחרונות. 15-ב
 

 נתונים על ענף כרטיסי אשראי 
פועלות שלוש חברות: לאומי קארד בע"מ ("לאומי קארד" או "החברה"), חברת כרטיסי אשראי בארץ בענף כרטיסי האשראי 

 מספר החברות המצומצם קיימת תחרות בין שלוש החברות. למרותלישראל בע"מ ("כאל") וישראכרט בע"מ ("ישראכרט"). 
("מגזר ההנפקה") ובתי העסק  התחרות נסובה סביב שני מגזרים מרכזיים: מחזיקי כרטיסי האשראי של החברה

 ("מגזר הסליקה"). המשתמשים בשירותי הסליקה של החברה
 

 בארגוני , מכוח הסכמי רישיון ומעמדןשוניםחברות כרטיסי האשראי מנפיקות כרטיסים תחת מותגים  -מגזר ההנפקה 
. שלוש החברות מנפיקות את המותגים ויזה ומסטרקארד. בנוסף, חברת ישראכרט מנפיקה אשראי בינלאומיים כרטיסי

את כרטיס האשראי הבינלאומי אמריקן אקספרס, וחברת כאל מנפיקה באופן בלעדי ואת כרטיס ישראכרט באופן בלעדי 
 את כרטיס האשראי הבינלאומי דיינרס. 

 . 1981 -החברה מוגדרת כ"מנפיק בעל היקף פעילות רחב", בהתאם לקבוע בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א 
 

מאת הפיקוח על הבנקים. שלוש  לה רישיון סליקהלצורך ביצוע פעילות הסליקה בישראל, החברה קיב -מגזר הסליקה 
, סטרקארד וישראכרטהחברות סולקות, מכוח הסכמי רישיון בארגוני כרטיסי אשראי מקומיים ובינלאומיים את מותגי ויזה, מ

רטיסי . סליקת כממשק משותף אשר מתופעל באמצעות חברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("שבא")וזאת, באמצעות 
 18, בהתאם לתיקון מס' 2012ישראכרט על ידי חברות אשראי אחרות מלבד ישראכרט, התאפשרה החל מחודש מאי 

. סליקת מותגים אלו מתבצעת בהתאם להסכם בין שלוש החברות, המסדיר, בין 1981 -בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א 
  מסגרת פעילות הסליקה הצולבת.שנגבית על ידי המנפיקים ב, היתר, את שיעור העמלה הצולבת

בנוסף, חברת ישראכרט סולקת באופן בלעדי את כרטיסי אמריקן אקספרס וחברת כאל סולקת באופן בלעדי את מותג 
 דיינרס.

 
____________ 

 מקורות הנתונים לסקירה: פרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל ומשרד האוצר.  (*)
 10בזמן אמת, והוא מחושב על סמך  לבחינת מצב המשק הוא אינדיקטור לאבחון כיוון התפתחותה של הפעילות הריאליתהמדד המשולב  (**)

  .המדד מחושב בחטיבת המחקר של בנק ישראל אחת לחודש. אינדיקטורים שונים
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  התפתחויות מהותיות בהכנסות, בהוצאות וברווח

 
 גידול -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  180 -בהשוואה ל ,ש"חמיליון  184 -ב 2016הסתכם בשנת  הרווח הנקי

 .2% -של כ

ש"ח בתקופה המקבילה  7.20 -בהשוואה לש"ח,  7.36 -ל 2016הגיע בשנת  למניהוהמדולל הרווח הנקי הבסיסי 
  .אשתקד

 . 2015שנת ב 11.2% -בהשוואה ל 10.7% -סתכם בה 2016בשנת  שיעור התשואה להון

 .במהלך השנה עור התשואה על ההון חושב על בסיס יתרות לתחילת החודשיםיההון הממוצע לצורך חישוב ש

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  1,054 -בהשוואה למיליון ש"ח,  1,126 -ב 2016 בשנת מוהסתכ הכנסות החברה
 .7% -גידול של כ -

 להלן פירוט התפתחות ההכנסות:

מיליון ש"ח בתקופה  878 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 938 -ב 2016הסתכמו בשנת  מעסקאות בכרטיסי אשראיהכנסות 
והכנסות אחרות  ההכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי כוללות בעיקר עמלות סליקה .7% -גידול של כ -המקבילה אשתקד 

 מבתי עסק בניכוי עמלות למנפיקים אחרים וכן עמלות מנפיק ועמלות שירות בגין פעילות מחזיקי כרטיס.

  מקבילה אשתקד.ההגידול בהכנסות נובע בעיקר מהרחבת היקף הפעילות בהשוואה לתקופה 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  173 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 188 -ב 2016בשנת  מוהסתכ הכנסות ריבית, נטו
 . כתוצאה מגידול בהיקף פעילות האשראי למחזיקי כרטיסבעיקר הכנסות ריבית, נטו גדלו  .9% -כ של גידול -

 .בממשל תאגידי, פרטים נוספים ונספחים "של החברה שיעורי הכנסות והוצאות ריבית" נספחלפרטים נוספים ראה 

 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  796 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 868 -ב 2016בשנת  מוהסתכ החברה הוצאות
 .%9 -גידול של כ

 להלן פירוט התפתחות ההוצאות:

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  14 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 37 -ב 2016הסתכמו בשנת  הוצאות בגין הפסדי אשראי
מקיטון בשיעור ומגידול ביתרות בהשגחה מיוחדת , אשראי בכרטיסי בפעילות מגידול בעיקר נובע בהוצאות הגידול .אשתקד

 .הגביה
 בדוחות הכספיים. 10וביאור  )4'(ד1ביאור לפרטים נוספים ראה 

 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  473 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 492 -ב 2016הסתכמו בשנת  הוצאות תפעול
גידול נובע בעיקר מהרחבת הפעילות העסקית, מגידול בהוצאות אחזקת מחשב, גידול בהוצאות פחת . ה4% -גידול של כ

 בות שינוי מבנה העמלות.וגידול בתשלומים לארגונים בינלאומיים בעק

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  175 -, בהשוואה למיליון ש"ח 184 -ב 2016הסתכמו בשנת  הוצאות מכירה ושיווק
  . 5% -גידול של כ -

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  50 -בהשוואה למיליון ש"ח,  54 -ב 2016הסתכמו בשנת  הוצאות הנהלה וכלליות
   . 8% -גידול של כ -

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  84 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 101 -ב 2016הסתכמו בשנת  תשלומים לבנקיםהוצאות בגין 
שינוי הגדלת התשלומים לבנק לאומי בעקבות . הגידול נובע מגידול בפעילות העסקית וכן מ20% -של כ גידול -אשתקד 

  .2014בדצמבר  11שנחתם בין הצדדים ביום  ,סכם ההנפקה המשותפתה

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  83 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 80 -ב 2016שנת ב הסתכמהההפרשה למיסים על הרווח 
 .4% -של כ קיטון -אשתקד 

מקבילה אשתקד. שיעור התקופה ב 32.2%, בהשוואה ל 31.0%היה  2016השיעור האפקטיבי של ההפרשה למס בשנת 
בחברות הבנות שהינן מוסד  מקבילה אשתקד.התקופה ב 26.5%בהשוואה ל  25.0% הינו 2016המס הסטטוטורי בשנת 

 37.6%לעומת  35.9%הינו  2016, שיעור המס הסטטוטורי בשנת 1975 - כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו
 .2015בשנת 

 בדוחות הכספיים. 8ביאור לפרטים נוספים ראה 
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 נתונים כמותיים על פעילות בכרטיסי אשראי

 

 הגדרות:

 .ולא כולל כרטיסי מתנה נטענים לא כולל חסומים ,כרטיסים מונפקים תקינים בידי לקוחות -כרטיסים תקפים 

 שביצעו לפחות עסקה אחת במהלך הרבעון האחרון.תקפים כרטיסים  -כרטיסים פעילים 

במהלך התקופה ללא משיכות מזומנים בארץ ובניכוי ביטולי  שבוצע בכלל כרטיסי החברהמחזור עסקאות  - מחזור הנפקה

 . עסקאות

מספר כרטיסי אשראי תקפים ליום 31 בדצמבר 2016 (באלפים):

כרטיסיםכרטיסים
סך הכללא פעיליםפעילים

 1,659                255                   1,404               כרטיסים בנקאיים
 920                   200                   720                  כרטיסים חוץ בנקאיים

 2,579                455                   2,124               סך הכל

מספר כרטיסי אשראי תקפים ליום 31 בדצמבר 2015 (באלפים):

כרטיסיםכרטיסים
סך הכללא פעיליםפעילים

 1,638                265                   1,373               כרטיסים בנקאיים
 841                   175                   666                  כרטיסים חוץ בנקאיים

 2,479                440                   2,039               סך הכל
 

 

מחזור הנפקה (במיליוני ש"ח):
שיעור שינוי20162015

8%             50,273             54,476כרטיסים בנקאיים
11%             17,535             19,540כרטיסים חוץ בנקאיים

9%             67,808             74,016סך הכל
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  גילוי על הוצאות ועלויות בגין מערך טכנולוגיות המידע

):1הוצאות בגין מערך טכנולוגיות המידע כפי שנכללו בדוח רווח והפסד (  

סך הכלאחרחומרהתוכנה

                  46                     -                  10                  36הוצאות בגין שכר עבודה ונלוות
הוצאות בגין רכישות או רישיונות שימוש שלא 

                  15                     -                     -                  15 הוונו לנכסים
                    7                     -                     -                    7הוצאות בגין מיקור חוץ
                  67                    1                  13                  53הוצאות בגין פחת (2)

                  19                    4                    5                  10הוצאות אחרות (3)

                154                    5                  28                121סך הכל

סך הכלאחרחומרהתוכנה

                  38                     -                    9                  29הוצאות בגין שכר עבודה ונלוות
הוצאות בגין רכישות או רישיונות שימוש שלא 

                  15                     -                     -                  15 הוונו לנכסים
                    4                     -                     -                    4הוצאות בגין מיקור חוץ
                  69                    1                  14                  54הוצאות בגין פחת (2)

                  16                    4                    5                    7הוצאות אחרות (3)

                142                    5                  28                109סך הכל

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016

מיליוני ש"ח 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

מיליוני ש"ח 

 

 

 

 

 סכומי ההוצאות נכללים בדוח רווח והפסד של החברה בסעיף הוצאות תפעול. )1(

טור "תוכנה" ו"חומרה" כולל הוצאות פחת אשר שימשו את כלל המערכים בחברה, לרבות מערך טכנולוגיות המידע. טור "אחר", כולל  )2(

 הוצאות פחת בגין ריהוט וציוד משרדי (שאינו תוכנה או חומרה), התקנות ושיפורים במושכר ששימשו את מערך טכנולוגיית המידע.

 המיוחסות למערך טכנולוגיית המידע, לרבות שכ"ד, מיסים, חשמל ודמי ניהול.טור "אחר" כולל הוצאות  )3(
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 ):1תוספות לנכסים בגין מערך טכנולוגיית המידע שלא נזקפו כהוצאה (

 

סך הכלאחרחומרהתוכנה

                  20                     -                     -                  20עלויות בגין שכר עבודה ונלוות
                  20                     -                     -                  20עלויות בגין מיקור חוץ

                  16                     -                     -                  16עלויות רכישה או רשיונות שימוש (2)(3)
                  13*                  13                     -עלויות ציוד

                  69*                  13                  56סך הכל

סך הכלאחרחומרהתוכנה

                  24                     -                     -                  24עלויות בגין שכר עבודה ונלוות
                  25                     -                     -                  25עלויות בגין מיקור חוץ

                  13                     -                     -                  13עלויות רכישה או רשיונות שימוש (2)(3)
                  15*                  15                     -עלויות ציוד

                  77*                  15                  62סך הכל

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016

מיליוני ש"ח 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

מיליוני ש"ח 

 

 

 לרבות הוצאות מראש בגין מערך טכנולוגיית המידע. )1(

 עלויות רכישה או רישיונות שימוש בגין מערך טכנולוגיית המידע אשר לא סווגו בדוחות הכספיים כציוד, אלא כהוצאה מראש. )2(

 לרבות רכישות ורישיונות שימוש של תוכנה וחומרה לכלל האגפים בחברה. )3(

 מיליוני ש"ח. 1-סכום הנמוך מ *  

 
 :בגין מערך טכנולוגיית המידע יתרות נכסים

 

סך הכלאחרחומרהתוכנה

                165                    3                  26                136סך הכל עלות מופחתת
                  63                     -                     -                  63מזה: בגין שכר עבודה ונלוות

סך הכלאחרחומרהתוכנה

                168                    4                  26                138סך הכל עלות מופחתת
                  65                     -                     -                  65מזה: בגין שכר עבודה ונלוות

מיליוני ש"ח 

31 בדצמבר 2016

מיליוני ש"ח 

31 בדצמבר 2015

 

 . בדוחות הכספיים )9ד'(1ביאור לפרטים בדבר המדיניות החשבונאית בנושא ציוד, תוכנה, פחת והיוון עלויות, ראה 
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 ההתחייבויות, ההון והלימות ההון המבנה וההתפתחויות של הנכסים, 

 
מיליון ש"ח בסוף  11,731 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 12,618 -ב 2016המאזן המאוחד של לאומי קארד הסתכם בסוף שנת 

 .8% -גידול של כ - 2015שנת 
 

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 11,421 -בהשוואה ל ש"ח,מיליון  12,314 -ב 2016בסוף שנת יתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי הסתכמה 
 רובה של היתרה הינה במטבע ישראלי לא צמוד. .8% -גידול של כ - 2015מיליון ש"ח בסוף שנת 

מיליון ש"ח  5,706 -בהשוואה ל ש"ח,מיליון  6,580 -ב 2016 בסוף שנתהסתכמה אשראי שאינו בערבות בנקים יתרת 
לאנשים פרטיים שהסתכמה בסוף שנת  אשראייתרת  , בין היתר,כוללת . יתרה זו15% -גידול של כ - 2015בסוף שנת 

  .22% -גידול של כ - 2015מיליון ש"ח בסוף שנת  3,642 -בהשוואה ל ש"ח,מיליון  4,425 -ב 2016

 5,205 -בהשוואה ל ש"ח,מיליון  5,344 -ב 2016 בסוף שנתהסתכמה  בערבות בנקים אשראי כרטיסייתרת חייבים בגין 
 הבנקים.באחריות  וסיכון האשראי בגין יתרת מחזיקי כרטיס בנק הינ .3% -של כ גידול - 2015מיליון ש"ח בסוף שנת 

 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 25,398 -ב 2016יתרת מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו הסתכמה בסוף שנת 
 . 2015ש"ח בסוף שנת מיליון  23,891

 -ב 2016הסתכמה בסוף שנת שיתרה זו כוללת, יתרת מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי באחריות החברה שלא נוצלו 
 . 2015ש"ח בסוף שנת מיליון  10,325 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 11,189

ון ש"ח, מילי 14,208 -ב 2016יתרת מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי באחריות הבנקים שלא נוצלו הסתכמה בסוף שנת 
 . 2015ש"ח בסוף שנת מיליון  13,564 -בהשוואה ל

 

 אשראי מתאגידים בנקאיים 

מיליון ש"ח בסוף  3,013 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 3,707 -ב 2016יתרת האשראי מתאגידים בנקאיים הסתכמה בסוף שנת 
מגידול בהיקפי הפעילות בכלל ובפעילות האשראי למחזיקי בעיקר הגידול ביתרה נובע  .23% -גידול של כ - 2015שנת 

רובה של היתרה הינה לזמן קצר במטבע ישראלי לא צמוד  בנקאי בפרט. עיקר האשראי התקבל מחברת האם.כרטיס חוץ 
 בריבית משתנה.

 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

מיליון  6,913 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 6,960 -ב 2016יתרת הזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי הסתכמה בסוף שנת 
  .1% -גידול של כ - 2015ש"ח בסוף שנת 

מיליון ש"ח  6,344 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 6,232נובעת מהתחייבות לבתי עסק בסך  2016מרבית היתרה לסוף שנת 
   .2% -של כ קיטון - 2015בסוף שנת 

מיליון  1,509 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 1,588היתרה מוצגת בניכוי יתרת ניכיון שוברים והקדמת תשלומים לבתי עסק בסך 
 .5% -גידול של כ - 2015ש"ח בסוף שנת 

 שלושה חודשים. עדרובה של היתרה הינה במטבע ישראלי לא צמוד ונפרעת 
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 והלימות הון הון

מיליון ש"ח בסוף שנת  1,661 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 1,795 -ב 2016של לאומי קארד הסתכם בסוף שנת העצמי ההון 
 .8% -גידול של כ - 2015

 33מיליון ש"ח, קרן הון בסך  355מיליון ש"ח, פרמיה על מניות בסך  26 כולל הון מניות בסך  2016לסוף שנת העצמי ההון 
 מיליון ש"ח.  1,381מיליון ש"ח ויתרת עודפים בסך 

 . 2015מיליון ש"ח בסוף שנת  1,753 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 1,899 -ב 2016כולל הסתכם בסוף שנת ההון ה

בשיעור  2016 בדצמבר 31מסגרת העבודה למדידה והלימות הון, הסתכם ביום  - IIIיחס ההון הכולל לרכיבי סיכון לפי באזל 
 2016בדצמבר  31ביום  16.8%הסתכם בשיעור של  1רובד  . יחס הון עצמי2015בדומה לסוף שנת , 17.8%של 

 . 2015בדצמבר  31ביום  16.9% -ובהשוואה ל

בשיעור מזערי התאגידים הבנקאיים בישראל לעמוד ביחס הון כולל מ דורשות IIIהנחיות בנק ישראל לאימוץ הוראות באזל 
. בנוסף, תאגיד בנקאי גדול 2015בינואר  1 החל מיוםוזאת  9%בשיעור של מזערי  1ויחס הון עצמי רובד  ,12.5%של 

הנכסים המאזניים במערכת הבנקאית  מסך 20%(כגון: בנק לאומי), שסך נכסיו המאזניים על בסיס מאוחד מהווה לפחות 
 החל מיום וזאת 10%בשיעור של  1ויחס הון עצמי רובד , 13.5%בשיעור של מזערי בישראל, יידרש לעמוד ביחס הון כולל 

 . 2017בינואר  1
"סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב".  בנושא 472הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  מהרסופ 2016מאי ב 1 ביום

. על אף האמור בהוראת ניהול 201-211פי הוראות ניהול בנקאי תקין  עלדרישות ההון ל ביחס ותההוראה מגדירה הקל
הוראה נכנסה לתוקף ה. 11.5% -הון הכולל לא יפחת מהויחס  8% -מ יפחתלא  1, יחס הון עצמי רובד 201בנקאי תקין 

 .2016ביוני  1ביום 

, חברות הבנות של בנק לאומי, לרבות 2011על פי הנחיית המפקח על הבנקים, במכתבו לבנק לאומי מחודש פברואר 
החברה, נדרשות לאמץ בשלב זה, יעדי הלימות הון שיהיו לכל הפחות בגובה יעדיה של החברה האם. החברה עומדת 

 בהנחיה זו.
, 10.5%יפחת משיעור של מזערי לא  1עצמי רובד יחס הון נקבע כי  ,2016 פברוארעל פי החלטת הדירקטוריון מחודש 

 הגבוה מהדרישה הרגולטורית. 
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 : (*) יחס הלימות ההון הכולל לרכיבי סיכון

 להלן פירוט נכסי הסיכון ודרישות ההון בגינם:

דרישות ההוןנכסי סיכוןדרישות ההון **נכסי סיכוןסוגי חשיפות

סיכוני אשראי - גישה סטנדרטית
                  319               2,550                  298               2,591של תאגידים בנקאיים

                     65                  519                     66                 576של תאגידים 
                  548               4,381                  579               5,033קמעונאיות ליחידים
                     46                  370                     47                 408של עסקים קטנים

                     39                  311                     35                 303נכסים אחרים
               1,017               8,131               1,025               8,911סך הכל סיכון אשראי

                       4                     29                       3                    23סיכון שוק - גישה סטנדרטית

                  209               1,673                  200               1,739סיכון תפעולי - גישה סטנדרטית

               1,230               9,833               1,228             10,673סך הכל נכסי סיכון ודרישות ההון 

               1,753               1,899בסיס ההון

17.8%17.8%יחס הון כולל

16.8%16.9%יחס הון עצמי רובד 1

31 בדצמבר 312015 בדצמבר 2016

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

 

 ."מדידה והלימות ההון" בנושא 201-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  *
 2016ביוני  1בנושא "סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב" אשר נכנסה לתוקף ביום  472בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  **

 ). 12.5%, בשונה מתקופות קודמות בהן חושבו לפי 11.5%(דרישות ההון חושבו לפי 
 

בנושא יחס מינוף (להלן "ההוראה").  218מיישמת החברה את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  2015באפריל  1החל מיום 
ההוראה קובעת יחס מינוף פשוט, שקוף שאינו מבוסס סיכון אשר יפעל כמדידה משלימה ואמינה לדרישות ההון מבוססות 
הסיכון ואשר נועד להגביל את צבירת המינוף בתאגיד הבנקאי. יחס המינוף מבוטא באחוזים, ומוגדר כיחס בין מדידת ההון 

. סך 202כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר  1ה. ההון לצורך מדידת יחס המינוף הוא הון רובד למדידת החשיפ
הינה עקבית עם הערכים מדידת החשיפה של החברה היא סכום החשיפות המאזניות ופריטים חוץ מאזניים. ככלל המדידה 

להשתמש בביטחונות פיזיים או פיננסיים,  תמורשלא  החברההחשבונאיים ולא מובאים בחשבון משקלי סיכון. כמו כן, 
ערבויות או טכניקות אחרות להפחתת סיכון אשראי כדי להפחית את מדידת החשיפות, אלא אם כן הותר ספציפית בהתאם 

 החברה) מנוכים ממדידת החשיפות. בהתאם להוראה 202(בהתאם להוראה  1להוראה. נכסים מאזניים שנוכו מהון רובד 
הפריטים במקדמי המרה לאשראי כפי שנקבעו  ות בגין פריטים חוץ מאזניים על ידי המרה של סכוםהחשיפ ת אתמחשב

 .203 בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר
נכסיו המאזניים  תאגיד בנקאי שסךועל בסיס מאוחד  5% -תאגיד בנקאי יעמוד ביחס מינוף שלא יפחת מ, בהתאם להוראה

. 6% -הנכסים המאזניים במערכת הבנקאית, יעמוד ביחס מינוף שלא יפחת מ או יותר מסך 20%על בסיס מאוחד הוא 
 . 5%בהתאם לאמור לעיל, יחס המינוף המזערי שנדרש מהחברה הוא 

תאגיד בנקאי אשר ביום פרסום ההוראה עומד . 2018בינואר  1הדרישה לעמוד ביחס המינוף המזערי הינה החל מיום 
תאגיד בנקאי אשר ביום פרסום ההוראה אינו . שנקבע בהוראה ר, לא ירד מהסףכאמוהמזערי מינוף ה של יחסבדרישה 

בינואר  1 להגדיל את היחס בשיעורים רבעוניים קבועים עד ליום כאמור, נדרשהמזערי מינוף ה של יחסעומד בדרישה 
2018 . 

 .2015בדומה לסוף שנת  11.7%הינו  2016 בדצמבר 31יחס המינוף של החברה ליום 
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 דיבידנד 

להוראות המפקח על הבנקים, לרבות עמידה במגבלות הלימות ההון המתחייבות מתוקף  חלוקת הדיבידנד בחברה כפופה

, הקובע בין היתר, כי החברה 1999 -הוראות באזל. חלוקת דיבידנד מתאפשרת בכפוף להוראות חוק החברות, התשנ"ט 

ולת לעמוד בחבויותיה רשאית לבצע חלוקה מתוך רווחיה ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכ

 הקיימות והצפויות, בהגיע מועד פירעונן.

הוחלט על  2017בפברואר  22ביום , החברה בדירקטוריון ואושר עודכן אשרמסמך מדיניות חלוקת דיבידנד, ל בהתאם

 2016 במרס 1ביום . 2017במרס  1מועד החלוקה נקבע ליום  .ש"ח למניה) 2.0 -מיליון ש"ח (כ 50חלוקת דיבידנד בסך 

ש"ח  2.0 -(כ מיליון ש"ח 50שולם דיבידנד בסך  2015בשנת ו ש"ח למניה) 2.0 -מיליון ש"ח (כ 50שולם דיבידנד בסך 

  למניה).

אין בהצהרה על מדיניות חלוקת הדיבידנד כל התחייבות כלפי צד שלישי כלשהו (לרבות בעניין מועדי תשלום דיבידנד או 

 בעתיד).בעניין שיעור חלוקת דיבידנד 
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 מגזרי הפעילות בחברה 

 
  מגזר הנפקה

 פעילות מגזר זה מתמקדת בהנפקה ותפעול כרטיסי אשראי, מתן שירותים ופתרונות פיננסיים למחזיקי כרטיס.

כרטיס). ידי ללקוחותיה (מחזיקי יותפעול כרטיסי חיוב, כרטיסים נטענים וכרטיסי חיוב מ אומי קארד מספקת שירותי הנפקהל
לאומי קארד מנפיקה כרטיסי אשראי ללקוחותיה אשר משמשים כאמצעי תשלום לעסקות ולמשיכת מזומנים בבתי העסק 
בארץ ובעולם המכבדים את המותגים אותם מנפיקה החברה. ההכנסות של לאומי קארד ממחזיקי הכרטיס נובעות מעמלות 

כרטיסי האשראי והארגונים הבינלאומיים. כמו כן, נגבות שנגבות ממחזיקי הכרטיס ועמלות מנפיק שנגבות מחברות 
 מלקוחות החברה ריביות בגין עסקאות ומוצרי אשראי שניתנו על ידי החברה.

 פעילות ההנפקה של לאומי קארד מחולקת בין שני פלחי לקוחות: 

טפחות ללקוחותיהם. כרטיסים שלאומי קארד הנפיקה במשותף עם בנק לאומי או עם בנק מזרחי  - כרטיסים בנקאיים .1
עבור כרטיסים בנקאיים, הבנק הוא זה שקובע את גובה מסגרות האשראי, אחראי על מימון האשראי וכן על סיכון 

 האשראי. הפצת הכרטיסים הבנקאיים מבוצעת באמצעות סניפי הבנק. 
ם, בשיתוף פעולה עם גורמים כרטיסים שלאומי קארד הנפיקה ללקוחות כל הבנקים, ברוב - כרטיסים חוץ בנקאיים       .2

עסקיים כגון ארגונים ומועדונים. ברובה של פעילות הלקוחות החוץ בנקאיים סיכון האשראי הוא של לאומי קארד. 
 credit scoringאישור הנפקת כרטיסים ללקוחות וקביעת גובה מסגרות האשראי מבוצעים באמצעות מערכות 

לות הלקוחות החוץ בנקאיים, להם הונפק כרטיס אשראי, סיכון שפותחו להערכת סיכון הלקוחות. בחלק מפעי
 האשראי הוא באחריות צד ג'. במהלך תקופת הדוח פעילות זו אינה מהותית. 

 לסווג את פעילות ההנפקה באופן נוסף:ניתן 

 בחודש). 15או  10, 2בחירתו ( כרטיס בו כל העסקות שהלקוח מבצע נדחות למועד החיוב לפי - חיוב נדחהכרטיס 

להיות מחויב, ויתרת חובו, נדחית  מעוניןבסכום החודשי בו הוא  לבחורלקוח מתאפשר לכרטיס בו  - כרטיס אשראי מתגלגל
 לחודש הבא וצוברת ריבית.

 לות בכרטיס.וכרטיס הנטען מראש בסכום בו ניתן לבצע פע - כרטיס נטען

 ידי.יכרטיס בנק בו כל העסקות של הלקוח מחויבות באופן מ -ידי יכרטיס חיוב מ

 
 :שיווק והפצה

ובפעילות  פעילות השיווק של החברה במסגרת הנפקת כרטיסי אשראי מתבצעת באמצעות מבצעי שיווק עם הבנקים
. השיווק וקידום המכירות נעשה, בין על ידי שיתופי פעולה עם גופים מובילים במשק הישראלי הלקוחותמועדוני משותפת ב

 היתר על ידי הפעלת מוקד מכירות, אנשי מכירות, אתר האינטרנט של החברה ועוד.
 .להרחיב את פעילות ההנפקה ואת היצע מוצרי האשראי ללקוחותיה החברה המשיכה 2016במהלך שנת 

 
נחתם הסכם בין החברה ובין חברת "ביחד בשבילך בע"מ", המפעילה של מועדון הסתדרות  2016בספטמבר  29ביום 

 העובדים הכללית החדשה. במסגרת ההסכם יוצע לחברי ההסתדרות להנפיק כרטיס אשראי המעניק הטבות ייחודיות.

בנקודות הפצה שונות. השירות בנוסף, המשיכה החברה להשקיע בפלטפורמה דיגיטלית לגיוס לקוחות  2016במהלך שנת 
ת הלקוח, מקצר את לוחות הזמנים בהנפקת ימשפר בצורה משמעותית את חווישניתן על גבי אפליקציה דיגיטלית החדש 

 הכרטיס ומשפר את היעילות התפעולית של החברה בגיוס לקוחות חדשים.
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מספר מהלכים כגון תשלום מהסמארטפון  2016מהמיקוד בחדשנות בעולם התשלומים השיקה החברה בשנת  כחלק

המאפשרת תשלום  PAY"לאומי קארד "את אפליקצית ו על רכישות ברשת PAY BACKבתחבורה ציבורית, תכנית 
 HCE.טכנולוגית ללא צורך בשימוש בכרטיס אשראי פיזי על בסיס בבתי עסק  במכשירים ניידים

מצטרפת למגוון השירותים הדיגיטליים אותם מציעה החברה באמצעות אתר האינטרנט  "PAYת "לאומי קארד אפליקצי
מידע אודות מוצרים ושירותים המוצעים  לקבל מאפשרים בדרך קלה ופשוטהובאמצעות אפליקצית הארנק הדיגיטלי ה

ידע שוטף על הפעולות ומצב החשבון של לקוחות החברה, , מידע אודות תעריפי החברה, מבצעים והטבות וכן מללקוחותיה
. בנוסף, מאפשרת SMS-שירות בהזמנה והעברה של "פינוקים", העברות כספים בין אנשים פרטיים, זיהוי ביומטרי וקבלת 

 .onlineהחברה הנפקת כרטיסי אשראי באמצעות ממשק 

שביעות רצון לקוחותיה, בין היתר באמצעות שמירה  כחלק מאסטרטגית השירות, החברה משקיעה מאמצים ניכרים בשימור
מגוון תכניות נאמנות  כמו כן, לחברה , נגישות פשוטה, זמינות וחדשנות בערוצי השירות השונים.על רמת שירות גבוהה

כגון: מועדוני תעופה, פינוקים פלוס, הנחות במעמד החיוב, ומבצעים משתנים ברשתות מובילות, שמטרתם לחזק את 
 ה של מחזיקי הכרטיס לבצע עסקאות ומשיכת מזומן בכרטיסי האשראי של החברה.ההעדפ

 

  מגזר סליקה

 במגזר זה כלולות הפעילויות הבאות:

 הבטחת תשלום כנגד שוברי עסקאות שבוצעו בכרטיסי אשראי בתמורה לעמלה שנגבית מבית העסק. - שירותי סליקה .1

המוצעים לבתי העסק במסגרת פעילות הסליקה כגון: הלוואות, ניכיון שוברים  ושירותים םמוצרי -ם יפיננסיפתרונות  .2
 והקדמת תשלומים. 

, לרבות הרחבת פעילות הסליקה במותג המשיכה החברה בהרחבת הפעילויות המצוינות לעיל 2016במהלך שנת 
UnionPay בעקבות אישור חברותה של החברה בארגון ,UnionPay International Co. Ltd לפרטים נוספים ראה פרק ,

 "הסכמים מהותיים".

תשלום גלובאלי המיועד לבתי עסק המוכרים מוצרים או שירותים באמצעות האינטרנט  פתרוןהחברה מציעה, בנוסף, גם 
 ללקוחות בישראל ובחו"ל.

רה להתמקד בפעילותה בעסקים קטנים ובינוניים תוך כדי הרחבת הצעת ערך ומגוון המשיכה החב 2016במהלך שנת 
 השירותים לעסקים אלו.

ואיכות המידע המועבר לבתי העסק  הפעולות להרחיב את מגווןלהנגיש ומלבד האמור, החברה פועלת באופן עקבי במטרה 
האסטרטגיה העסקית וליצירת יתרון תחרותי ובידול עסקי, כאמצעי למינוף  SMSבאמצעות האינטרנט, הסמארטפון ושירותי 

בסליקת כרטיסי האשראי. במסגרת זו, החברה הרחיבה את הצעות הערך ומגוון השירותים הניתנים לבתי העסק במסגרת 
 Biz" -וכן, באמצעות פורטל דוחות נתונים עסקיים  ותוכנית "חבילה דיגיטלית לעסקים"אתר האינטרנט לבתי עסק 

Manager ."ם לצורך קבלת החלטות יתכני הפורטל והאופן בו הם מוצגים מאפשרים לבתי העסק להסתייע בנתונים הרלוונטי
 . עסקיות

" הכוללות Smart, המשיכה החברה להרחיב את גיוס בתי עסק לסליקה, בין היתר, באמצעות "חבילות 2016שנת במהלך 
 .EMV, ניכיון שוברים ואפשרות השכרה של מסוף מתקדם בעל חומרה מותאמת לטכנולוגית שירותי סליקה

במהלך הרבעון הרביעי השיקה החברה ממשק אינטרנטי מלא המאפשר לבתי עסק להצטרף לשירותי סליקה באופן עצמאי 
   פשוט ומהיר.
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 רווחיות מגזרי הפעילות

לפי מגזרים נעזרת הנהלת החברה במדידה פיננסית המבוססת בחלקה  לצורך מדידת הרווחיות ותמיכה ניהולית בפעילות
 על הנחות יסוד ואומדנים לפי הפירוט הבא:

 ההכנסות מהפעילות העסקית מיוחסות באופן ספציפי למגזרי הסליקה וההנפקה.

 ההוצאות הישירות המשתנות (שהיקפן תלוי בהיקף מחזורי הפעילות במגזרים) מיוחסות באופן ספציפי. 

ההוצאות הישירות הקבועות מיוחסות בחלקן באופן ספציפי ובחלקן האחר בהתאם לשימוש באומדנים ביחס להיקפי 
 הפעילות של המגזרים לפי הערכת ההנהלה.

 העמסתן של ההוצאות העקיפות נעשית גם היא על פי אומדנים לפי הערכת ההנהלה.

 בדוחות הכספיים. 20ביאור ראה  - לפירוט סעיפי ההכנסות וההוצאות במגזרי ההנפקה והסליקה

 
  :מגזר הנפקה

 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 823מיליון ש"ח לעומת  894 -ב 2016בשנת  הסתכמוהכנסות במגזר ההנפקה ה
   . 9% -גידול של כ  -

 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 614מיליון ש"ח לעומת  683 -ב 2016בשנת  הסתכמובמגזר ההנפקה  ההוצאות
   . 11% -גידול של כ  -

 -בתקופה המקבילה אשתקד ₪ מיליון  145לעומת מיליון ש"ח  150 -ב 2016הרווח הנקי במגזר ההנפקה הסתכם בשנת 
 .3%-גידול של כ

 
  :מגזר סליקה

 .ליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקדמי 231מיליון ש"ח לעומת  232 -ב 2016בשנת  הסתכמוהכנסות במגזר הסליקה ה
 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  182מיליון ש"ח לעומת  185 -ב 2016בשנת  הסתכמובמגזר הסליקה  ההוצאות

 .2% -גידול של כ
 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  35מיליון ש"ח לעומת  34 -ב 2016הרווח הנקי במגזר הסליקה הסתכם בשנת 

 .3% -של כ קיטון
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 עיקריותפעילות חברות מוחזקות 

 

  לאומי קארד אשראים בע"מ

במטרה לעסוק במתן אשראי ללקוחות חוץ בנקאיים ומוחזקת בבעלות מלאה על ידי  2000לפברואר  15נוסדה בתאריך 
 לאומי קארד.

 .1975 - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו לאומי קארד אשראים בע"מ הינה מוסד כספי
מיליון ש"ח בסוף שנת  3,652 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 4,430 -ב 2016מאזן לאומי קארד אשראים הסתכם בסוף שנת 

2015 . 
 .2015מיליון ש"ח בשנת  57 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 49 -ב 2016הרווח הנקי הסתכם בשנת 

 .  2015מיליון ש"ח בסוף שנת  278 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 327 -ב 2016ההון הסתכם בסוף שנת 
 

  לאומי קארד פקדונות בע"מ

במטרה לנהל פקדונות עבור מחזיקי כרטיסים הנטענים מראש ומוחזקת בבעלות מלאה על  2002למאי  28נוסדה בתאריך 
 ידי לאומי קארד.

 .1975 - בחוק מס ערך מוסף, התשל"ולאומי קארד פקדונות בע"מ הינה מוסד כספי כהגדרתו 
 . 2015מיליון ש"ח בסוף שנת  86 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 84 -ב 2016מאזן לאומי קארד פקדונות הסתכם בסוף שנת 

 . 2015אלפי ש"ח בשנת  2,018 -אלפי ש"ח, בהשוואה ל 1,303 -ב 2016הרווח הנקי הסתכם בשנת 
 .  2015אלפי ש"ח בסוף שנת  12,185 -אלפי ש"ח, בהשוואה ל 13,488 -ב 2016ההון הסתכם בסוף שנת 

 

  לאומי קארד נכיונות בע"מ

 והינה חברה פרטית בבעלות מלאה של לאומי קארד. 2005בדצמבר  1נוסדה בתאריך 
 החלה בפעילות ניכיון עסקאות בכרטיסי אשראי.  2010באפריל  1החל מיום 

 . 2015ש"ח בסוף שנת ן מיליו 62 -ש"ח, בהשוואה למיליון 47  -ב 2016מאזן לאומי קארד נכיונות בע"מ הסתכם בסוף שנת 
 .2015אלפי ש"ח בשנת  306 -לבהשוואה  ,אלפי ש"ח 204 -הסתכם ב 2016לשנת הנקי  הרווח

אלפי ש"ח בסוף  1,070בהון בסך  בהשוואה לגרעון ,אלפי ש"ח 866 -ב 2016הגרעון בהון החברה הסתכם בסוף שנת 
 .2015שנת 
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  סקירת הסיכונים

. ונזילות וסיכון שוק סיכון אשראי לאומי קארד עוסקת במגוון רחב של פעילויות פיננסיות הכרוכות בנטילת סיכונים כגון:
לסיכונים אלו נלווים סיכונים תפעוליים לרבות סיכוני סייבר, סיכוני ציות וסיכון אסטרטגי הטבועים בפעילות העסקית. ניהול 

החברה, הינו תנאי הכרחי לעמידה במטרות ארוכות הטווח של סיכונים מושכל ומעמיק המקיף את כל תחומי פעילותה של 
 החברה.

המטרה העיקרית של ניהול סיכונים בלאומי קארד הינה שמירה על יציבות החברה ותמיכה בהשגת היעדים העסקיים, תוך 
 פעילות מתמדת לטובת הבטחת תשתית ניהול סיכונים איתנה וניתוח שוטף של תמונת הסיכון. 

להוראות ניהול בנקאי תקין (באזל  200ופרק  310 מס' ים מתבצע בין השאר במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקיןניהול הסיכונ
מסגרת עבודה למדידה והלימות הון). אופן ניהול הסיכונים בחברה נבחן ומתעדכן באופן שוטף בכפוף להנחיות בנק  -

 ישראל ובהתחשב בשינויים בסביבה העסקית ובמדיניות החברה.

 שלושה קווי הגנה: על סיכונים מבוסס הול ניה

באחריות מלאה לניהול הסיכונים ויישום סביבת בקרה נאותה על  ונושאיםהסיכון  ינוטל העסקים ויקו מנהלי - קווי עסקים
 ם.פעילות

כלל תפקידו לסייע להנהלה לקדם ראייה משולבת, , בראשה מנהל סיכונים ראשי - ת ניהול סיכונים בלתי תלויהיפונקצי
נאותות התשומות של קווי  לאתגר אתוולפתח את מסגרת העבודה לניהול סיכונים,  , לתחזקלתכנן תאגידית של הסיכונים,

 לניהול הסיכון.העסקים 

תפקידה לבחון את תקינותם ואת יעילותם של תהליכי ניהול הסיכונים בחברה ולחשוף חולשות בבקרות  -ביקורת פנימית 
 הפנימיות. 

 תיאבון לסיכוןהצהרת 

 החשיפה רמת את להגדיר הינה מטרת הצהרת תיאבון לסיכון. העסקית פעילותה במסגרת סיכונים למגוון חשופה החברה
 . שהוגדרו העסקיים היעדים את להשיג מנת על לקחת מוכנה השונים אשר החברה הסיכון לסוגי המקסימאלית

 להלן העקרונות המנחים לקביעת תיאבון הסיכון:

 תיאבון הסיכון מתבצע תוך התחשבות ביעדים האסטרטגיים והעסקיים שהחברה הגדירה. גיבוש −
 תיאבון הסיכון נקבע תוך התחשבות בסיבולת הסיכון של החברה תחת אילוצים שונים (כגון: מקורות הון ונזילות, −

 דרישות רגולטוריות וכדומה).
  ונים המהותיים, גם אלו שאינם ניתנים לכימות.בעת הגדרת תיאבון הסיכון החברה מביאה בחשבון את כלל הסיכ −
 .תיאבון ומגבלות הסיכון של החברה גובשו בהתבסס, בין השאר, על תוצאות של תרחישי קיצון −
מסגרת מסמכי המדיניות הפרטניים , ובתיאבון הסיכון יוצגו מגבלות תיאבון הסיכון העיקריות בלבד תמסמך הצהרב −

 .הסיכוןותיות המכסות את מפורטות מגבלות כמ, של הסיכונים
 

 ניהול משברים

נערכת להתמודדות עם סיכונים שהתרחשותם עלולה לגרום לשיבושים חמורים בפעילות העסקית הרגילה.  לאומי קארד
להתוות תפיסה כוללת ועקרונות מנחים לניהול משברים מסוגים שונים,  הלחברה אסטרטגיה לניהול משברים, אשר מטרת

ודדות אפקטיבית עם שיבושים וכשלים העלולים להיגרם על ידי אירועים חיצוניים או פנימיים, ולאפשר ונועדה להבטיח התמ
 רציפות עסקית מרבית.
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 תרחישי קיצון

סיכונים בחברה. מבחני הקיצון מאפשרים להצביע על היקף החשיפה  משמעותי לניהול כלי מהווים קיצון מבחני
היקף החשיפה המקסימאלית בוחנת החברה האם היא נדרשת לגיוס הון נוסף המקסימאלית בעת התממשותם. על בסיס 

מבחני הקיצון מספקים אינדיקציה באילו פעולות , לחלופין על מנת לעמוד בדרישות הפיקוח בנוגע ליחס הלימות ההון.
לניהול  אחרים למדדיםו לגישות משלים כלי מהווים קיצון הסיכון. מבחני רמות להפחית את לסייע אחרות יש לנקוט על מנת

 הסיכון.

 חשיפה וניהול של סיכוני אשראי

"הסיכון שלווה, או צד נגדי, לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי התאגיד  311בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' מוגדר  סיכון אשראי
 הבנקאי, כפי שסוכמו".

 פעילות עיקריים:סיכון האשראי בלאומי קארד מורכב משני סוגי 

 הסיכון נובע בעיקר מהחשיפה בגין עסקאות שוטפות ולקיחת מוצרי אשראי של מחזיקי הכרטיס. -אשראי לאנשים פרטיים 

עסקאות ובכרטיסי אשראי, הלוואות, אשראי מתגלגל  מסגרות לרכישות -החברה מציעה מגוון מוצרי אשראי לאנשים פרטיים
לא בטוחות, למעט הלוואות למימון רכבים המובטחות בשעבוד הרכבים ומהוות כשליש ל -מרבית התיק הינו סולו  קרדיט.

 של החברה.  אנשים פרטייםמתיק האשראי 

 הסיכון נובע בעיקר מהחשיפה בגין עסקאות שוטפות ולקיחת מוצרי אשראי על ידי בית העסק.  -אשראי מסחרי 

למקסם את שיעור התשואה המותאמת לתיאבון הסיכון תוך שמירה על כך שחשיפת  הינהמטרת ניהול סיכוני האשראי 
 .הינה בהתאמה למדיניות החברה בנושאסיכון האשראי 

. ההוראה מאמצת את תפיסת ועדת באזל ורשויות פיקוח מובילות 2014בינואר  1נכנסה לתוקפה החל מיום  311הוראה 
 הווה בסיס לפעילות ניהול האשראי בחברה.בעולם לגבי ניהול סיכוני אשראי. ההוראה מ

מדיניות האשראי של החברה מאושרת אחת לשנה על ידי הדירקטוריון ומהווה את אחד הנדבכים המרכזיים לביטוי 
 .311המדיניות נכתבה על בסיס הוראת ניהול בנקאי תקין  אסטרטגית האשראי ותיאבון הסיכון של החברה.

הלים לזיהוי, מדידה, מעקב, פיקוח ובקרה אחר סיכון האשראי ונגזרת מאסטרטגית סיכון המדיניות מתווה מסגרת לקביעת נ
 האשראי שהחברה קבעה לעצמה.

לאומי קארד כחברה מובילה בתחומה, פיתחה מערך פעולה מקצועי לניהול סיכונים מושכל ויעיל של פעילויות עסקיות 
שראי הינו מוצר משלים בתחום כרטיסי האשראי, המאפשר בתחום האשראי, בהתאמה לצרכי הלקוחות ומתוך הבנה כי א

 להרחיב את הצעות הערך ללקוחותיה הפרטיים והעסקיים ותורם לגידול בבסיס ההכנסות של החברה. 

תוך המשך רמת הפיזור הגבוהה בו,  לאנשים פרטיים, החברה פועלת בהתאם לאסטרטגיה שלה להרחבת תיק האשראי
קרים מידי תקופה. בין היתר, החברה מגדירה את תמהיל מוצרי האשראי, קצב הגידול וההצעות בשיעורי גידול עקביים המבו

 -בתקופת הדוח תיק האשראי לאנשים פרטיים גדל בכ ללקוחות בהתאמה לפרמטרים כלכליים וניתוח הסיכונים במשק.
 ו נותר ללא שינוי מהותי.. קצב גידול זה תואם לתיאבון הסיכון של החברה. תמהיל הלקוחות ורמת הסיכון ב22%

החברה הגדירה מדיניות ברורה ותהליכי עבודה מתאימים לשיווק וייזום האשראי ללקוחות תוך התאמת ההצעה בהתאם 
לצרכי ומאפייני הלקוח. החברה מקפידה להציג ולפרט את מאפייני מוצרי האשראי ופרטיהם ללקוח. בהתאם, קיימת 

 ליכים שנקבעו בערוצי ההפצה השונים.בקרה שוטפת על יישום המדיניות והתה
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מדיניות האשראי מתבססת על פיזור הסיכונים וניהולם המבוקר. במדיניות נקבעו עקרונות איכותיים וכמותיים אשר לפיהם 
יועמד, ינוהל ויבוקר תיק האשראי, במטרה לשפר את איכותו ולהקטין את הסיכון הגלום בניהולו. החברה עוקבת אחר 

על מנת לנטר שינויים  קטורים כלכליים,י, פרמטרי סיכון בתיק ואינדומידע עדכני לגבי הלקוחות בתיק האשראיהתראות 
בפרופיל הסיכון ובמידת הצורך פועלת לצמצומו, בין היתר, על ידי הקטנת מסגרות, התאמת סכומי החזר ועוד, תוך מתן 

 גילוי נאות ללקוח. 

בתקופת הדוח פרופיל  מגוון מוצרי האשראי השונים המאופיינים ברמות סיכון שונות.החברה קבעה מגבלות פנימיות לפיזור 
 סיכון התיק נותר ללא שינוי מהותי.

החברה קבעה בין היתר מגבלות לגבי מסגרת האשראי ללווה בהתאם לפרמטרים שקבעה, שיעור הלווים הגדולים בתיק, 
בתקופת הדוח מאפיינים אלו נותרו ללא שינוי ע חיצוני ומח"מ התיק. תמהיל רמות הסיכון על פי מודלי דירוג פנימיים, מיד

 מהותי.

החברה קבעה מדרג סמכויות להחלטות האשראי ודיונים תקופתיים בתמהיל סיכון התיק ודיווחים על עמידה במגבלות 
 הפחות אחת לרבעון.שנקבעו לוועדת סיכונים עליונה של החברה, לוועדת סיכונים של הדירקטוריון ולדירקטוריון, לכל 

החברה עוקבת אחר שיעור הגידול בתיק האשראי ללקוחות פרטיים ובהתאם אחר שיעור החזרי חיוב מהבנקים. החברה 
 פועלת לגביה מיטבית ויעילה לצמצום רמת המחיקות. הגידול במחיקות נובע בעיקרו מגידול בפעילות וקיטון בשעורי הגביה.

בדבר מגבלות חבות של לווה בודד וקבוצת  313ישראל בהוראת ניהול בנקאי תקין החברה פועלת בהתאם להנחיות בנק 
 לווים במטרה להקטין את ריכוזיות הלווים.

בדבר מגבלות חבות של אנשים קשורים במטרה להגביל את היקף  312החברה פועלת בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 
 הנובעים מעסקאות אילו. חבויותיהם של אנשים קשורים לחברה ולמזער סיכונים

 האשראי הניתן על ידי החברה הינו ברובו בריבית משתנה ולתקופות של מספר שנים בודדות.

נסמכים בעיקר על מודלים  כמו גם מעקב אחר שינוי ברמת הסיכון של לקוח קיים לקוחות פרטיים תהליכי ההצטרפות  של
  :)Credit Scoring(של הלקוח  סטטיסטיים לדירוג סיכון אשראי

שקובע דירוג סיכון הלקוח עבור לקוחות חדשים, באמצעותו  ,מודל סטטיסטי -) AS) Application Scoringמודל  -
 נקבעים זכאות ותנאי האשראי (מסגרת, ריבית, סוג כרטיס).

לקוחות קיימים ומתבסס על נתוני מודל סטטיסטי, שקובע דירוג סיכון הלקוח עבור  -) BS) Behavior Scoringמודל  -
 , הלוואותהתנהגות הלקוח, באמצעותו נקבעת מדיניות ניהול האשראי וההתאמות הנדרשות ביחס למסגרת האשראי

 וים.וושיעור הריבית שנקבעו לל

החברה מפתחת ומשכללת את המודלים בהתאם לנדרש ובנוסף מבצעת להם תיקוף תקופתי בלתי תלוי, כך שבכל עת ניתן 
 היה לאמוד בצורה מהימנה את רמת הסיכון המשתקפת מכלל הלקוחות בתיק האשראי. י

באמצעות מודלים  אחר התפתחות דירוגי הסיכון בתיק האשראי פיםבקרה ומעקב שוט מקיימת תהליכי, החברה כאמור
של הלקוח החברה סטטיסטיים וכמו כן מסתייעת  במנגנוני התראה חיצוניים. בהתאם למהותיות השינוי ברמת הסיכון 

 פועלת לצמצום החשיפה בקרב לקוחות אלו. 

בתקופת הדוח לא חל שינוי מהותי בתמהיל דירוגי הסיכון בתיק ומתוכו, נתח דירוג הסיכון הגבוה תואם לתיאבון הסיכון 
 שהחברה קבעה.

 

  



 

33 

 

 

 )1בעייתי ( סיכון אשראי .1

חוץחוץ
כוללמאזנימאזניכוללמאזנימאזני

              12                 -              12              17                -             17סיכון אשראי פגום
                1                 -                1                2                -               2סיכון אשראי נחות

            202                3            199            241               5           236סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת

            215                3            212            260               5           255סך הכל סיכון אשראי בעייתי

31 בדצמבר 312015 בדצמבר 2016

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

 
 

 סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת. )1(

מוצג לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת הערה: סיכון אשראי 

 לווים.
 

 

 נכסים שאינם מבצעים .2

31 בדצמבר31 בדצמבר
20162015

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

                      12                      17חובות פגומים
 

  פגומים:החובות ה יתרת

סה"כפרטימסחרי

              12              12*יתרת פגומים לתחילת התקופה
              30              29                1נוספו לפגומים במהלך התקופה

           (36)           (34)              (2) מחיקות חשבונאיות
              11              10                1 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

           (25)           (24)              (1)מחיקות חשבונאיות, נטו
              17              17*יתרת פגומים לסוף התקופה

הרכב היתרה לסוף התקופה:
              17              17* בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

31 בדצמבר 2016

מיליוני ש"ח
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 : (המשך) יתרת החובות הפגומים

סה"כפרטימסחרי

              11              10                1יתרת פגומים לתחילת התקופה
              17              16                1נוספו לפגומים במהלך התקופה

           (26)           (23)              (3) מחיקות חשבונאיות
              10                9                1 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

           (16)           (14)              (2)מחיקות חשבונאיות, נטו
              12              12*יתרת פגומים לסוף התקופה

הרכב היתרה לסוף התקופה:
              12              12* בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

31 בדצמבר 2015

מיליוני ש"ח

 
 

 מיליוני ש"ח. 1-סכום הנמוך מ *

 

  בגין חובות פגומים: הפרשות יתרתניתוח 

סה"כפרטימסחרי

                3                3*יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת התקופה
              25              24                1הוצאות בגין הפסדי אשראי

           (36)           (34)              (2) מחיקות חשבונאיות
              11              10                1 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

           (25)           (24)              (1)מחיקות חשבונאיות, נטו
                3                3*יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה

הרכב יתרת ההפרשה לסוף התקופה:
                3                3* בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

31 בדצמבר 2016

מיליוני ש"ח

 

סה"כפרטימסחרי

                3                3*יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת התקופה
              16              14                2הוצאות בגין הפסדי אשראי

           (26)           (23)              (3) מחיקות חשבונאיות
              10                9                1 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

           (16)           (14)              (2)מחיקות חשבונאיות, נטו
                3                3*יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה

הרכב יתרת ההפרשה לסוף התקופה:
                3                3* בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

31 בדצמבר 2015

מיליוני ש"ח

 
 מיליוני ש"ח. 1-סכום הנמוך מ *



 

35 

 

 

 :מדדי סיכון ואשראי
31 בדצמבר31 בדצמבר

20162015
%%

שיעור יתרת חייבים פגומים בגין פעילות בכרטיסי אשראי(א)
0.140.11מיתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

שיעור יתרת חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי שאינם (ב)
פגומים שנמצאים בפיגור של 90 ימים או יותר מיתרת

                       -                       -החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

0.690.61שיעור סיכון אשראי בעייתי מסיכון אשראי כולל(ג)

שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת(ד)
0.310.13של חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

שיעור המחיקות נטו בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי (ה)
מהיתרה הממוצעת של חייבים בגין פעילות

0.210.15בכרטיסי אשראי

 
 

 

 יחסים המצביעים על הרמה והשינויים של הפרשה להפסדי אשראי

31 בדצמבר31 בדצמבר
20162015

%%

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין (א)
פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת החייבים בגין פעילות

0.750.71כרטיסי אשראי

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין (ב)
פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת חייבים פגומים בגין

541.18675.00פעילות בכרטיסי אשראי

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין (ג)
פעילות בכרטיסי אשראי, מיתרת חייבים פגומים בגין פעילות 

בכרטיסי אשראי בתוספת יתרת חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
541.18675.00אשראי אשר בפיגור של 90 ימים או יותר

שיעור המחיקות נטו בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי (ד)
מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין

27.1719.75פעילות בכרטיסי אשראי
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  חשיפת אשראי למוסדות פיננסים זרים

בגין יתרות כספיות שוטפות עם ארגון ויזה וארגון מסטרקארד המועברות לחברה לחברה קיימת חשיפה שאינה מהותית 
 באמצעות תאגידים בנקאיים בחו"ל.

  ניהול סיכוני שוק וסיכון נזילות

 וחוץ מאזניות בפוזיציות להפסד "סיכון -כ "ניהול סיכוני שוק" 339בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר סיכוני שוק מוגדרים 
בשווקים שונים,  מחירים ברמת (שינוי השוק בתנאי עקב שינוי פיננסי מכשיר של ההוגן בשווי משינוי מאזניות הנובע

 .")וסחורות מניות חליפין, אינפלציה, מחירי ריבית, שער שיעורי
לסיכוני שוק שמקורם בתנודתיות בשיעורי הריבית ובשערי  בפעילותה העסקית השוטפת של לאומי קארד נחשפת החברה

הסיכונים מנוהלים בהתאם למסמך מדיניות המאושר על ידי דירקטוריון החברה, תוך קביעת  וכן לסיכון נזילות. חליפין
 מגבלות החשיפות ודרכי ניהול.

 לועדת הסיכונים של הדירקטוריון ולדירקטוריון. פות בפועל מדווחות על בסיס רבעונייבנוסף, רמת החש
 החשיפה לסיכון ריבית:

"סיכון לאובדן רווחים -" מגדירה את סיכון הבסיס וסיכון הריבית כ"ניהול סיכון ריבית 333בנקאי תקין מספר הוראת ניהול 
 או לפגיעה בהון הנובע מתזוזות בשיעורי הריבית, שערי חליפין או במדד המחירים לצרכן".

 ריבית. בהכנסות נוישי באמצעות החברה רווחי על משפיעים בשיעורי הריבית שינויים
תזרימי  הנוכחי של מאזניים היות והערך-חוץ ומכשירים , התחייבויותיההחברהשווי נכסי  בנוסף, משפיע שינוי ריבית על

 העתידיים משתנה. המזומנים
החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית נובעת מכך שבצד הנכסים הפיננסיים נכללות גם יתרות בריבית קבועה ואילו 
ההתחייבויות הפיננסיות מול הבנקים הינן בריבית משתנה. בנוסף, קיימת חשיפה שעלולה לגרום לקיטון ביתרות השווי 

מרווח משינוי ו מח"מ שונה בין הנכסים וההתחייבויות, וכן ההוגן נטו של הנכסים וההתחייבויות כתוצאה משינוי ריבית א
 עלות המקורות.  ריבית

ינוי בשיעורי ריבית השוק ניתוח של השפעת ש מבוצע לפיההחברה מנהלת את סיכון הריבית באמצעות גישת השווי הכלכלי 
 ם הכלכלי של הנכסים, ההתחייבויות והיתרות החוץ מאזניות.על שווי

כפי שנכלל בדרישות ההוראה  ,וצעת בהתאם למגוון פרמטרים ותרחישים הרלוונטיים לפעילות החברהמדידת הסיכון מב
 ובאמצעות דוחות המופקים ממערכות החברה.

שינוי בשיעור הריבית או שינוי  בעת שחל מוכנה לשאת מגבלת החשיפה לסיכון ריבית מוגדרת כהפסד מקסימאלי שהחברה
 בפער מח"מ במונחים של פגיעה בשווי ההוגן נטו.

אחד מהם, יקבעו דרכי פעולה לצורך הקטנת החברה קבעה מדדי ניטור לצורך ניטור הפעילות השוטפת. בעת התממשות 
 תוך בחינת ההשפעה הכוללת על רווחיות החברה.  ,הסיכון

חשיפה הנובעת ממצב כלל הנכסים וההתחייבויות הפיננסיות כפי שמתבטאת ה בסיס על מתבצעתהערכת סיכוני הריבית 
 בניתוח רגישות לשינוי ריבית של שווי הוגן. 

 באמצעות דוחות המופקים ממערכות החברה. מתבצעתמדידת הסיכון 
 ת על הרווחיות.תוך בחינת ההשפעה הכולל ,הכיסוי , תיבחנה אפשרויותמגבלת החשיפה גבוהלהגעה לבמידה והסיכוי 

 

 החשיפה לסיכון הבסיס:

 (או במדד המחירים לצרכן) שינויים בשערי החליפיןפסד שעלול להתרחש כתוצאה מהחשיפה לסיכון הבסיס מתבטאת בה
החברה הגדירה כי החשיפה למגזר צמוד מדד אינה מהותית. לכן, בהגדרת  בעת הפעילות העסקית השוטפת של החברה.

 ההתייחסות הינה לסיכון מטבע בלבד, ללא התחשבות בסיכון מדד.סיכון הבסיס 
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(כרטיסים שהונפקו מחוץ  כרטיסים זריםעסקאות הנעשות על ידי החברה מאפשרת לבתי עסק הסולקים באמצעותה, לכבד 
 במטבעות שאינם שקלים.. בגין עסקאות אלה מזוכה החברה על ידי חברות האשראי הבינלאומיות לישראל)

"ל או באינטרנט, בגינן מחויבת החברה על ידי חברות שקליות בחוכמו כן, מאפשרת החברה ללקוחותיה לבצע עסקאות 
 שינויים בשערי המטבע יוצרים חשיפה להפסד בגין הפרשי שער.האשראי הבינלאומיות במטבעות שאינם שקלים. 

והעברת המידע ללאומי קארד לצורך  תונלאומית האשראי הביועל ידי חבר השער בו מתורגמות העסקותפער הזמן בין 
 יוצר במרבית המקרים, חשיפה של יום עסקים אחד. חיוב לקוחותיה או זיכוי בתי העסק,

חשיפת המטבע הינה תוצר לוואי לפעילות העסקית השוטפת של החברה ואינה בגדר יצירת חשיפה מכוונת לצורך העצמת 
 רווחים.

 מכירה או קניה של מט"ח. על ידיבאמצעות כיסוי שוטף יומי  מבוצעניהול הסיכון 

  מדידת הסיכון מבוצעת בתדירות יומית באמצעות דוח המופק ממערכות החברה.
 מגבלת החשיפה מוגדרת כיתרה היומית המקסימאלית של החשיפה לאחר הכיסוי השוטף. 

 על בסיס יומי. בעת התממשות אחד מהם, יקבעו דרכי פעולה לצורך הקטנת הסיכון. הנבדקיםהחברה קבעה מדדי ניטור 
 

 להלן נתוני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים והשפעת שינויים בשיעור הריבית על השווי ההוגן:

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים של החברה וחברות מאוחדות שלה, למעט פריטים לא כספיים .1

 

סך הכלאחרדולרצמוד מדדלא צמוד

        12,344                11                98                21       12,214נכסים פיננסיים
        10,707                   2              121                21       10,563התחייבויות פיננסיות

           1,637                   9              (23)                    -          1,651שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

סך הכלאחרדולרצמוד מדדלא צמוד

        11,465                   8                97                23       11,337נכסים פיננסיים
           9,953                   3              126                23          9,801התחייבויות פיננסיות

           1,512                   5              (29)                    -          1,536שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

31 בדצמבר 2016
מיליוני ש"ח

מטבע חוץ *מטבע ישראלי

מטבע חוץ *מטבע ישראלי

31 בדצמבר 2015
מיליוני ש"ח

 
 

 

 לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. *
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בשיעורי הריבית על השווי הוגן נטו של המכשירים הפיננסיים של החברה למעט פריטים השפעת שינויים היפותטיים  .2
 לא כספיים

שינוי בשווי הוגן
באחוזיםמיליוני ש"חסך הכלאחרדולרצמוד מדדלא צמוד

(0.31)              (5)    1,632            9         (23)              -     1,646גידול מיידי מקביל של 1%
               -                 -    1,637            9         (23)              -     1,651גידול מיידי מקביל של 0.1%

        0.31                5    1,642            9         (23)              -     1,656קיטון מיידי מקביל של 1%

שינוי בשווי הוגן
באחוזיםמיליוני ש"חסך הכלאחרדולרצמוד מדדלא צמוד

(0.26)(4)    1,508            5         (29)              -     1,532גידול מיידי מקביל של 1%
               -                 -    1,512            5         (29)              -     1,536גידול מיידי מקביל של 0.1%

        0.26                4    1,516            5         (29)              -     1,540קיטון מיידי מקביל של 1%

31 בדצמבר 2015
מיליוני ש"ח

מטבע חוץ *מטבע ישראלי

31 בדצמבר 2016
מיליוני ש"ח

מטבע חוץ *מטבע ישראלי

 
 

 

 לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. *



 

 

 חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 
 סכומים מדווחים

עם דרישה 
ועד חודש

מעל חודש 
עד 3 

חודשים

מעל 3 
חודשים 
ועד שנה

מעל שנה 
עד 3 שנים

מעל 3 
שנים עד 
5 שנים

מעל 5 
שנים

ללא 
תקופת 

פרעון
סה"כ שווי 

הוגן

שיעור 
תשואה 
פנימי

משך חיים 
ממוצע 

אפקטיבי
סה"כ שווי 

הוגן

שיעור 
תשואה 
פנימי

משך חיים 
ממוצע 

אפקטיבי
שניםבאחוזיםמיליוני ש"חשניםבאחוזיםמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

מטבע ישראלי לא צמוד
     0.12     2.51  11,337     0.12     2.58  12,214        21*          3     230  1,309  1,578  9,073נכסים פיננסיים

     0.12     0.31     9,801     0.12     0.29  10,563            -**     167  1,092  1,227  8,077התחייבויות פיננסיות
            -     2.20     1,536            -     2.29    1,651        21*          3       63     217     351     996סך הכל שווי הוגן

מטבע ישראלי צמוד למדד
     0.99     0.45          23     0.85     0.45          21            -           -          1          6          7          4          3נכסים פיננסיים

     0.99     0.45          23     0.85     0.45          21            -           -          1          6          7          4          3התחייבויות פיננסיות
            -            -              -            -            -             -            -           -           -           -           -           -           -סך הכל שווי הוגן

מטבע חוץ**
     0.26     0.54        105     0.04     0.52       109            -           -**          1       10       98נכסים פיננסיים

     0.12     0.24        129     0.14     0.29       123            -           -       16       16          7          3       81התחייבויות פיננסיות
     0.14     0.30        (24)  (0.10)     0.23       (14)            -           -     (16)     (16)       (6)          7       17סך הכל שווי הוגן

חשיפה כוללת לשינויים 
 בשיעורי הריבית

     0.12     2.48  11,465     0.12     2.56  12,344        21*          4     236  1,317  1,592  9,174נכסים פיננסיים
     0.12     0.31     9,953     0.12     0.29  10,707            -*       17     189  1,106  1,234  8,161התחייבויות פיננסיות

            -     2.17     1,512            -     2.27    1,637        21*     (13)       47     211     358  1,013סך הכל שווי הוגן

ליום 31 בדצמבר 2015ליום 31 בדצמבר 2016

 
 מיליוני ש"ח. 1-סכום הנמוך מ *

 .כולל צמודי מטבע חוץ **
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 :סיכון נזילות

" מגדירה את סיכון הנזילות כסיכון לרווחי החברה וליציבותה הנובע מאי נזילות סיכון"ניהול  342 מספר תקין בנקאי ניהול הוראת
 .פעילותהת כרטיסי אשראי, בשינויים המתחייבים, הנובעים מסוג ואופן ועל חבר חלהיכולתה לספק את צרכי נזילותה. ההוראה 

 של המרכזיות הרפורמות אחת את תמייצג) LCR - Liquidity Coverage Ratio("יחס כיסוי נזילות"  221ניהול בנקאי תקין  הוראת
 פרופיל של הקצר בטווח עמידותו את לשפר היא הנזילות כיסוי יחס מטרת. הבנקאי המגזר של חסינותו לשיפור באזל ועדתו

 להוראת בהתאם הנדרשים הגילויים את לכלול נדרשות לא אשראי כרטיסי חברות כי הובהר. בנקאיים תאגידים של הנזילות סיכון
 סיכון שבו לאופן בהתאם, נזילות סיכון בדבר ואיכותי כמותי גילוי תכלול אשראי כרטיסי חברת, ההוראה פי על, זאת עם. השעה

 .2015 באפריל 1 מיום החל, מנוהל זה
 להיקלע להפסדים חריגים.נזילות מוגדרת כיכולתו של התאגיד לממן גידול בנכסים או לעמוד בפירעון התחייבויותיו מבלי 

על רמת הודאות ביחס לאפשרות לגייס מקורות  מבוססת. היכולת לעמוד בסיכון הנזילות נזילותהחברה חשופה לסיכון  פעילות
 ., לפעילות השוטפת וליציבותהבאופן בלתי צפוי ותוך פרק זמן קצר, מבלי שייגרם הפסד מהותי לתוצאות הפיננסיות של החברה

וביצוע  , סליקה, מתן אשראיהמזומנים של החברה באות לידי ביטוי הפעילויות העסקיות המרכזיות של החברה: הנפקהבתזרים 
  ניכיונות לבתי עסק.

התנועות הכספיות המשפיעות על תזרים המזומנים נרשמות באופן שוטף במערכות המיכוניות והנתונים נבדקים על בסיס שוטף. 
 מנוהל תזרים המזומנים ללא מרכיב מהותי של אי ודאות.   כתוצאה מכך,

 לעמידה בכפוף העסקיים יעדיה השגת את שיאפשרו כך החברה של השנתית העבודה תכנית סמך על נקבעות הפעילות מסגרות
 .האם חברת ידי על בעיקר ומועמדים שקלי במטבע קצר לזמן הינם ברובם האשראי מקורות. שנקבעה הסיכון במגבלת

 החברה קבעה יחס נזילות המהווה מדד ליכולת החברה לספק את צרכי הנזילות השוטפים.
מדידת הסיכון מבוצעת על בסיס בדיקת תזרים המזומנים של החברה, על בסיס יומי והן באמצעות ניתוח צרכי תזרימי המזומנים 

 העתידיים.
 החברה וכן על בסיס עמידה ביחס הנזילות שהוגדר.מגבלת החשיפה מוגדרת על בסיס עמידה בניצול מסגרות הפעילות של 

החברה קבעה מדדי ניטור לסיכון הנזילות הנמדדים באופן שוטף כחלק מניהול תזרים המזומנים של החברה. בעת התממשות 
 אחד מהם, יקבעו דרכי פעולה לצורך הקטנת הסיכון. 

 

  חשיפה וניהול של סיכונים תפעוליים

 אירועיםכתוצאה ממערכות, או וכשל של תהליכים פנימיים, אנשים מ"סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או -כ מוגדר סיכון תפעולי
 . "וסיכון תדמיתי , סיכון רגולטוריחיצוניים. הגדרה זו כוללת סיכון משפטי, אך אינה כוללת סיכון אסטרטגי

 .נים התפעולייםאת עקרונות היסוד לניהול הסיכוקובעת  סיכונים תפעוליים,בנושא ניהול  350 מס' הוראת ניהול בנקאי תקין

ומסתמך על שלושה  , ממשל תאגידי נאות מהווה את התשתית למסגרת עבודה אפקטיבית לניהול סיכון תפעולילהוראהבהתאם 
נה הינם מאפיינים חשובים של ממשל פנימי נאות של ותקשורת טובה בין שלושת קווי ההג איתנהקווי הגנה. תרבות סיכונים 

 סיכון תפעולי.

סיכונים והסיכונים התפעוליים כוללים בין היתר, סיכוני מעילות והונאות, סיכון טכנולוגי, אבטחת מידע וסייבר, המשכיות עסקית 
 .משפטיים

 העיקריים בסיכונים התפעוליים: הסיכון מוקדילהלן 

מהותי לחברה הוא הסיכון לפעילות הונאה בכרטיסי אשראי. בחברה פועלת מחלקת  סיכון תפעולי - הונאות בכרטיסי אשראי
מניעת הונאה אשר תפקידה בין היתר, לזהות, לאתר, למנוע, לבקר ולצמצם את סיכון ההונאה בפעילות בכרטיסי אשראי. 

ר פעילות חריגה בכרטיסי אשראי ופעילות חריגה של בתי עסק אותם במסגרת פעילות זו, קיימות יחידות אשר עוסקות בניטו
נעזרת החברה במערכות טכנולוגיות ובמודלים ואיתור מוקדם ככל שניתן של פעילות הונאה החברה סולקת. לצורך הקטנת הסיכון 

 סטטיסטיים מתקדמים מסוגם. 
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המעילות בחברה. נושא זה מנוהל בהתאם למתודולוגיית ניהול מחלקת מניעת הונאה אחראית גם על צמצום סיכוני  - מעילות

הסיכונים התפעוליים בחברה, באמצעות שלושת קווי ההגנה המפורטים לעיל, וכולל מערך מהימנות ובקרה המלווה את העובד 
ולתהליכי  לאורך כל תקופת עבודתו בחברה, תוך מתן דגש לרגישות תפקידו, הרשאות לפעילות שניתנו לו במסגרת תפקידו

 ם הקשורים לפעילות זו מועברים במסגרת הדיווח הרבעוני של מנהל הסיכונים הראשיידיווחים רלוונטי העבודה בהם הוא מעורב.
 להנהלה ולדירקטוריון. בנוסף, מתקיים דיון שנתי בנושא מעילות והונאות. ובהתאם לצורך

מערכות מידע. זמינות המערכות, מהימנות הנתונים והשמירה על  הפעילות העסקית של לאומי קארד נסמכת על -סיכון טכנולוגי 
סודיותם חיוניות לפעילות עסקית תקינה והגנה על פרטיות הלקוחות. רמת הסיכון הטכנולוגי עולה עם התקדמות הטכנולוגיה 

 חברה ולקוחותיה.ושילובן של טכנולוגיות חדשות במערכות הליבה, במערכות הקצה של החברה ובקרב שותפיה העסקיים של ה
ניהול הסיכונים הטכנולוגיים מביא לידי ביטוי את התאמת מערכות החברה לסביבה העסקית והצרכנית המשתנה והמתפתחת 

שמירה על עדכניות וחדשנות. על מנת לנהל סיכונים אלו, מתבצעת בחברה בחינה של המסגרת הארגונית, תחומי  בחברה תוך
נים בחברה ותהליכי העבודה הנדרשים לניהול סיכוני טכנולוגית המידע. בנוסף, בעקבות הפעולה והאחריות של הגורמים השו

השינויים המשמעותיים בסביבה העסקית ובמערכת הבנקאית הנובעים בין היתר משינוי העדפותיהם וצרכיהם של הלקוחות לגבי 
ברה לתשתיות טכנולוגיות תואמות. התפתחויות אופן ניהול פעילותם והרצון לשילוב טכנולוגיות מתקדמות וחדשניות, נדרשת הח

 טכנולוגיות אלו מתייחסות בין השאר למתן שירותים בערוצים דיגיטליים, שימושי מובייל ועוד.
 

  סיכון אבטחת מידע וסייבר

בשנים האחרונות חל גידול באיומי הסייבר שחשופים להם מוסדות פיננסיים, איומים אלו מתאפיינים בין היתר בתחכום גובר 
והולך של ההתקפות, בעוצמת הנזק הפוטנציאלי ובקושי לזיהוי התקפות ויכולות של יריבים. במסגרת ההתקפות ניתן להצביע 

ל, תאגידים מסחריים ועסקים קטנים ובינוניים. אי לכך, החברה, כארגון פיננסי, על מתקפות כנגד תשתיות לאומיות, גופי ממש
המשרתות מהווה גם היא מטרה אטרקטיבית לתוקפים שונים. מערכות המחשוב, רשתות התקשורת והמערכות הממוחשבות 

) וחשיפות נוספות Phishingלקוחות החברה הינן יעד להתקפות סייבר, החדרת נוזקות, קודים זדוניים, התקפות דיוג (את 
 שמטרתן פגיעה בשירותי החברה, גניבת מידע או פגיעה בבסיס הנתונים של החברה.

מגדיר את תפיסת לאומי קארד ויעדיה בנושא אבטחת מידע והגנת הסייבר  אבטחת מידע והגנת סייברה לאסטרטגימסמך ה
יניות אבטחת מידע והגנת הסייבר ונהלי העבודה בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה. מטרת המסמך להוות מסגרת למד

של הארגון בתחום, אשר מגדירים את עקרונות הניהול והיישום, תחומי האחריות, בעלי התפקידים, טווחי הסמכויות, סדרי 
 הפעולות והטכנולוגיות אשר משמשות את החברה. 

מובילה תהליכים פנימיים וחיצוניים להפחתת סיכוני כחלק מההיערכות להתמודדות עם איומי הסייבר השונים, החברה מקיימת ו
 ,הסייבר נגד החברה ולקוחותיה. במסגרת זו, סיכוני הסייבר מנוהלים באמצעות מספר מעגלי אבטחה ובקרה במספר רבדים

 זאת מתוך מטרה להקטין את החשיפות הפוטנציאליות בגין איום זה.

 פועלת החברה". קארד לאומי בחברת" מידע גניבת" אירוע אגב מידע אבטחת" בנושא ישראל מבנק ביקורת דוח התקבל בחברה
 המשפטים במשרד ומידע טכנולוגיה, למשפט מהרשות הודעה התקבלה, זה אירוע עם בקשר, בנוסף. הדוח דרישות ליישום

  ".מ"בע קארד בלאומי הנשמר לקוחות אודות במידע הטיפול בענין הפיקוח ממצאי" לגבי) ט"רמו(

"גישה כלל ארגונית הכוללת הקובעת  355ניהול המשכיות עסקית מוגדר בהוראת ניהול בנקאי תקין מס'  -ניהול המשכיות עסקית 
קווי מדיניות, תקנים ונהלים שתכליתם לוודא כי ניתן יהיה לבצע פעולות מסוימות או להשיבן לפעילות במועד, במקרה של 

 שיבושים".

באמצעות קיום  סיכונים לניהול הכוללת העבודה ממסגרת כחלק עליהם העסקית ולבקרה כיותההמש לסיכוני החברה מתייחסת
עסקית. בנוסף  המשכיות הבכירה בתחום ההנהלה של הסיכונים ובקרה ניהול מדיניות ושוטף, אישור רציף באופן נאות פיקוח

של פעילות  המשתנים מאפייניה את תשקף שזו העסקית, כך ההמשכיות תכנית ועדכון ענוןימתקיימים דיונים שנתיים בנושאי ר
 וגודלה. החברה, מורכבותה

תהליכים אשר יאפשרו ללאומי קארד להמשיך או לאושש תהליכים בהתאם ליעדי  מוגדריםפעילות המשכיות עסקית במסגרת 
 שביצעה החברה. התאוששות שהוגדרו במסגרת תהליך ניתוח ההשלכות העסקיות

רעידת אדמה, פנדמיה וסייבר,  ,מלחמה :נערכת להמשכיות פעילות עסקית בעת קרות אחד מתרחישי החירום הבאים החברה
   וכן לתרחישים ייחודיים לחברה. 
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  סיכון משפטי

 משפטי נובע מחמישה תחומים עיקריים: ןסיכו 
ראשית או משנית, הוראות בנק ישראל  סיכונים הנובעים מפעילות החברה אם אינה תואמת הוראת חקיקה -סיכוני חקיקה  -

  .או הוראות רשויות מוסמכות אחרות ופסקי דין
סיכונים הנובעים מפעילות החברה אם אינה תואמת פסיקה תקדימית. פסיקה מהווה חלק מהדין החל.  -סיכוני פסיקה  -

ליכי עבודתה לפי פרשנות למשל: אם בפסק דין ניתנה פרשנות לחקיקה כופה או חקיקה אזרחית, על החברה להתאים תה
 .זו

סיכונים הנובעים מפעילות החברה מול לקוחות, ספקים וגורמים אחרים שהחברה מתקשרת עמם  -סיכוני התקשרות חוזית  -
בהסכמים שונים, אם אינה מגובה בהסכם המסדיר את מלוא זכויות החברה, או שההסכם אינו ניתן לאכיפה מלאה (סיכוני 

 התקשרות משפטית).
 ובכלל זה תביעות ייצוגיות. -ים הנובעים מהליכים משפטיים המתנהלים נגד החברה סיכונ -
 .סיכונים הנובעים משינויים במדיניות האכיפה -

מדיניות ונוהל לטיפול בסיכונים מסמכי בחברה קיימים  היא למזער סיכונים אלה ולנהלם. מטרת ניהול הסיכון המשפטי
 ת לסיכונים המשפטיים. המגדירים מסגרת עבודה מסודרהמשפטיים, 

 
 סיכון ציות 

 מהותי פיננסי להפסד או/ו רגולטורית או משפטית סנקציה להטלת הסיכון סיכון ציות הינו 308בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 
 .הציות את הוראות מקיים שאינו מכך כתוצאה לספוג עלול הבנקאי התאגיד אשר, תדמיתי לנזק או/ו

 נוכח היתר בין, 2005 משנת הציות בנושא באזל מסמך לעקרונות 308 תקין בנקאי ניהול הוראת הותאמה 2015 בחודש יוני
 ההגדרה הורחבהההוראה בעדכון . הציות בסיכון הגלום החשיפה פוטנציאל את העלו אשר, ובינלאומיים מקומיים כשל אירועי

פנימיים, כללי  נהלים רגולציה, הוראות תקנות, מחוקים, נגזר הציות" כי "סיכון נקבעו צרכניות להוראות מעבר ציות הוראות של
 ת.יוהתנהגות ועמדות רשו

העדכנית תוך מתן דגש על השינויים המהותיים שנעשו  308מדיניות הציות של החברה עודכנה והותאמה לדרישות הוראה 
ל סיכון הציות. כמו כן, לצורך ניהול מושכל בהוראה ובכללם הרחבת המושג "הוראות ציות" ואחריות הדירקטוריון וההנהלה בניהו

 של כלל סיכוני הציות, גובשה מתודולוגיה אחידה להערכת סיכוני הציות השונים.

 סיכון רגולטורי 

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים רגולטוריים מקיפים בענף הבנקאות, שנועדו, בין היתר, לעודד את התחרות בתחום 
באמצעות הקטנת חסמי כניסה ולהוזיל עלויות ללקוח. בין השינויים המרכזיים בתחום זה ניתן למנות את עבודתה של הועדה 

ועדת שטרום) והחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בשירותים פיננסיים נפוצים (להגברת התחרותיות 
בישראל (חוק שטרום), שחוקק בעקבותיה, וכן את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), שנועד 

 לאסדר את פעילותם של גופים שונים ובין היתר את פעילותם של מתחריה של החברה. 

 ה יכולות להיות השלכות מהותיות על פעילותה של החברה בשנים הקרובות.לשינויים אל

 .בממשל תאגידי, פרטים נוספים ונספחים" מגבלות, חקיקה תקינה ואילוצים מיוחדים"לפרטים נוספים ראה פרק 
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  סיכון אסטרטגי

סיכון אסטרטגי הינו הסיכון להשלכות על פעילות החברה ותוצאותיה (רווחי החברה, הון החברה ותחומי פעילותה של החברה) 
בהיעדר תגובה של החברה לשינויים חיצוניים מהותיים בסביבה בה היא פועלת.  ניהול הסיכון האסטרטגי בחברה מבוסס על 

רגולציה, תחרות, בתחומי סקירה והערכות של אירועים שונים בסביבת העבודה ( גיבוש תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח, הכוללת
טכנולוגיה ועוד) והערכת השינויים הצפויים ביחס לכל אחד מקווי פעילותה של החברה, לרבות הסיכונים שעלולים להתלוות 

נת כים. תוכנית זאת מתעדלשינויים אלו, החשיפה להתממשותם והצעדים שעל החברה לנקוט במקרה של התממשות הסיכונ
 .העסקית באירועים משמעותיים בסביבה

  סיכון מוניטין

סיכון מוניטין הינו הפוטנציאל שפרסום שלילי, שמועות בשוק או תפישה ציבורית, המתייחסים לדרכי פעולתה של החברה, יגרמו 
לחברה פונקציית דוברות, שתפקידה לזהות, לירידה בבסיס הלקוחות או יגררו עלויות משפטיות גבוהות או ירידה בהכנסות. 

 לנהל ולצמצם את הסיכונים התדמיתיים בהתאם למדיניות סיכון מוניטין ורשתות חברתיות.
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  להלן פירוט גורמי הסיכון והשפעתם:

 

 פירוט השפעת הסיכון גורם הסיכון מס'

1. 

 

השפעה כוללת של 
 סיכוני אשראי

הסיכון מוגדר כסיכון שלווה , או צד נגדי, לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי החברה,  נמוך
הנובע מהגודל היחסי של  הסיכון בין היתר, כולל סיכון אשראיכפי שסוכמו. 

 הלווים בתיק האשראי ומפיזור התיק.

סיכון בגין איכות לווים  1.1
 ובטחונות

ריכוזיות סיכון בגין  1.2
 לווים/ קבוצת לווים

2 

 

השפעה כוללת של 
 סיכוני שוק

 נמוך

 

בפעילותה העסקית השוטפת של לאומי קארד נחשפת החברה לסיכוני שוק. 
עור הריבית יהמושפע מתנודתיות בש סיכוני השוק הרלוונטיים הינם סיכון ריבית

 המט"ח.ומסיכון בסיס המושפע מתנודתיות בשערי 

 סיכוני ריבית 2.1 

 סיכוני שערי חליפין 2.2

בפירעון  נזילות מוגדרת כיכולתו של התאגיד לממן גידול בנכסים או לעמוד נמוך סיכון נזילות 3
 התחייבויותיו.

תהליכים  מאי נאותות או מכשל שלהסיכון מוגדר כסיכון להפסד כתוצאה  בינוני סיכון תפעולי 4
פנימיים, אנשים ומערכות או כתוצאה מאירועים חיצוניים. בנוסף, הסיכון כולל 
הפסד כתוצאה מכשל בשל היעדר בקרות מספקות על תהליכים קיימים ועל 

מהותי  סיכון תפעולי תהליכים חדשים. הסיכון להונאה בכרטיסי אשראי הינו
 .בחברה

סיכון אבטחת מידע  5
 וסייבר

טעות  סיכון בגין פגיעה במידע: גניבת מידע, שיבוש מידע, דליפת מידע, בינוני
בין השאר כתוצאה מפעולות  ,בהרשאות, עקיפת מנגנוני בקרה, שינויי נתונים

 טרור או פשיעה באמצעות רשת התקשורת והמחשוב הגלובלית.

יכולת אכיפה,  מוגדר כסיכון העולה מהפוטנציאל שחוזים ללאהסיכון המשפטי   נמוך סיכון משפטי 6
להקשות או להשפיע על  תביעות משפטיות או שיקול דעת מוטעה עלולים

 הפעולות או המצב הפיננסי של התאגיד.

 . סיכון הנובע מאי ציות להוראות חקיקה, רגולציה ותקנות מחייבות נמוך סיכון ציות 7

סיכון הנובע מהשפעה אפשרית של יישום הוראות רגולטוריות נוספות על  בינוני  סיכון רגולטורי 8
 תוצאות הפעילות העסקית של החברה.

סיכון של ההשלכות הנוכחיות והעתידיות על התוצאות הכספיות הנובעים  בינוני  סיכון אסטרטגי 9
מהחלטות עסקיות שגויות, מיישום בלתי נאות של החלטות או מהעדר תגובה 

 בסביבה החיצונית. לשינויים

ה ציבורית, המתייחסים שהפוטנציאל שפרסום שלילי, שמועות בשוק או תפי נמוך סיכון מוניטין 10
לדרכי פעולתה של החברה, יגרמו לירידה בבסיס הלקוחות או יגררו עלויות 

 משפטיות גבוהות או ירידה בהכנסות.

מניהול שגוי אחד או סיכון מוניטין  עלול להתגבש במידה ויתרחש כשל כתוצאה 
 יותר של הסיכונים האחרים.
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 מדיניות ואומדנים חשבונאים קריטיים, בקרות ונהלים

 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים 
 כללי

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים דורשת מההנהלה הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים 
 שימוש באומדנים והערכות המשפיעים על הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות.

  התוצאות בפועל של סעיפים אלה עלולות להיות שונות מהאומדנים ו/או ההערכות.

אשר בין היתר בנוגע להתפתחויות הצפויות  וההערכות מתבססים בדרך כלל על ניסיון העבר והפעלת שיקול דעת, האומדנים
מבוצעים ניתוחי רגישות של האומדנים  ,ככל שנדרש ההנהלה מאמינה כי הינם סבירים בעת החתימה על הדוחות הכספיים.

ת העבודה על התוצאות הכספיות של והשינויים בהנח החשבונאיים הקריטיים, על מנת לאמוד את ההשפעה האפשרית של
 החברה.

החשבונאית הראשית בפני הדירקטורים של החברה את סוקרת בוועדת הביקורת של הדירקטוריון וכן בישיבת הדירקטוריון, 
וכן מציגה ים, מפרטת את הנימוקים שהובאו בחשבון בעת ההחלטה על אותן הנחות יההנחות שעליהן מבוססים האומדנים הקריט

 את השפעתם הכמותית על התוצאות הכספיות של החברה.

 לדוחות הכספיים מובאים בפירוט עיקרי המדיניות החשבונאית אותה יישמה החברה. 1בביאור 

 להלן תיאור תמציתי של נושאים חשבונאים קריטיים עיקריים המגלמים הערכות ואומדנים של ההנהלה:

החברה קבעה נהלים לסיווג אשראי ולמדידת ההפרשה להפסדי אשראי כדי לקיים הפרשה ברמה  - הפרשה להפסדי אשראי
החברה קבעה נהלים הנדרשים  לכיסוי הפסדי אשראי צפויים בהתייחס לתיק האשראי שלה. בנוסף,להערכתה,  ,מתאימהה

כדי לכסות הפסדי אשראי צפויים הקשורים למכשירי אשראי חוץ מאזניים (מסגרות להערכתה,  ,מתאימהההפרשה ברמה  לקיום
 אשראי שלא נוצלו). 

" ו"הפרשה ההפרשה לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי מוערכת באחד משני מסלולים: "הפרשה פרטנית
 חברה בוחנת את הנאותות הכוללת של ההפרשה להפסדי אשראי.". כמו כן, הקבוצתית

סיכוני אשראי והפרשה להפסדי  ,לפרטים בדבר יישום ההוראה של הפיקוח על הבנקים בדבר "מדידה וגילוי של חובות פגומים
  בדוחות הכספיים להלן. 10ביאור ו )4'(ד1ביאור ראה  "אשראי

שהצטרפו כניות נאמנות ללקוחות החברה, קיימת התחייבות כלפי מחזיקי הכרטיס ובמסגרת הפעלת ת - הפרשה בגין נקודות
 על ידם ועדיין לא נוצלו. למסלול תעופה בגין נקודות שנצברו

. את 2011בדצמבר  31קיימת בחברה עד ליום  שהיתהצבירת הנקודות על פי תכנית הנאמנות  הופסקה 2012בינואר  1 ביום
מעת לעת.  ערכהבמסגרת מבצעים תמורת נקודות שהחברה  2012בדצמבר  31הנקודות הצבורות ניתן היה לממש עד ליום 

 ידי הצטרפות למסלול תעופה. למועדוני טיסה, עלולהמירן נקודות  לצבורבאפשרותם של לקוחות לאומי קארד להמשיך 

שיעור הניצול של הנקודות  המתבסס עלתחשיב, בהסתמך על נתוני העבר, שבוצעה בהתאם לבדוחות הכספיים כלולה הפרשה 
 .ועלותןשנצברו על ידי מחזיקי הכרטיס 

ביניהן גם בקשות לתביעות , נגד החברה ותלויות הפרשות בגין תביעות משפטיות - ותלויות התחייבות בגין תביעות משפטיות
 על פי הערכת ההנהלה ומבוססות על חוות דעת משפטיות. נקבעות ,ייצוגיות

חוות דעת אלו ניתנו על ידי היועצים המשפטיים החיצוניים על פי מיטב שיקול דעתם, על יסוד העובדות המוצגות להם על ידי 
ם במועד ההערכה והנתונים, לא פעם, לפרשנות ולטיעונים החברה ועל יסוד המצב המשפטי (הדין והפסיקה) כפי שהם ידועי

 אפשריים סותרים.

 ,הערכת הסיכונים לאישור תובענות ייצוגיות כרוכה בקושי רב עוד יותר שכן מדובר בתחום משפטי אשר ההלכות המשפטיות בו
עות בהן, בשל השלב בו מצוי ההליך, אין מצויות עדיין בהתהוותן וטרם גובשו. כמו כן, ישנן תבי ,גם בנושאים עקרוניים ומרכזיים

 ביכולתם של היועצים המשפטיים להעריך ולו גם במגבלות האמורות את הסיכון הכרוך בהן.

 לפרטים בדבר תביעות בפועל תהיינה שונות מההערכות שנעשו בגינן. והתלויות לאור האמור לעיל, יתכן שתוצאות התביעות
 .'יב 19ביאור ראה  ן מפנה רואה החשבון המבקר תשומת לב,, כולל תביעות אליהמשפטיות ותלויות
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 בקרות ונהלים 

  (Sox Act 404)אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

 Sox Act.  -של ה 404 -ו 302הוראות המפקח על הבנקים מחילות על חברות כרטיסי אשראי את דרישות סעיפים 
הוראות באשר לאחריות ההנהלה  Public Company Accounting Oversight Board -וה SEC -בסעיפים אלו נקבעו על ידי ה

לקביעתם וקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולקיום הבקרה הפנימית על דיווח כספי וחוות דעת רואי החשבון המבקר בקשר 
 עם הבקרה הפנימית על דיווח כספי.

שפורסמו  SEC-וכן את הוראות ה 404-ו 302היתר, הוראות המפקח קובעות כי תאגידים בנקאיים יישמו את דרישות סעיפים בין 
 COSO )Committee  -בקרה פנימית נאותה מחייבת קיום מערך בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרת, ומודל המכוחם. וכן כי 

Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.עונה על הדרישות ויכול לשמש לצורך הערכת הבקרה הפנימית ( 
 החברה מיישמת את ההוראה על פי הנחיות המפקח על הבנקים בהתאם לאמור לעיל. 

 בסיום שלב הערכת אפקטיביות הבקרות לא נתגלו חולשות מהותיות העלולות להוביל להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים.
                                    

 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי 

הנהלת החברה, בשיתוף עם המנכ"ל והחשבונאית הראשית של החברה, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את 
ו האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה. על בסיס הערכה זו, מנכ"ל החברה והחשבונאית הראשית הסיק

כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הינם אפקטיביים כדי לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע 
 שהחברה נדרשת לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו. 

 
 בקרה פנימית על דיווח כספי 

, לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי, אשר 2016בדצמבר  31הרביעי המסתיים ביום במהלך הרבעון 
 השפיע באופן מהותי או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

 

 

 מנהל כללי - פאינרו רון  יו"ר הדירקטוריון - תמר יסעור

 

 

 2017בפברואר  22
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 CERTIFICATION)( -הצהרה  
 , מצהיר כי:נרואירון פאני, 

 (להלן: "הדוח"). 2016סקרתי את הדוח השנתי של לאומי קארד בע"מ (להלן: "החברה") לשנת  .1

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי  .2

 ם בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעי

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את  .3

 המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוח.

ולבקרה הפנימית  )1(הירים הצהרה זו, אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילויאני ואחרים בחברה המצ .4

 . וכן:)1(של החברה על דיווח כספי

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע  א.

חדים שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם תאגידים, מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאו

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו,  ב.

ך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכ

 ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו;

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי  ג.

 וסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, וכןהאפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכ

שהשפיע באופן מהותי,  הרביעיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון  ד.

 או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן

החשבון המבקרים, לדירקטוריון ולועדת הביקורת של הדירקטוריון  ילרוא אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו .5

 של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי,  א.

 לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכןאשר סביר שצפויים 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד  ב.

 משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי. 

 .כל אדם אחר, על פי כל דיןאין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות 
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 פאינרו רון

 מנהל כללי

 ."וההנהלה כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון )1(
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 )CERTIFICATION( -הצהרה  

 אני, לאה שורץ, מצהירה כי:

 (להלן: "הדוח"). 2016סקרתי את הדוח השנתי של לאומי קארד בע"מ (להלן: "החברה") לשנת  .1

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי  .2
 ם בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעי

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את  .3
 המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוח.

ולבקרה הפנימית  )1(הירים הצהרה זו, אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילויאני ואחרים בחברה המצ .4
 . וכן:)1(של החברה על דיווח כספי

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע  א.
חדים שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם תאגידים, מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאו

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו,  ב.
ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי 

 ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו;

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי  ג.
 המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, וכןהאפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה 

שהשפיע באופן מהותי,  הרביעיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון  ד.
 או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן

החשבון המבקרים, לדירקטוריון ולועדת הביקורת של הדירקטוריון  יגילינו לרואאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו  .5
 של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי,  א.
 פויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכןאשר סביר שצ

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד  ב.
 משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי. 

 חריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מא
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 לאה שורץ

 תראשי תחשבונאי סמנכ"ל, מנהלת אגף כספים וחשבות,

 ".וההנהלה כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון )1(
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 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי

הדירקטוריון וההנהלה של לאומי קארד בע"מ (להלן: "החברה") אחראים להקמה ולקיום של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי 
לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון"). מערכת הבקרה הפנימית של החברה תוכננה כדי לספק מידה (כהגדרתה בהוראות הדיווח 

סבירה של בטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לכללי 
התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית  חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. ללא תלות בטיב רמת

גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס  ,יש מגבלות מובנות. לפיכך
 לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

בוצעות בהתאם להרשאות ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מ
ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח 

 ) ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.monitorשערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים, ומנטרים (

בדצמבר  31את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי ליום הנהלת החברה בפיקוח הדירקטוריון העריכה 
 Committee of Sponsoring Organizations of theשל  , בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית2016

Treadway Commission (COSO). ) בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינהbelieves 2016ר בדצמב 31) כי ליום ,
 הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי הינה אפקטיבית.

בוקרה על ידי רואי החשבון המבקרים  2016בדצמבר  31האפקטיביות של הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי ליום 
אשר בו נכללה חוות דעת בלתי מסויגת  51של החברה (משרד רואי חשבון סומך חייקין), כפי שצוין בדוח שלהם בעמוד מספר 

 .2016בדצמבר  31בדבר האפקטיביות של הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי ליום 

 

 

 

 לאה שורץ  פאינרו רון  תמר יסעור

     

 סמנכ"ל, מנהלת אגף כספים וחשבות,  מנהל כללי  יו"ר הדירקטוריון

 תראשי תחשבונאי    
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 סומך חייקין
 KPMGמגדל המילניום 
 609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 
8000  684  03 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו צמאי ע ת  ו רמ י פ ת  של  ו גד ו המא
K -ב P M G  International  Cooperative ("KPMG International") .ישות שוויצרית

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של חברת לאומי קארד בע"מ - בהתאם להוראות 
הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי 

ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת לאומי קארד בע"מ וחברות בנות )להלן ביחד "החברה"( ליום 31 
בדצמבר 2016, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה- 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway)להלן - "COSO"(. הדירקטוריון וההנהלה של החברה 
אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי, 
הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה 

פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו. 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה- PCAOB) Public Company Accounting Oversight Board( בארה"ב בדבר 
ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי תקנים אלה נדרש 
מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קוימה, מכל הבחינות המהותיות, 
בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת 

הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על 
הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו 

מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

בקרה פנימית על דיווח כספי של חברת כרטיסי אשראי הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי 
המהימנות של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים 

בישראל )Israeli GAAP( ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. בקרה פנימית על דיווח כספי של חברת 
כרטיסי אשראי כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר: )1( מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות 

במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי החברה )לרבות הוצאתם מרשותה(; )2( מספקים מידה סבירה 
של בטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים 

בישראל )Israeli GAAP( ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, ושקבלת כספים והוצאת כספים של החברה 
נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה; ו-)3( מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או 
גילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה )לרבות הוצאה מרשות( בלתי מורשים של נכסי החברה, שיכולה להיות להם 

השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. 

בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת 
מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות 

בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה. 

לדעתנו, החברה קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום 31 בדצמבר 2016, 
 . COSO בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי

ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ותקני ביקורת מסוימים שיישומם בביקורת של חברות כרטיסי 
אשראי נקבע לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, את המאזנים של החברה ומאוחדים לימים 31 בדצמבר 2016 

ו- 2015 ואת דוחות רווח והפסד, הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות על תזרימי המזומנים של החברה 
ומאוחדים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 והדוח שלנו, מיום 22 בפברואר 
2017, כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים וכן הפניית תשומת לב לאמור בביאור 19.יג.2 בדבר 

בקשות לאישור תביעות ייצוגיות שהוגשו כנגד החברה. 

 סומך חייקין

 רואי חשבון
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 סומך חייקין
 KPMGמגדל המילניום 
 609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 
8000  684  03 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו צמאי ע ת  ו רמ י פ ת  של  ו גד ו המא
K -ב P M G  International  Cooperative ("KPMG International") .ישות שוויצרית

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של חברת לאומי קארד בע"מ - דוחות כספיים 
שנתיים 

ביקרנו את המאזנים המצורפים של חברת לאומי קארד בע"מ )להלן - "החברה"( לימים 31 בדצמבר 2016 ו- 2015 
ואת המאזנים המאוחדים לאותם תאריכים ואת דוחות רווח והפסד, הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות על 

תזרימי המזומנים של החברה ומאוחדים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. דוחות 
כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה 

בהתבסס על ביקורתנו.  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו 
של רואה חשבון(, התשל"ג - 1973 ותקני ביקורת מסוימים שיישומם בביקורת של חברות כרטיסי אשראי נקבע לפי 

הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג 
מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות 

התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. 

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי של החברה לימים 31 
בדצמבר 2016 ו- 2015 ואת תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה לכל אחת משלוש השנים 

בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )Israeli GAAP(. כמו כן, 
לדעתנו הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. 

מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לביאור 19.יג.2 בדוחות הכספיים בקשר לבקשות 
לאישור תביעות ייצוגיות שהוגשו כנגד החברה. החברה אינה יכולה להעריך מה תהיינה ההשלכות של בקשות אלה, אם 

בכלל, על החברה, על מצבה הכספי ועל תוצאות פעולותיה ואם תהיינה מהותיות. 

ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה- PCAOB) Public Company Accounting Oversight Board( בארה"ב בדבר ביקורת של 
בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית של החברה על 

דיווח כספי ליום 31 בדצמבר 2016, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית של ה- 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionוהדוח שלנו מיום 22 בפברואר 2017, כלל 

 סומך חייקיןחוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה. 

 רואי חשבון
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 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום דוח רווח והפסד מאוחד 
 סכומים מדווחים

201620152014
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חביאור

הכנסות

                 854             878             2938מעסקאות בכרטיסי אשראי
                 159             173             3188הכנסות ריבית, נטו

                      2                  3*4הכנסות אחרות

              1,015          1,054          1,126סך כל ההכנסות

הוצאות

                    25               14               1037ב'בגין הפסדי אשראי
                 427 473 **             5492תפעול

                 173 175 **             6184מכירה ושיווק
                    45               50               754הנהלה וכלליות

                    73               84             19101ג'תשלומים לבנקים 

                 743             796             868סך כל ההוצאות

                 272             258             258רווח לפני מיסים

                    80               83               880הפרשה למיסים על הרווח

                 192             175             178רווח לאחר מיסים 

                      5                  5                  116ב'חלק החברה ברווחים לאחר השפעת המס של חברות כלולות

                 197             180             184רווח נקי 

רווח למניה רגילה (בש"ח):
רווח בסיסי ומדולל:

7.367.207.88רווח נקי  

אלפיםאלפיםאלפים

25,000       25,000       25,000            
ממוצע משוקלל של מספר המניות

 ששימשו לחישוב הרווח למניה
 

 
 יו"ר הדירקטוריון - תמר יסעור

 
 מנכ"ל - רון פאינרו

 
 תראשי תחשבונאיסמנכ"ל, מנהלת אגף כספים וחשבות,  - לאה שורץ

 2017 בפברואר 22תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
 מיליוני ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *

 סווג מחדש ** 
  , הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

 .25ראה ביאור תמצית הדוחות הכספיים של החברה בלבד, 
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 בדצמבר 31ליום מאזן מאוחד 
 סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר31 בדצמבר
20162015

מיליוני ש"חמיליוני ש"חביאור

נכסים

                 142                 9140מזומנים ופיקדונות בבנקים

           11,421           1012,314א', 10ב'חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
(81)(92)10ב'הפרשה להפסדי אשראי

           11,340           12,222חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

                      3                      113השקעות בחברות כלולות 
                 179                 12174ציוד

                   67                   1379נכסים אחרים

           11,731           12,618סך כל הנכסים

התחייבויות

              3,013              143,707אשראי מתאגידים בנקאיים
              6,913              156,960זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

                 144                 16156התחייבויות אחרות

           10,070           10,823סך כל ההתחייבויות

19התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות

              1,661              181,795הון 

           11,731           12,618סך כל ההתחייבויות וההון
 

 

 לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביאורים

 .25ראה ביאור תמצית הדוחות הכספיים של החברה בלבד, 
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 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום דוח על השינויים בהון 
 סכומים מדווחים

הון המניות 
הנפרע

פרמיה על 
מניות

קרן הון 
מפעולות עם 
סך הכל הוןעודפיםבעלי שליטה

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

           1,384              33970             355 26יתרה ליום 31 בדצמבר 2013

(50)(50)---דיבידנד  

              197              197---רווח נקי בשנת החשבון

           1,531           331,117             355 26יתרה ליום 31 בדצמבר 2014

(50)(50)---דיבידנד

              180              180---רווח נקי בשנת החשבון

           1,661           331,247             355               26יתרה ליום 31 בדצמבר 2015

(50)(50)---דיבידנד

              184              184---רווח נקי בשנת החשבון

           1,795 331,381             355               26יתרה ליום 31 בדצמבר 2016

*   בקשר למדיניות חלוקת דיבידנד ומגבלות החלוקה, ראה ביאור 18ה'. 

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

 .25ראה ביאור תמצית הדוחות הכספיים של החברה בלבד, 
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 בדצמבר 31דוח מאוחד על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 

 .סכומים מדווחים

201620152014
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
                  197                  180                  184רווח נקי לשנה

התאמות:

                    (7)                    (7)                    (7)חלק החברה ברווחים בלתי מחולקים של חברות כלולות
                     66                     74                     69פחת על ציוד

                     25                     14                     37הוצאות בגין הפסדי אשראי
                    (6)                    (1)                       2מיסים נדחים, נטו

                    (1)                       3                       3פיצויי פרישה - גידול (קיטון) בעודף העתודה על היעודה
                    (1)                    (1)                       2התאמות בגין הפרשי שער על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

שינויים בנכסים שוטפים
                  (20)                  (89)                  (47)הפקדת פיקדונות בבנקים
                     20                     43                     43משיכת פיקדונות מבנקים

                (859)                (465)                (790)מתן אשראי למחזיקי כרטיס ולבתי עסק, נטו
                (296)                (347)                (128)עליה בחייבים אחרים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

                        -                    (1)                  (14)אחר
שינויים בהתחייבויות שוטפות

                  803                  308                  694אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
                  235                  424                     47עליה בזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

                  (17)                    (7)                       6אחר

                  139                  128                  101מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
                       6                       7                       7דיבידנד שהתקבל מחברה כלולה

                  (73)                  (72)                  (62)רכישת ציוד

                  (67)                  (65)                  (55)מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
                  (50)                  (50)                  (50)דיבידנד ששולם לבעלי מניות

                  (50)                  (50)                  (50)מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

                     22                     13                    (4)עליה במזומנים ושווי מזומנים
                     39                     62                     76יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

                       1                       1                    (2)השפעת תנועות בשער חליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

                     62                     76                     70יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

ריבית ומיסים ששולמו ו/או התקבלו:
                  183                  171                  189ריבית שהתקבלה

                     25                     15                     16ריבית ששולמה
                       6                       7                       7דיבידנדים שהתקבלו

                     80                  104                     87מיסים על הכנסה ששולמו
                       5                       8*מיסים על הכנסה שהתקבלו

פעולות השקעה ומימון שלא במזומן בתקופת הדוח נספח - 
                        1                       3                       2רכישת ציוד באשראי

 מיליוני ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *
 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

 .25ביאור תמצית הדוחות הכספיים של החברה בלבד, ראה 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 

 כללי א.
"לאומי") -"החברה") הינה חברה פרטית בשליטה של בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן  -לאומי קארד בע"מ (להלן  .1

. הדוחות הכספיים המאוחדים 2000בפברואר  15באמצעות לאומי אחזקות פיננסיות בע"מ. החברה הוקמה ביום 
, נות שלה (להלן: "הקבוצה")חברות הבהכוללים את אלה של החברה ושל  2016בדצמבר  31ליום של החברה 

 וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות.
 
 .1981 -על פי חוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א  החברה הינה תאגיד עזר בנקאי 
 
להוראות וכן בהתאם  )Israeli GAAPלכללי חשבונאות מקובלים בישראל ( הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם 

 .על הבנקים והנחיותיוהמפקח 
  
 .2017בפברואר  22הדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  
 
 הגדרות .2

 בדוחות כספיים אלה:

תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים  -") IFRS(להלן: " תקני דיווח כספי בינלאומיים
)IASBדיווח כספי בינלאומיים ( ) והם כוללים תקניIFRS) ותקני חשבונאות בינלאומיים (IAS לרבות פרשנויות לתקנים (

) או פרשנויות שנקבעו על די הועדה המתמדת IFRICאלה שנקבעו על ידי הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (
 ), בהתאמה.SICלפרשנויות (

חשבונאות שבנקים אמריקאיים שנסחרים בארה"ב נדרשים ליישם. כללי ה - כללי חשבונאות מקובלים בבנקים בארה"ב
 חשבונאיתבארה"ב, המוסד לתקינה  ירות ערךכללים אלה נקבעים על ידי רשויות הפיקוח על הבנקים בארה"ב, רשות ני

הקודיפיקציה  ,FAS 168 (ASC 105-10) -בוספים בארה"ב, ומיושמים בהתאם להיררכיה שנקבעה נבארה"ב וגופים 
 .תקני החשבונאות של המוסד לתקינה בחשבונאות כספית בארה"ב וההיררכיה של כללי החשבונאות המקובלים של

, הובהר כי כל עמדה שנמסרה FAS 168 -בבנוסף לכך, בהתאם לקביעת הפיקוח על הבנקים, למרות ההיררכיה שנקבעה 
יות הפיקוח על הבנקים בארה"ב לגבי אופן היישום לציבור על ידי רשויות הפיקוח על הבנקים בארה"ב או על ידי צוות רשו

 של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב היא כלל חשבונאות המקובל בבנקים בארה"ב.

 והחברות המאוחדות שלה.בע"מ  לאומי קארד - הקבוצה
 חברות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא עם דוחות החברה. - חברות מאוחדות

למעט חברות מאוחדות, ולרבות שותפות או מיזם משותף, שהשקעת החברה  לרבות שותפויות, חברות, - חברות כלולות
 בהן, במישרין או בעקיפין, כלולה בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.

 כלולות. חברות מאוחדות וחברות - חברות מוחזקות

בדרך כלל, זהו המטבע של הסביבה  .המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית שבה החברה פועלת - מטבע הפעילות
 שבה התאגיד מפיק ומוציא את עיקר המזומנים. 

 המטבע לפיו מוצגים הדוחות הכספיים.  - מטבע ההצגה

 להוראות הדיווח לציבור. 80כמשמעותם בסעיף  - ובעלי עניין צדדים קשורים

 לסטטיסטיקה.שמפרסמת הלשכה המרכזית כפי מדד המחירים לצרכן בישראל  - מדד

של  36-ו 23, בהתאם להוראות גילויי דעת 2003סכום נומינלי היסטורי שהותאם למדד בגין חודש דצמבר  - סכום מותאם
 לשכת רואי חשבון בישראל.

דיווח כספי בערכים המותאמים על פי השינויים בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי בהתאם  - דיווח כספי מותאם
 דעת של לשכת רואי החשבון בישראל.להוראות גילויי ה

), בתוספת סכומים בערכים נומינליים, שנוספו לאחר מועד 2003בדצמבר  31סכום מותאם למועד המעבר ( - סכום מדווח
 המעבר, ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר מועד המעבר.

 עלות בסכום מדווח.  -  עלות

 דיווח כספי המבוסס על סכומים מדווחים. - דיווח כספי נומינלי
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 1ביאור 
 בסיס עריכת הדוחות הכספיים .ב
 עקרונות הדיווח .1

ובהתאם להוראות ) Israeli GAAP( ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל החברההדוחות הכספיים של 
 . הבנקים והנחיותיוהדיווח לציבור של המפקח על 

בעיקר הנושאים, הוראות אלה מבוססות על כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארצות הברית. בנושאים הנותרים, 
ועל כללי חשבונאות מקובלים בישראל ) IFRS( שהם פחות מהותיים, ההוראות מבוססות על תקני דיווח כספי בינלאומיים

)Israeli GAAP(.  

מאפשרים מספר חלופות, או אינם כוללים התייחסות ספציפית למצב מסוים, ) IFRS( ספי בינלאומייםכאשר תקני דיווח כ
נקבעו בהוראות אלה הנחיות יישום ספציפיות, המבוססות בעיקר על כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארצות 

 .הברית

 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה .2
שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים למיליון הקרוב, למעט אם צוין הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח, 

 אחרת. השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.

 

 בסיס המדידה .3
 הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות המפורטים להלן:

 ם;נכסי והתחייבויות מסים נדחי -
 הפרשות; -
 נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים; -
 השקעות בחברות כלולות.  -

ערכם של נכסים לא כספיים ופריטי הון שנמדדו על בסיס העלות ההיסטורית, הותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן עד 
בינואר  1אינפלציונית. החל מיום -היפר, היות ועד למועד זה נחשבה כלכלת ישראל ככלכלה 2003בדצמבר  31ליום 

 עורכת החברה את דוחותיה הכספיים בסכומים מדווחים. 2004
 

 שימוש באומדנים .4

) והוראות המפקח על הבנקים Israeli GAAPבעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (
בהערכות אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות והנחיותיו נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת 

 ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשת הנהלת החברה להניח 
ת באשר לנסיבות ולאירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת הנחו

  החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.

דנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומ
 האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 1ביאור 
 יישום לראשונה של תקני חשבונאות, עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים .ג

 תקנים חשבונאיים והוראות חדשות המפורטים להלן: החברה מתמייש 2016בינואר  1החל מתקופות המתחילות ביום 

דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא צירופי  .1
 עסקים, איחוד דוחות כספיים והשקעות בחברות מוחזקות.

 מוחשיים.דיווח לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא נכסים בלתי  .2
 ארגון מחדש של חוב בעייתי. .3

דוחות כספיים מאוחדים אלה ותיאור של אופן והשפעת בלהלן תיאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית 
 היישום לראשונה, ככל שהייתה:

דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב  .1
 א צירופי עסקים, איחוד דוחות כספיים והשקעות בחברות מוחזקותבנוש

פורסם חוזר בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי  2015ביוני  10ביום 
החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא צירופי עסקים, איחוד דוחות כספיים והשקעות בחברות מוחזקות. בהתאם לחוזר 

 נדרש ליישם את כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושאים אלו כמפורט להלן:
 בקודיפיקציה בדבר "צירופי עסקים". 805כללי ההצגה, המדידה והגילוי שנקבעו בהוראות נושא  •
 בקודיפיקציה בדבר "איחוד". 810הוראות נושא  •
ונכסים אחרים" בקשר לטיפול החשבונאי בירידת מוניטין  -בדבר "נכסים בלתי מוחשיים  350-20הוראות נושא  •

 ערך מוניטין שנרכש בצירוף עסקים.
כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא חברות מוחזקות, לרבות כללי ההצגה, המדידה והגילוי וכן  •

ת השווי שיט -בקודיפיקציה בדבר "השקעות  323את ההנחיות הנוגעות לירידת ערך שנקבעו בהוראות נושא 
 המאזני ועסקאות משותפות".

 IFRS 5ב.ב בהוראות הדיווח לציבור בדבר נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה לפי 74הטיפול שנקבע בסעיף  •
 לא יחול על השקעות בחברות כלולות.

שאפשרה לא לבצע תיאומים למדיניות חשבונאית, המתייחסת לנושאים בליבת העסק יודגש כי הוראת המעבר  •
בוטלה.  החברההבנקאי, שיושמה על ידי חברה כלולה ריאלית, לצורך יישום מדיניות חשבונאית אחידה עם זו של 

 2017-ו 2016משיקולים פרקטיים בשנים  לחברהשמאפשר  2015במקומה נוסף סעיף בהוראות המעבר לשנת 
לא לבצע תיאומים למדיניות חשבונאית שמיושמת על ידי חברה כלולה ריאלית, העורכת את דוחותיה הכספיים 

 .IFRS-בהתאם ל
 

ואילך. בעת היישום לראשונה, נדרש לפעול בהתאם  2016בינואר  1מיום  החל לתוקף נכנסוההוראות שנקבעו בחוזר 
להוראות המעבר שנקבעו באותם נושאים בתקינה האמריקאית בשינויים המתחייבים, לרבות תיקון למפרע של מספרי 

” push down accounting“השוואה אם הדבר נדרש על פי כללי התקינה האמריקאית בנושאים אלו. ההוראות בנושא 
 .2016בינואר  1יחולו על צירופי עסקים שיבוצעו החל מיום 

 
 השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. הייתהליישום החוזר לא 

 
 ארה"ב בנושא נכסים בלתי מוחשייםבדיווח לפי כללי החשבונאות המקובלים  .2

 
 כרטיסי אשראי בישראל לפי כלליפורסם חוזר בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות  2015באוקטובר  22ביום 

החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא נכסים בלתי מוחשיים. בהתאם לחוזר נדרש ליישם את כללי החשבונאות 
המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא נכסים בלתי מוחשיים ובין היתר, את כללי ההצגה, המדידה והגילוי שנקבעו בהוראות 

בפרט, על פי החוזר תאגיד בנקאי נדרש ליישם  חרים".מוניטין וא -בקודיפיקציה בדבר "נכסים בלתי מוחשיים  350נושא 
 בקודיפיקציה בדבר "תוכנה לשימוש עצמי". 350-40את הכללים המפורטים בנושא 

יש  ואילך. בעת היישום לראשונה, 2016בינואר  1בנקים נדרשים ליישם את ההוראות שנקבעו בהתאם לחוזר החל מיום 
ינה האמריקאית באותם נושאים, בשינויים המתחייבים. האמור כולל תיקון לפעול בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתק

 לנתונים המתייחסים לתקופות קודמות, אם הדבר נדרש בהתאם לנושאים אלה.
 

 להלן סקירת עיקרי ההוראות החדשות ביישום הוראות התקינה האמריקאית בנושא נכסים בלתי מוחשיים:

 ירידת ערך •
 אורך חיים מוגדרנכסים בלתי מוחשיים בעלי 

נכס בלתי מוחשי ייבחן בהתקיים סממנים לירידת ערך ברמת "קבוצת נכסים". קבוצת נכסים היא הרמה המצומצמת ביותר 
 של נכסים והתחייבויות שמפיקה תזרים מזומנים נפרד.

וי לנבוע ממנה. מהוון הצפ-תחילה יש לבחון האם הערך בספרים של קבוצת הנכסים גבוה מסכום תזרימי המזומנים הבלתי
 אם כן, יש להכיר בירידת ערך בגובה ההפרש שבין הערך בספרים לבין השווי ההוגן של קבוצת הנכסים.

ראטה) אך ורק בין הנכסים שבקבוצת הנכסים, ובלבד שערכו של נכס -ירידת הערך תוקצה בצורה פרופורציונאלית (פרו
 בודד לא ירד מתחת לשוויו ההוגן.
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 המדיניות החשבונאית (המשך)עיקרי  - 1ביאור 
 (המשך) יישום לראשונה של תקני חשבונאות, עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים .ג
 (המשך) ארה"ב בנושא נכסים בלתי מוחשייםבדיווח לפי כללי החשבונאות המקובלים  .2

 
 ביטול הפסד מירידת ערך •

 בלתי מוחשיים. ככלל, לא ניתן לבטל הפסדים מירידת ערך של נכסים
 היוון עלויות ליצירת נכס בלתי מוחשי •

ככלל, עלויות ליצירת נכס בלתי מוחשי יוכרו כהוצאה בעת התהוותן. עם זאת, קיימות הנחיות ספציפיות עבור מקרים 
 מסוימים, למשל לגבי עלויות לפיתוח תוכנה לשימוש עצמי, כמתואר להלן.

 היוון עלויות תוכנה לשימוש עצמי  •
של תוכנה לשימוש עצמי יהוונו, כאשר ההנהלה מחויבת למימון הפרויקט, וכן צפוי  פיתוח היישומיםשהתהוו בשלב  עלויות

שיושלם והתוכנה תמלא את ייעודה. יצוין, כי כבר כיום הוראות הדיווח לציבור בנושא היוון עלויות תוכנה לשימוש עצמי 
 ).ASC 350-40(נכלל במסגרת  SOP 98-1מבוססות בין השאר על התקן האמריקאי 

 
 ליישום החוזר לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

 
 

 ארגון מחדש של חוב בעייתי .3

פורסם על ידי הפיקוח על הבנקים חוזר בנושא ארגון מחדש של חוב בעייתי. החוזר מעדכן את  2016במאי  22ביום 
ולאור הנחיות חדשות של הרשויות  FASB-לקודיפיקציה שפרסם ה 2011-02הוראות הדיווח לציבור לאור עדכון מספר 

 הרגולטוריות בארה"ב.

בהתאם לחוזר, נוספו הנחיות בדבר חובות שעוברים תהליך של ארגון מחדש עוקב. בפרט, נקבע כי בנסיבות מסוימות, 
הסכם נוסף של ארגון מחדש כאשר נערך לחוב ארגון מחדש של חוב בעייתי ולאחר מכן התאגיד הבנקאי והחייב נכנסו ל

(להלן: "ארגון מחדש עוקב"), התאגיד הבנקאי אינו נדרש להתייחס יותר לחוב כחוב שעבר ארגון מחדש של חוב בעייתי 
 אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

 החייב אינו נמצא יותר בקשיים פיננסיים במועד הארגון מחדש העוקב. .1
 ד הבנקאי לא העניק ויתור לחייב.בהתאם לתנאי הארגון מחדש העוקב, התאגי .2

) שיעור 1על מנת לעמוד בשני התנאים כאמור, בין היתר, נדרש שהסכם הארגון מחדש העוקב יהיה בתנאי שוק, לרבות: (
) תנאים אחרים בחוזה, 2ריבית חוזי שאינו נמוך משיעור הריבית בהלוואות חדשות עם מאפייני סיכון אשראי דומים, וכן (

יבים עם התאגיד הבנקאי לעומת התנאים שהתאגיד הבנקאי היה מציע הלוואות חדשות כאמור עם שאינם פחות מט
 מאפייני סיכון אשראי דומים.

בנוסף, נקבעו מקרים בהם ישנה חזקה שהחידוש של חוב נחות הוא ארגון מחדש של חוב בעייתי. וכן נאמר כי כאשר חוב, 
ן מחדש ונקבע כי הוא עומד בהגדרת ארגון בעייתי, ללא מחיקה שלא נחשב בעבר כחוב פגום באופן פרטני, מאורג

חשבונאית חלקית, בדרך כלל אין זה נאות להקטין את אומדן ההפרשה להפסדי אשראי במועד הארגון מחדש כתוצאה 
 מהשינוי בשיטת מדידת ירידת ערך.

ם מחדש שיבוצעו או יחודשו מיום על ארגוני 2016בדצמבר  31הוראות שנקבעו בהתאם לחוזר נכנסו לתוקף החל מיום 
זה ואילך. כמו כן, הבנק יישם את ההוראות בכל הקשור לשימור ההפרשה בחובות שאורגנו מחדש. ליישום הוראה זו על 

 מלא החובות שאורגנו מחדש בבנק לא הייתה השפעה מהותית.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 1ביאור 
  בעריכת הדוחות הכספיים מדיניות חשבונאית שיושמה .ד
 מטבע חוץ והצמדה .1

נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, או הצמודים לו נכללו לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל בתאריך 
 המאזן.

 נכסים והתחייבויות הצמודים למדד, נכללו לפי תנאי ההצמדה שנקבעו לגבי כל יתרה.

 ירים לצרכן ושערי חליפין והשינוי בהם:להלן נתונים לגבי מדדי המח

 

 2014 2015 2016 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר  31 

 % השינוי  % השינוי  % השינוי  2014 2015 2016 

 )0.2( )1.0( )0.2( 119.77  118.58  118.34  בגין -מדד המחירים לצרכן (בנקודות) 

 )0.1( )0.9( ).30( 119.77  118.70  118.34  ידוע -מדד המחירים לצרכן (בנקודות) 

 12.0 0.3  ).51( 3.89  3.90  3.85   שער החליפין של הדולר של ארה"ב

 
 בסיס האיחוד  .2

 חברות בנות

חברות בנות הינן ישויות הנשלטות על ידי החברה. הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים בדוחות הכספיים המאוחדים 
 מיום השגת השליטה ועד ליום הפסקת השליטה. 

 השקעה בחברות כלולות 

ושגה בהן שליטה. חברות כלולות הינן ישויות בהן יש לקבוצה השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית, אך לא ה
 ת.במוחזקת מקנה השפעה מהותי 50%עד  20%קיימת הנחה לפיה החזקה בשיעור של 

השקעה בחברות כלולות מטופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני ומוכרת לראשונה לפי עלותה. עלות ההשקעה כוללת 
צאות, ברווח או הפסד של ישויות עלויות עסקה. הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את חלקה של הקבוצה בהכנסות ובהו

מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, לאחר התיאומים הנדרשים כדי להתאים את המדיניות החשבונאית לזו של 
 הקבוצה מהיום בו מתקיימת ההשפעה המהותית ועד ליום שבו לא מתקיימת עוד ההשפעה המהותית. 

הזכויות של הקבוצה בחברה המטופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני, כאשר חלקה של הקבוצה בהפסדים עולה על ערך 
הערך בספרים של אותן זכויות, כולל השקעה לזמן ארוך המהווה חלק מההשקעה במוחזקת, מופחת לאפס. במקרים 
בהם חלקה של הקבוצה בהשקעה לזמן ארוך המהווה חלק מההשקעה במוחזקת שונה מחלקה בהון המוחזקת, הקבוצה 

להכיר בחלקה בהפסדי המוחזקת, לאחר איפוס ההשקעה ההונית, בהתאם לשיעור זכאותה הכלכלית בהשקעה ממשיכה 
לזמן ארוך לאחר איפוס הזכויות כאמור. הקבוצה אינה מכירה בהפסדים נוספים של החברה המוחזקת, אלא אם לקבוצה 

 יש מחויבות לתמיכה בחברה המוחזקת או אם שילמה הקבוצה סכומים בעבורה.

 שבוטלו באיחודעסקאות 

יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו, הנובעות מעסקאות בין חברתיות, בוטלו במסגרת הכנת הדוחות 
הכספיים המאוחדים. רווחים שטרם מומשו הנובעים מעסקאות עם חברות כלולות בוטלו כנגד ההשקעה לפי זכויות 

תה יו בוטלו באותו אופן לפיו בוטלו רווחים שטרם מומשו, כל עוד לא היהקבוצה בהשקעות אלו. הפסדים שטרם מומש
 קיימת ראיה לירידת ערך.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 1ביאור 
 (המשך) מדיניות חשבונאית שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים .ד

 בסיס ההכרה בהכנסות ובהוצאות .3

 להלן.וג'  'ב פיםעל בסיס צבירה, למעט האמור בסעי נכללותהכנסות והוצאות  א.

 הכנסות מימון ועמלות תפעוליות בגין חובות בגביה נזקפות לדוח רווח והפסד על בסיס הגביה בפועל. ב.
 להלן. 4הכנסות ריבית בגין חובות פגומים, לפירוט ראה סעיף  ג. 
 דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו  ד.

יעה האם לדווח על ההכנסות על בסיס ברוטו (כספק עיקרי) או על בסיס נטו (פעולה כסוכן) מיישמת לצורך הקב
 "ההבהרה"). -בדבר "דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו" (להלן  8 מס'החברה את הוראות הבהרה 

הנגזרים מהעסקה תציג בהתאם להבהרה, ישות הפועלת כסוכנת או כמתווכת מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות 
את הכנסותיה על בסיס נטו. לעומת זאת, ישות הפועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים 
מהעסקה תציג את הכנסותיה על בסיס ברוטו. במסגרת ההבהרה נקבעו שורה של סימנים אותם בוחנת החברה 

  בסיס נטו.כדי לקבוע את בסיס דיווח ההכנסות, על בסיס ברוטו או על 
  הכנסות מעמלות בתי עסק מוצגות לאחר ניכוי עמלות למנפיקים אחרים. 

  והפרשה להפסדי אשראי חובות פגומים, סיכון אשראי .4
והפרשה להפסדי אשראי  בהתאם להוראה של המפקח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי

ועמדות של רשויות הפיקוח על  ASC 310, את תקן חשבונאות אמריקאי 2011בינואר  1מיישמת החברה, החל מיום 
הבנקים בארה"ב ושל הרשות לניירות ערך בארה"ב, כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור, בעמדות ובהנחיות הפיקוח על 

כמו כן, החל  ים בנושא טיפול בחובות בעייתיים.את הנחיות הפיקוח על הבנק המיישמת החברהחל מאותו מועד  הבנקים.
 חובות של האשראי איכות על הגילוי עדכוןמיישמת החברה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא  2012בינואר  1מיום 

לציבור ואת קובץ השאלות מעת לעת מעדכן הפיקוח על הבנקים את הוראות הדיווח בנוסף,  .אשראי להפסדי הפרשה ועל
והתשובות המנחות לגבי אופן היישום של ההוראות בנושא חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי, זאת במטרה לשלב 
בהם את ההוראות שחלות בנושא זה על הבנקים בארה"ב, לרבות הנחיות של רשויות הפיקוח בארה"ב. החל משנת 

ר לטיפול בארגן מחדש של חוב בעייתי והנחיות מסוימות בנוגע לאופן הבחינה עודכנו, בין היתר, ההנחיות בכל הקשו 2016
 של החובות.

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי ויתרות חוב אחרות
יתרות חוב בגין פעילות בכרטיסי אשראי ויתרות חוב אחרות מדווחות בספרי החברה לפי יתרת החוב הרשומה. יתרת 

חוב, לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות, אך לפני ניכוי הפרשה להפסדי אשראי בגין אותו החוב הרשומה מוגדרת כיתרת ה
לאור זאת, יתרות  חוב. יתרת החוב הרשומה אינה כוללת ריבית צבורה שלא הוכרה או שהוכרה בעבר ולאחר מכן בוטלה.

השוואה ליתרות האשראי המדווחות לאחר  בנותאשראי שהוצגו בתקופות שלפני תקופת יישום ההוראה לראשונה אינן 
 תחילת יישומה. 

 זיהוי וסיווג חובות פגומים
החברה קבעה נהלים לזיהוי אשראי בעייתי ולסיווג חובות כפגומים. בהתאם לנהלים אלו, החברה מסווגת את כל החובות 

. חוב מסווג כפגום כאשר או פגום , נחותהבעייתיים שלה ואת פריטי האשראי החוץ מאזניים בסיווגים: השגחה מיוחדת
בהתבסס על מידע ואירועים עדכניים צפוי שהחברה לא תוכל לגבות את כל הסכומים המגיעים לה לפי התנאים החוזיים 
 של הסכם החוב. קבלת החלטה בדבר סיווג החוב מבוססת, בין היתר, על מצב הפיגור של החוב, הערכת מצבו הפיננסי 

ומצב הביטחונות, מצבם הפיננסי של ערבים, אם קיימים, ומחויבותם לתמוך בחוב ויכולת וכושר הפירעון של הלווה, קיום 
 הלווה להשיג מימון מצד ג'.

ימים או יותר, למעט אם החוב גם  90כאשר הקרן או הריבית בגינו מצויים בפיגור של  בכל מקרה חוב מסווג כחוב פגום
ה. לצורך כך החברה עוקבת אחר מצב ימי הפיגור אשר נקבע בהתייחס לתנאי הפירעון מובטח היטב וגם נמצא בהליכי גבי

החוזיים שלו. חובות נמצאים בפיגור כאשר הקרן או הריבית בגינם לא שולמו לאחר שהגיע המועד לפירעונם. בנוסף, חוב 
ם או יותר כאשר הלקוח לא שילם ימי 30מתחדש ללא מועד סיום ברור, כגון חוב בכרטיס אשראי, יוגדר כחוב בפיגור של 

את התשלום החוזי המינימלי החודשי הנדרש. החל ממועד הסיווג כפגום החוב יטופל כחוב שאינו צובר הכנסות ריבית 
 (חוב כאמור ייקרא "חוב שאינו מבצע").

 .יסווג כחוב פגום כמו כן, כל חוב שתנאיו שונו במסגרת ארגון מחדש של חוב בעייתי
 

 למצב שאינו פגום  החזרה של חוב פגום
 חוזר להיות מסווג כחוב שאינו פגום בהתקיים אחד משני המצבים הבאים: חוב פגום

של הקרן הנותרת והריבית  אין בגינו רכיבי קרן או ריבית אשר הגיע מועדם וטרם שולמו והחברה צופה פירעון .1
 בשלמותם לפי תנאי החוזה (כולל סכומים שהופרשו).

 כאשר החייב נעשה מובטח היטב ונמצא בהליכי גביה. .2
 .חובות שסווגו כפגומים כתוצאה מביצוע ארגון מחדש של חוב בעייתי -כאמור לא יחולו על  כללי ההחזרה מסיווג פגום
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 1ביאור 
 מדיניות חשבונאית שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים (המשך) .ד
 (המשך) והפרשה להפסדי אשראי חובות פגומים, סיכון אשראי .4
 

 למצב פגום וצובר החזרה של חוב פגום
פורמאלית ארגון מחדש, כך שלאחר הארגון מחדש קיים ביטחון סביר שהחוב ייפרע ויבצע בהתאם לתנאיו  חוב אשר עבר

החדשים, מוחזר לטיפול כחוב שצובר הכנסות ריבית, בתנאי שהארגון מחדש וכל מחיקה חשבונאית שבוצעה בחוב 
ית הפירעון לפי התנאים החדשים. נתמכים בהערכת אשראי עדכנית ומתועדת היטב של מצבו הפיננסי של החייב ותחז

ההערכה מבוססת על ביצועי הפירעון הרציפים ההיסטוריים של החייב בתשלומי מזומן ושווה מזומן למשך תקופה סבירה 
) את יתרת החוב 20%הנמשכת לפחות שישה חודשים ורק לאחר שהתקבלו תשלומים שהפחיתו באופן מהותי (לפחות 

 דש.הרשומה שנקבעה לאחר הארגון מח

 חוב בעייתי בארגון מחדש 
מוגדר כחוב אשר לגביו, מסיבות כלכליות או משפטיות הקשורות  חוב אשר פורמאלית עבר ארגון מחדש של חוב בעייתי

טל תשלומי לקשיים פיננסיים של חייב, החברה העניקה ויתור בדרך של שינוי בתנאי החוב במטרה להקל על החייב את נ
המזומן בטווח הקרוב (הפחתה או דחייה של תשלומים במזומן שנדרשים מהחייב) או בדרך של קבלת נכסים אחרים 

 כפירעון החוב (בחלקו או במלואו). 

בצעת בחינה איכותית , החברה מלצורך קביעה האם הסדר חוב שבוצע על ידי החברה מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי
 של מכלול התנאים של ההסדר והנסיבות במסגרתן הוא בוצע, וזאת במטרה לקבוע האם: 

 ויתור לחייב. ההעניק החברה) במסגרת ההסדר 2( -החייב מצוי בקשיים פיננסיים ו) 1(   

על היותו של הלווה  לצורך קביעה האם החייב נמצא בקשיים פיננסיים, החברה בוחנת האם קיימים סממנים המצביעים
בקשיים במועד ההסדר או על קיום אפשרות סבירה שהלווה יקלע לקשיים פיננסיים לולא ההסדר. בין היתר, החברה 

 בוחנת קיום אחת או יותר מהנסיבות המפורטות להלן:

 למועד הסדר החוב הלווה נמצא בכשל, לרבות כאשר חוב אחר כלשהו של הלווה הינו בכשל;  -

האם בהתאם ליכולת הפירעון הנוכחית קיימת סבירות  כהמערי החברהבות שלמועד ההסדר אינם בפיגור לגבי החו -
 כי בעתיד הנראה לעין הלווה ייקלע למצב של כשל ולא יעמוד בתנאים החוזיים המקוריים של החוב; 

משך קיומו של הלווה החייב הוכרז כפושט רגל, נמצא בתהליך של כינוס נכסים או קיימים ספקות משמעותיים לה -
 כעסק חי; וכן 

ללא שינוי תנאי החוב, החייב לא יהיה מסוגל לגייס חוב ממקורות אחרים בריבית שוק המקובלת לגבי חייבים  -
 שאינם בכשל.

 החברה מסיקה כי במסגרת ההסדר הוענק לחייב ויתור, גם אם במסגרת ההסדר בוצעה העלאה בריבית החוזית.

גת חוב כחוב בעייתי שאורגן מחדש אם במסגרת ההסדר הוענקה לחייב דחיית תשלומים שאינה בנוסף, החברה לא מסוו
 מהותית בהתחשב בתדירות התשלומים, בתקופה החוזית לפירעון ובמשך החיים הממוצע הצפוי של החוב המקורי.

ל בסיס קבוצתי, יסווגו חובות שתנאיהם שונו בארגון מחדש של חוב בעייתי, לרבות כאלה שטרם הארגון מחדש נבחנו ע
ויוערכו על בסיס פרטני לצורך ביצוע הפרשה להפסדי אשראי או מחיקה חשבונאית. לאור העובדה שהחוב  כחוב פגום

לא ייפרע בהתאם לתנאים החוזיים המקוריים שלו, החוב ממשיך להיות מסווג  שלגביו בוצע ארגון מחדש של חוב בעייתי
 כחוב פגום גם לאחר שהחייב חוזר למסלול פירעון בהתאם לתנאים החדשים.

 הפרשה להפסדי אשראי
החברה קבעה נהלים לסיווג אשראי ולמדידת ההפרשה להפסדי אשראי כדי לקיים הפרשה ברמה מתאימה לכיסוי הפסדי 

צפויים בהתייחס לתיק האשראי שלה. בנוסף, החברה קבעה נהלים הנדרשים לקיום הפרשה ברמה מתאימה כדי  אשראי
לכסות הפסדי אשראי צפויים הקשורים למכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כחשבון התחייבותי נפרד (בעיקר מסגרות אשראי 

 שלא נוצלו). 

" או לתיק האשראי מוערכת באחד משני מסלולים: "הפרשה פרטניתההפרשה לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס 
 ". "הפרשה קבוצתית
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 1ביאור 
 מדיניות חשבונאית שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים (המשך) .ד
 (המשך) והפרשה להפסדי אשראי חובות פגומים, סיכון אשראי .4

 להפסדי אשראי  הפרשה פרטנית

 מיליון ש"ח. הפרשה פרטנית 0.5החוזית הינה מעל  יתרתם שסך חובות פרטנית בחינה לצורך לזהות בחרה החברה
להפסדי אשראי מוכרת לגבי כל חוב שנבחן על בסיס פרטני ואשר סווג כפגום. כמו כן, כל חוב שתנאיו שונו במסגרת ארגון 

 .יסווג כחוב פגום מחדש של חוב בעייתי
ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי מוערכת בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, מהוונים בשיעור הריבית 

 האפקטיבית המקורית של החוב. 
  להפסדי אשראי הפרשה קבוצתית

בקבוצות גדולות של חובות  מחושבת כדי לשקף הפרשות לירידת ערך בגין הפסדי אשראי בלתי מזוהים פרטנית הגלומים
קטנים בעלי מאפייני סיכון דומים, וכן בגין חובות שנבחנו פרטנית ונמצא שהם אינם פגומים. ההפרשה להפסדי אשראי 

טיפול חשבונאי ) FAS )450 ASC 5 -בגין חובות המוערכים על בסיס קבוצתי, מחושבת בהתאם לכללים שנקבעו ב
. הנוסחה מבוססת על שיעורי הפסד היסטוריים בחלוקה בין אשראי ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים בתלויות

. ומסתיימת במועד הדיווח 2011בינואר  1לאורך התקופה המתחילה מיום שנים תי לאשראי לא בעייתי, בטווח של בעיי
בקשר לאשראי לציבור  ההפרשה הנאות, לצורך קביעת שיעור לעיל שיעורי הפסד היסטוריים כאמור לממוצעבנוסף 

(התאמות איכותיות), לרבות מגמות בהיקפי האשראי, נתונים מקרו כלכליים,  החברה לוקחת בחשבון נתונים נוספים
לעניין זה, בקשר לאשראי  איכות כללית של אשראי ושינויים בנפח ובמגמה של יתרות בפיגור ויתרות פגומות. הערכת

הנובע מחייבים בגין כרטיסי אשראי בנקאיים ללא חיוב ריבית, נקבע  ייתי, למעט סיכון אשראילאנשים פרטיים שאינו בע
מיתרת האשראי  0.75%-כי שיעור ההתאמות האיכותיות בגין גורמים איכותיים הרלוונטיים לסיכוי הגבייה לא יפחת מ
  שאינו בעייתי לאנשים פרטיים במועד הדיווח בהתייחס לממוצע שיעורי ההפסד בטווח השנים.

 מאזניאשראי חוץ 
 .FAS 5  )(ASC 450-ההפרשה הנדרשת בהתייחס למכשירי האשראי החוץ מאזניים מוערכת בהתאם לכללים שנקבעו ב

ההפרשה המוערכת על בסיס קבוצתי עבור מכשירי האשראי החוץ מאזניים מבוססת על שיעורי ההפרשה שנקבעו עבור 
לאשראי הצפוי של סיכון האשראי החוץ מאזני. שיעור האשראי המאזני (כמפורט לעיל), תוך התחשבות בשיעור המימוש 

 מס'המימוש לאשראי מחושב על ידי החברה בהתבסס על מקדמי המרה לאשראי כמפורט בהוראות ניהול בנקאי תקין 
 הגישה הסטנדרטית.  - סיכון אשראי - , מדידה והלימות הון203

הכוללת של ההפרשה להפסדי אשראי. הערכת נאותות כאמור מתבססת על שיקול הדעת בנוסף, החברה בוחנת את הנאותות 
 של ההנהלה אשר מתחשב בסיכונים הגלומים בתיק האשראי ובשיטות ההערכה שמיושמות על ידי החברה לקביעת ההפרשה.

 
 מחיקה חשבונאית

החברה מוחקת חשבונאית כל חוב או חלק ממנו המוערך על בסיס פרטני שנחשב כאינו בר גביה ובעל ערך נמוך כך שהותרתו 
כנכס אינה מוצדקת, או חוב בגינו מנהלת החברה מאמצי גביה ארוכי טווח (המוגדרים ברוב המקרים כתקופה העולה על שנתיים). 

ימי  150קבעו כללי המחיקה בהתבסס על תקופת הפיגור שלהם (ברוב המקרים מעל לגבי החובות המוערכים על בסיס קבוצתי, נ
. יובהר כי מחיקות חשבונאיות אינן כרוכות בויתור משפטי והן מקטינות את יתרת ותבעייתיאחרים של פיגור רצופים) ועל פרמטרים 

  החברה. החוב המדווחת לצרכים חשבונאיים בלבד, תוך יצירת בסיס עלות חדש לחוב בספרי
נבחן הצורך במחיקה  למרות האמור לעיל, לגבי חובות אשר נבחנו באופן קבוצתי וסווגו כפגומים בשל ארגון מחדש של חוב בעייתי

 המיידית. 
 

 הכרה בהכנסה
ומפסיקה לצבור בגינו הכנסות במועד סיווג החוב כפגום החברה מגדירה את החוב כחוב שאינו צובר הכנסות ריבית 

ריבית, למעט האמור להלן לגבי חובות מסוימים שאורגנו מחדש. כמו כן, במועד סיווג החוב כפגום החברה מבטלת את 
כל הכנסות הריבית שנצברו וטרם נגבו, ואשר הוכרו כהכנסה ברווח והפסד. החוב ממשיך להיות מסווג כחוב שאינו צובר 

ולאחר הארגון  . חוב אשר פורמאלית עבר ארגון מחדש של חוב בעייתילגביו הסיווג כחוב פגוםריבית, כל עוד לא בוטל 
 מחדש קיים ביטחון סביר שהחוב יפרע ויבצע בהתאם לתנאיו החדשים, יטופל כחוב פגום שצובר הכנסות ריבית. 

 דרישות הגילוי
עדכון  כפי שנקבעו במסגרת  אשראי להפסדי הפרשה ועל חובות של אשראי איכות על הגילוי דרישותאת  מתמייש החברה

 להפסדי ההפרשה ביתרת תנועה, חובות יתרות לגבי יותר רחב גילוי דורש אשר, ASU 2010-20תקינה חשבונאית 
 .האשראי לאיכות בנוגע וגילויים הדיווח תקופת במהלך חובות של מהותיות ומכירות רכישות, אשראי
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 1ביאור 
 מדיניות חשבונאית שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים (המשך) .ד

 קביעת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים .5
) אשר מגדיר שווי הוגן FAS 157 )ASC 820-10 -החברה מיישמת את הכללים שנקבעו ב 2011בינואר  1החל מיום 

וקובע מסגרת עבודה עקבית למדידת שווי הוגן על ידי הגדרת טכניקות הערכת שווי הוגן לגבי נכסים והתחייבויות וקביעת 
, מיישמת החברה את הוראת הפיקוח על 2012בינואר  1מדרג שווי הוגן והנחיות יישום מפורטות. כמו כן, החל מיום 

 ASUהוגן, המשלבת בהוראות הדיווח לציבור את הכללים שנקבעו בעדכון תקינה חשבונאית  הבנקים בנושא מדידות שווי
 U.S. GAAP -): תיקונים להשגת מדידת שווי הוגן ודרישות גילוי אחידות בASC 820בנושא מדידת שווי הוגן ( 2011-04

 .IFRS -וב

שווי הוגן מוגדר כמחיר אשר היה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם בהעברת התחייבות בעסקה רגילה בין 
משתתפים בשוק במועד המדידה. בין היתר, התקן מחייב לצורך הערכת שווי הוגן, לעשות שימוש מרבי ככל שניתן 

ייצגים מידע הזמין בשוק המתקבל ממקורות בלתי בנתונים נצפים ולמזער שימוש בנתונים לא נצפים. נתונים נצפים מ
מפרט היררכיה של טכניקות מדידה  FAS 157תלויים ואילו נתונים לא נצפים משקפים את ההנחות של החברה. 

בהתבסס על השאלה האם הנתונים ששימשו לצורך קביעת השווי ההוגן הינם נצפים או לא נצפים. סוגים אלו של נתונים 
 הוגן כמפורט להלן: יוצרים מדרג שווי

, אשר לחברה יש : מחירים מצוטטים (לא מותאמים) בשווקים פעילים לנכסים או להתחייבויות זהים1נתוני רמה  -
 יכולת לגשת אליהם במועד המדידה.

נתונים הנצפים עבור הנכס או התחייבות, במישרין או בעקיפין, שאינם מחירים מצוטטים הנכללים : 2נתוני רמה  -
 .1ברמה 

 : נתונים לא נצפים עבור הנכס או ההתחייבות.3נתוני רמה  -

 זו דורשת שימוש בנתוני שוק נצפים, כאשר מידע זה קיים.  היררכיה

לרוב המכשירים הפיננסיים של החברה (כגון: חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, אשראי מתאגידים בנקאיים וזכאים 
ט "מחיר שוק", מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים. לפיכך, השווי ההוגן בגין פעילות בכרטיסי אשראי) לא ניתן לצט

נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור, כגון ערך נוכחי של תזרים מזומנים עתידי המהוון בריבית ניכיון בשיעור 
חובות פגומים וחובות  המשקף את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי. לצורך כך, תזרימי המזומנים העתידיים עבור

 אחרים חושבו לאחר ניכוי השפעות של מחיקות חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות. 

ראה ביאור להרחבה לגבי השיטות וההנחות העיקריות המשמשות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים, 
 ."ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסייםיתרות "להלן,  א'23

 
 קיזוז נכסים והתחייבויות .6

 הדיווח הוראות את מעדכן אשר 2012 בדצמבר 12 מיום הבנקים על המפקח בחוזר שנקבעו הכללים את מיישמת החברה
 סעיף את להתאים נועדו זה בחוזר המפורטים התיקונים. והתחייבויות נכסים בנושא קיזוז הבנקים על המפקח של לציבור

 נכסים בהתאם להוראות, החברה תקזז .ב"בארה המקובלים החשבונאות לכללי לציבור הדיווח בהוראות א'15
 :הבאים המצטברים התנאים בהתקיים נטו את יתרתם במאזן ותציג נגדי צד מאותו הנובעים והתחייבויות

) לקיזוז ההתחייבויות legally enforceable rightבגין אותן ההתחייבויות, קיימת זכות חוקית ניתנת לאכיפה ( -
  מהנכסים;

 קיימת כוונה לפרוע את ההתחייבות ולממש את הנכסים על בסיס נטו או בו זמנית; -

 ).determinable amountsלשני סכומים הניתנים לקביעה ( תוגם הצד הנגדי חייבים אח חברהגם ה -

במאזן סכום נטו בהתקיים כל  ותציגנכסים והתחייבויות עם שני צדדים נגדיים שונים  תקזז החברהבהתאם להוראות 
בגין אותן  החברההתנאים המצטברים לעיל, ובתנאי שישנו הסכם בין שלושת הצדדים המעגן באופן ברור את זכות 

 ההתחייבויות לקיזוז.

 אישור מראש של המפקח על הבנקים.לכך  הלקזז מאזנית סכומים אלא אם קיבל תרשאי אינה החברהעם זאת, 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 1ביאור 
 מדיניות חשבונאית שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים (המשך) .ד
 העברות ושירות של נכסים פיננסיים וסילוק של התחייבויות .7

העברות ), FAS )860-10 ASC 140החברה מיישמת את כללי המדידה והגילוי שנקבעו בתקן חשבונאות אמריקאי 
, העברות ושירות של נכסים פיננסיים FAS 166ושירות של נכסים פיננסיים ולסילוק של התחייבויות, כפי שתוקן על ידי 

)ASC 860-10 .לצורך הטיפול בהעברות של נכסים פיננסיים וסילוק של התחייבויות ,( 

) הנכס 1כמכירה, אם ורק אם, מתקיימים כל התנאים הבאים: (בהתאם לכללים אלו העברת נכס פיננסי תטופל חשבונאית 
) כל מקבל (או, כל צד 2הפיננסי שהועבר בודד מהגורם המעביר, גם במצב של פשיטת רגל או בכינוס נכסים אחר; (

ם שלישי שמחזיק בזכויות מוטב) יכול לשעבד או להחליף את הנכסים (או את זכויות המוטב) שקיבל, ולא קיים תנאי שג
מגביל את המקבל (או צד שלישי אשר מחזיק בזכויות המוטב) מלנצל את זכותו לשעבד או להחליף וגם מעניק למעביר 

המעביר, או חברות מאוחדות שנכללו בדוחותיו הכספיים, או הסוכנים  )3( הטבה גדולה יותר מאשר הטבה טריוויאלית;
 ו בזכויות המוטב המתייחסים לנכסים המועברים האלה. שלו, אינם שומרים שליטה אפקטיבית בנכסים הפיננסיים א

במידה והעסקה עומדת בתנאים לטיפול בעסקה כמכירה, הנכסים הפיננסים המועברים נגרעים מהמאזן של החברה. 
במידה ולא מתקיימים תנאי המכירה, ההעברה נחשבת לחוב מובטח. מכירה של חלק מנכס פיננסי שאינו זכות משתתפת 

זן של החברה והתמורה מהמכירה תוכר מטופלת כחוב מובטח, היינו, הנכסים המועברים ממשיכים להירשם במא
 כהתחייבות של החברה. 

 מהשילהחברה התחייבות אם ורק אם ההתחייבות סולקה, כלומר התקיים אחד מהתנאים הבאים (א)  תגורע החברה
בהסכמת המלווה  משפטית בהליך משפטי או השוחרר החברהבגין ההתחייבות, או (ב)  הממחויבות הלמלווה והשתחרר

 ייב העיקרי בגין ההתחייבות.מהיותו הח

 

  ציוד .8
 עלות

הציוד מוצג לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפרשה לירידת ערך. העלות כוללת הוצאות הניתנות לייחוס במישרין 
 לרכישת הנכס.

 עלויות עוקבות

אם  עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרת כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע
צפוי כי ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בהן יזרמו אל הקבוצה ואם עלותן ניתנת למדידה באופן מהימן. 
הערך בספרים של חלק מפריט רכוש קבוע שהוחלף נגרע. עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות 

 לרווח והפסד עם התהוותן.

 תוכנה
מדדת לפי עלות, הכוללת בדרך כלל עלויות עסקה, בניכוי הפחתות והפסדים תוכנה אשר נרכשה על ידי החברה נ

 מירידת ערך שנצברו.
 וכן ההנהלה, בעלת ;היוון עלויות לפיתוח תוכנה לשימוש עצמי מתחיל רק כאשר: השלב הראשוני בפרויקט הושלם

ויתהוו הטבות כלכליות פרויקט לפיתוח תוכנה וצפוי כי הפיתוח יושלם ת המתאימה, אישרה והתחייבה לממן הסמכו
 עתידיות מהתוכנה.

 בעת פיתוח או השגת תוכנה לשימוש עצמי, מהוונות העלויות הבאות: עלויות ישירות של חומרים ושירותים שנצרכו
לויות אחרות בגין פעילויות ועלויות שכר עבודה לעובדים הקשורים באופן ישיר לפעילות פיתוח או השגת התוכנה. ע

 פיתוח ועלויות בשלב הראשוני של הפרויקט נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

 עלויות עוקבות

יובילו לפונקציונליות של תוכנה לשימוש עצמי מהוונים רק אם צפוי שההוצאות שהתהוו  ושיפורים שדרוגים עלויות
 התהוותן.נוספת. עלויות עוקבות אחרות מוכרות כהוצאה בעת 

 פחת

פחת הוא העלות -פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר
פחת נזקף לדוח רווח והפסד החל  של הנכס או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר של הנכס.

ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול , דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום לשימוש הנכס זמיןמהתקופה בה 
 באופן שהתכוונה ההנהלה.
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 ציוד (המשך) . 8
 הפחת מחושב לפי שיטת הקו הישר על בסיס משך השימוש המשוער של הנכסים.

שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת כספים האומדנים בדבר 
 ומותאמים בעת הצורך.

 :לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה הםשיעורי הפחת השנתיים 

    % 

 25-33  מחשב וציוד היקפי

 20-25  עלויות תוכנה 

 6-15  ריהוט וציוד משרדי

, שאינה בידי החברה להארכת תקופת השכירותכולל האופציה ש ,לאורך תקופת השכירותכר מופחתים שיפורים במוש
 עולה על אורך חייו השימושיים של הנכס.

 .)9'(ד1ביאור בדבר ירידת ערך נכסים שאינם פיננסיים ראה 

 
 חכירות .9

תפעוליות, כאשר הנכסים החכורים אינם מוכרים במאזן של הקבוצה. תשלומים במסגרת  החכירות מסווגות כחכירות
  חכירה תפעולית, למעט דמי חכירה מותנים, נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה.

 
 ירידת ערך נכסים שאינם פיננסיים .10

 עיתוי בחינת ירידת הערך
פיננסיים של החברה, למעט נכסי מיסים נדחים ולרבות השקעות המטופלות לפי שיטת הערך בספרים של הנכסים הלא 

השווי המאזני, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים 
 כאמור, מחושב אומדן של סכום בר ההשבה של הנכס. 

 

 מדידת סכום בר השבה
של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי השימוש ושווי הוגן, בניכוי הוצאות  הסכום בר ההשבה

מכירה. בקביעת שווי השימוש, מהוונת החברה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפני מיסים, 
המתייחסים לנכס, בגינם לא הותאמו תזרימי המשקף את הערכות השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים 

 המזומנים הצפויים לנבוע מהנכס.
 

 הכרה בהפסד מירידת ערך

הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים עולה על הסכום בר ההשבה, 
 ונזקפים לרווח והפסד. 

 

 ביטול הפסד מירידת ערך

, לגביהם הוכרו הפסדים מירידת ערך בתקופות קודמות, בכל מועד דיווח נבדק האם קיימים וניטיןשאינם מבאשר לנכסים 
סימנים לכך שהפסדים אלו קטנו או לא קיימים עוד. הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת 

מירידת הערך, אינו עולה על הערך  הסכום בר ההשבה, אך ורק במידה שהערך בספרים של הנכס, אחרי ביטול ההפסד
 בספרים בניכוי פחת או הפחתות, שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך.

 



 ביאורים לדוחות הכספיים

74 
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 (המשך) ירידת ערך נכסים שאינם פיננסיים .10
 עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשבירידת ערך של 

בחינת קיום ירידת ערך לגבי עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב תתבצע גם בהתקיים הסממנים שצוינו בכללי 
 SOP 98-1: Accounting For The Costs Of Computer Softwareהחשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב

Developed Or Obtained For Internal Use (ASC 350-40): 
 לא צפוי כי התוכנה תספק שירותים פוטנציאליים משמעותיים; -

 חל שינוי מהותי באופן או בהיקף השימוש בתוכנה או בשימוש הצפוי בתוכנה; -

 בוצע או יבוצע בעתיד שינוי מהותי בתוכנה; -

 ו מראש;העלויות לפיתוח או הסבת התוכנה המיועדת לשימוש עצמי חורגות משמעותית מהסכומים שנצפ -

 לא צפוי יותר שפיתוח התוכנה יושלם וייעשה בה שימוש. -

 
  כלולות בחברות השקעות

נבחנת לירידת ערך כל תקופה בהתבסס על השווי ההוגן של ההשקעה. כאשר אין באפשרות בחברה כלולה  השקעה
עלול להיות בעל השפעה החברה למדוד את השווי ההוגן, ירידת ערך נבחנת כאשר חל אירוע או שינוי בנסיבות אשר 

 שלילית מהותית על השווי ההוגן של ההשקעה.

 בחינת ירידת ערך מתבצעת ביחס להשקעה בכללותה.

הפסד מירידת ערך מוכר כאשר הערך בספרים של ההשקעה, לאחר יישום שיטת השווי המאזני, עולה על השווי ההוגן, 
בחשבון משך הזמן בו הערך בספרים של ההשקעה עולה על ובלבד שהפסד זה אינו זמני. בבחינת סוג ההפסד, מובאים 

השווי ההוגן וכן, מצבה הכספי של החברה הכלולה. ירידת ערך שאינה זמנית מוקצית תחילה למוניטין, המהווה חלק 
מההשקעה, עד לאיפוסו. הסכום הנותר מוקצה לנכסים הלא שוטפים של החברה הכלולה באופן יחסי, ולאחר מכן ליתר 

 נכסיה.

 הפסד מירידת ערך שאינה זמנית שהוכר בעבר, לא יבוטל בתקופות עוקבות.

 

 התחייבויות תלויות .11
הדוחות הכספיים כוללים הפרשות נאותות בגין תביעות, בהתאם להערכת ההנהלה ובהתבסס על הערכות יועציה 

שהוגשו כנגד החברה מסווגות  המשפטיים. מתכונת הגילוי הינה על פי הוראות המפקח על הבנקים, באופן שהתביעות
 לשלוש קבוצות:

. בגין תביעה הנכללת 70% -הסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה מעל ל -) Probableסיכון צפוי ( -
 בקבוצת סיכון זו נכללה הפרשה בדוחות הכספיים.

. בגין 70% -ל 20%הסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה בין  -) Reasonably Possibleסיכון אפשרי ( -
 .4.יג.19ביאור  ראה, וחות הכספיים, אלא רק ניתן גילויתביעה הנכללת בקבוצת סיכון זו לא נכללה הפרשה בד

. בגין תביעה הנכללת 20% -הסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה מתחת ל -) Remoteסיכון קלוש ( -
 גילוי. בקבוצת סיכון זו לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים ולא ניתן

להשיב כספים, מסווגת כצפויה ונערכת בגינה  תנדרש החברהתביעה שלגביה יש קביעה של המפקח על הבנקים כי 
 .להשיב תנדרש שהחברההפרשה בגובה הסכום 

במקרים נדירים החברה קבעה, שלדעת הנהלת החברה, בהסתמך על יועציה המשפטיים, לא ניתן להעריך את סיכויי 
 החשיפה לסיכון בגין תביעה רגילה ובגין תביעה שאושרה כתביעה ייצוגית ולכן לא בוצעה הפרשה.ההתממשות של 

, "התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות", נכלל גילוי כמותי לסך החשיפות אשר סבירות התממשותן אינה 19בביאור 
תביעות בנושאים דומים), על פי כתב קלושה שלא בוצעה בגינן הפרשה, ואשר סכום כל אחת מהן (או צירוף מספר 

  מיליון ש"ח. 1 התביעה, עולה על סכום של

מההון של  1%ניתן גילוי להליכים משפטיים מהותיים כנגד החברה שהסכום הנטען בהן עולה על  בנוסף, בביאור כאמור
  .2016בדצמבר  31החברה ליום 
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  זכויות עובדים .12
 תכניות להפקדה מוגדרת -הטבות לאחר פרישה 

תכנית להפקדה מוגדרת הינה תכנית שלפיה החברה משלמת תשלומים קבועים לישות נפרדת מבלי שתהיה לה 
מספקת חשבון אישי לכל משתתף ומספקת מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים. התכנית 

הטבות המבוססות ככלל על ההפקדות ותשואת ההשקעות. מחויבות החברה להפקיד בתכנית להפקדה מוגדרת, 
 נזקפת כהוצאה לרווח והפסד מתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים שירותים קשורים.

 חופשה ומחלה -היעדרויות מזכות בפיצוי 
 נמדדת על בסיס שוטף, ללא שימוש בשיעורי היוון ובהנחות אקטואריות. ההתחייבות בגין ימי חופשה

 החברה לא צוברת התחייבות בגין ימי מחלה שינוצלו במהלך השירות השוטף.

לחוק הפיצויים ובהתאם לכך לחברה אין מחויבות מהותית נוספת  14עובדי החברה חתומים על הסכמים לפי סעיף 
 שוטפות בחברות הביטוח ובקופות הפנסיה.לתשלום פיצויים מעבר להפקדות ה

 

 הוצאות מיסים על ההכנסה .13
מיסים על הכנסה כוללים מיסים שוטפים ונדחים. מיסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסד אלא אם המיסים 

 נובעים מצירוף עסקים, או נזקפים ישירות להון במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון.

 סים שוטפיםמי

המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם (או להתקבל) על ההכנסה החייבת במס לשנה כשהוא מחושב לפי שיעורי 
המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח, והכולל שינויים בתשלומי המס המתייחסים לשנים 

 קודמות.

שהן מוסדות כספיים לצרכי מס ערך מוסף, כוללת  החברה מאוחדות שלהחברות הההפרשה למיסים על ההכנסה של 
 מס רווח המוטל על ההכנסה לפי חוק מס ערך מוסף.

 מיסים נדחים

ההכרה במיסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין 
 מכירה במיסים נדחים לגבי ההפרשים הזמניים הבאים: ערכם לצרכי מיסים. אולם, החברה לא 

 ההכרה לראשונה במוניטין,  -

ההכרה לראשונה בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאינה משפיעה על הרווח החשבונאי  -
 ועל הרווח לצרכי מס, 

שולטת במועד היפוך ההפרש, וכן  והחברההפרשים הנובעים מהשקעה בחברות בנות ובחברות כלולות, במידה  -
צפוי שהם לא יתהפכו בעתיד הנראה לעין, בין אם בדרך של מימוש ההשקעה ובין אם בדרך של חלוקת דיבידנדים 

 בגין ההשקעה.

המדידה של מיסים נדחים משקפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו החברה צופה, בתום תקופת הדיווח, להשיב או 
 ך בספרים של נכסים והתחייבויות.לסלק את הער

המיסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים 
 שנחקקו או שנחקקו למעשה לתאריך המאזן.

 moreשר צפוי (נכס מס נדחה בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי מוכר בספרים כא
likely than not שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה יהיה ניתן לנצל אותם, או במידה שקיימות הזדמנויות לתכנון (

 מס. נכסי המיסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח, ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות יתממשו, הם מופחתים. 

הן הראיות החיוביות,  -מס נדחה, החברה מביאה בחשבון את כל הראיות הזמינות לצורך הקביעה כי ניתן להכיר בנכס 
 התומכות בהכרה בנכס מס נדחה והן הראיות השליליות השוללות הכרה בנכס מס.

במידה ואין זה צפוי שלחברה תהיה הכנסה חייבת מספיקה ו/או לא קיימות לחברה הזדמנויות לתכנון מס, נכסי מיסים 
 יעלו על סכום הפרשים זמניים החייבים במס.נדחים נטו לא 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 1ביאור 
 מדיניות חשבונאית שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים (המשך) .ד

 (המשך) הוצאות מיסים על ההכנסה .13
 פוזיציות מס לא וודאיות

) שהפוזיציות יתקבלו על ידי רשויות המס או more likely than notהחברה מכירה בהשפעת פוזיציות מס רק אם צפוי (
. שינויים בהכרה 50%בית המשפט. פוזיציות מס שמוכרות נמדדות לפי הסכום המקסימלי שסבירות התממשותו עולה על 
 או במדידה באים לידי ביטוי בתקופה בה חלו שינויים בנסיבות אשר הובילו לשינוי בשיקול הדעת.

 רווח למניה  .14
ממוצע ה של החברה במספר רגילותהמניות הלבעלי  יםהפסד המיוחסהרווח או המחושב על ידי חלוקת  מניההרווח ל

 התקופה. שךבמחזור במ שהיומשוקלל של המניות הרגילות ה

 על מגזרי פעילותדיווח  .15
תוצאות  מגזר פעילות הוא מרכיב בחברה אשר עוסק בפעילויות שמהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות;

פעולותיו נבחנות באופן סדיר ע"י ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת משאבים והערכת ביצועיו; 
וכן קיים לגביו מידע פיננסי נפרד. המתכונת לדיווח על מגזרי הפעילות של החברה נקבעה בהוראות הדיווח לציבור של 

 המפקח על הבנקים.

 ן פעילות כרטיסי אשראיחייבים וזכאים בגי .16
כולל יתרות בגין עסקאות רגילות, עסקאות בתשלומים על חשבון בית  -ללא חיוב ריבית  -חייבים בגין כרטיסי אשראי 

 העסק ועסקאות אחרות.
כולל הלוואות שניתנו למחזיקי כרטיס, עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי  -עם חיוב ריבית  -אשראי למחזיקי כרטיס 

 אחרות. גלגל ועסקאותמת
 עסקאות בכרטיסי אשראי נכללות במועד עיבוד העסקה.

 לסילוק התחייבות. םיתרת בתי עסק מוצגת בניכוי הקדמות תשלומים ונכיון שוברים לבתי עסק אשר עומדים בתנאי
 ארגונים בינלאומיים וחברות כרטיסי אשראי מוצגים בנטו.

 
 נזקים בגין שימוש לרעה .17

נזקים משימוש לרעה בכרטיס אשראי כוללות נזקי זיוף, הונאה, גניבה ואובדן ונכללות בדוחות הכספיים בעת הוצאות 
 התהוותן.

 

  )תעופה כניות נאמנות (נקודותוהפרשה בגין ת .18
שבוצעה בהתאם לתחשיב ) למחזיקי כרטיס תעופה כניות נאמנות (נקודותובגין ת הפרשההדוחות הכספיים כוללים 

 על ניסיון העבר בדבר שיעור ואופן ניצול הנקודות שנצברו ועל אומדן לגבי עלות ממוצעת של ניצול כל נקודה. ,בהסתמך

 
 עסקאות עם בעלי שליטה .19

החברה מיישמת את כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב לצורך טיפול חשבונאי בפעולות בין תאגיד בנקאי לבין בעל 
ה. במצבים בהם בכללים כאמור לא קיימת התייחסות לאופן הטיפול, מיישמת החברה שליטה בו ובין חברה בשליטת החבר

של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בנושא הטיפול החשבונאי בעסקאות בין  23את הכללים שנקבעו בתקן מס' 
 ישות לבין בעל השליטה בה.

שווי הוגן במועד העסקה. בשל העובדה כי נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה, נמדדים לפי 
 מדובר בעסקה במישור ההוני, זוקפת החברה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה להון.

 נטילת התחייבות או ויתור

החברה גורעת את ההתחייבות מהדוחות הכספיים לפי שוויה ההוגן במועד הסילוק. ההפרש בין הערך בספרים של 
לבין שוויה ההוגן במועד הסילוק נזקף כרווח או כהפסד. במקרה של נטילת התחייבות ההפרש בין השווי ההתחייבות 

ההוגן של ההתחייבות במועד הסילוק לבין סכום התמורה שנקבעה נזקף להון. במקרה של ויתור השווי ההוגן של 
 ההתחייבות שנמחלה נזקף להון.

 שיפוי

 סכום השיפוי נזקף להון.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 1ביאור 
 מדיניות חשבונאית שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים (המשך) .ד

 (המשך) עסקאות עם בעלי שליטה .19
 הלוואות, לרבות פיקדונות

במועד ההכרה לראשונה, ההלוואה שניתנה לבעל השליטה או פיקדון שהתקבל מבעל השליטה, מוצגים בדוחות הכספיים 
לפי שוויים ההוגן כנכס או כהתחייבות, לפי העניין. ההפרש בין סכום ההלוואה שניתנה או פיקדון שהתקבל של החברה 

 לבין שוויים ההוגן במועד ההכרה לראשונה נזקף להון.

בתקופות הדיווח שלאחר מועד ההכרה לראשונה, ההלוואה או הפיקדון כאמור מוצגים בדוחות הכספיים של החברה 
תוך יישום שיטת הריבית האפקטיבית, למעט מקרים בהם בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים הם בעלותם המופחתת 

 מוצגים בשווי הוגן.

 

. הוראה בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב 20
 בנושא מדידת הכנסות ריבית

במסגרתו נקבעה מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי  2325-06-ח פורסם חוזר מס' 2011בדצמבר  29ביום  
פורסם חוזר  2012ביולי  30ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא מדידת הכנסות ריבית. ביום 

 .2014בינואר  1יחולו החל מיום  310-20במסגרתו נקבע כי מועד התחילה של הוראות נושא  2343-06-מס' ח

החברה מיישמת את ההנחיות שנקבעו בחוזר הפיקוח על הבנקים  2014בינואר  1בהתאם לאמור לעיל, החל מיום  
), אשר, בין ASC 310-20בנושא אימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא מדידת הכנסות ריבית (

 אי, שינוי בתנאי חוב ועמלות פירעון מוקדם.היתר, קובע כללים לטיפול בעמלות יצירת אשראי, התחייבויות למתן אשר

 עמלות ליצירת אשראי 
עמלות אשר חויבו ביצירת אשראי, למעט הלוואות לתקופה של עד שלושה חודשים, לא מוכרות באופן מיידי כהכנסה  

לפי בדוח רווח והפסד, אלא נדחות ומוכרות לאורך חיי ההלוואה כהתאמת התשואה. הכנסות מעמלות כאמור נזקפות 
 שיטת התאמת תשואה ומדווחות כחלק מהכנסות ריבית.

 שינוי בתנאי חוב 
במקרים של מימון מחדש או ארגון מחדש של חובות שאינם בעייתיים, בוחנת החברה אם תנאי ההלוואה שונו באופן  

הלוואה מהותי. בהתאם לכך, בוחנת החברה האם הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים בהתאם לתנאים החדשים של ה
מהערך הנוכחי של תזרימי המזומנים שנותרו בהתאם לתנאים הנוכחיים (בתוספת עמלת פירעון  10%-שונה לפחות ב

מוקדם) או האם מדובר בשינוי מטבע של ההלוואה. במקרים כאמור, כל העמלות שטרם הופחתו וכן עמלות פירעון 
והפסד, אחרת העמלות הנ"ל נכללות כחלק מההשקעה  מוקדם שנגבו מהלקוח בגין שינוי בתנאי אשראי מוכרות ברווח
 נטו בהלוואה החדשה ומוכרות כהתאמת תשואה כאמור לעיל.

 
 עמלות פירעון מוקדם 
ושטרם הופחתו, מוכרות על פני תקופה  2014בינואר  1עמלות פירעון מוקדם שחויבו בגין פירעון מוקדם שבוצע לפני  

ההלוואה, לפי הקצר מבינהם. עמלות שחויבו בגין פירעון מוקדם שבוצע של שלוש שנים או התקופה הנותרת של 
 מוכרות מיידית במסגרת הכנסות ריבית. 2014בינואר  1לאחר 

 

 תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם .ה

 הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות . 1

פורסם חוזר בנושא אימוץ עדכון לכללי חשבונאות בנושא "הכנסה מחוזים עם לקוחות". החוזר  2015בינואר  11 ביום
המאמץ בכללי החשבונאות האמריקאים תקן חדש בנושא  ASU 2014-09מעדכן את הוראות הדיווח לציבור לאור פרסום 

ורה להעברת הסחורות או מתן שירותים ללקוח. הכרה בהכנסה. התקן קובע כי הכנסה תוכר בסכום שצפוי שיתקבל בתמ
, נדרש ליישם את התיקונים להוראות הדיווח 2015בהתאם לחוזר הפיקוח על הבנקים בנושא הוראות המעבר לשנת 

בינואר  1לציבור בהתאם לחוזר בדבר אימוץ עדכון לכללי חשבונאות בנושא "הכנסה מחוזים עם לקוחות" החל מיום 
 אשר דחה את מועד היישום לראשונה. ASU 2015-14לעדכון התקינה בארה"ב , זאת בעקביות 2018

בעת היישום לראשנה ניתן לבחור בחלופה של יישום למפרע תוך הצגה מחדש של מספרי ההשוואה או בחלופה של יישום 
בין השאר בדרך של מכאן ולהבא תוך זקיפת ההשפעה המצטברת להון במועד היישום לראשונה. התקן החדש אינו חל, 

לקודיפיקציה. בנוסף, בהוראות בנק ישראל  310על מכשירים פיננסיים וזכויות או מחויבויות חוזיות אשר בתחולת פרק 
הובהר, כי ככלל הוראות התקינה החדשה לא יחולו על הטיפול החשבונאי בהכנסות והוצאות ריבית והכנסות מימון שאינן 

 מריבית.

 התקן על דוחותיה הכספיים.החברה נערכת לבחינת ההשפעה של 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 1ביאור 
 (המשך) תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם .ה

 מיסים על הכנסה . 2

החשבונאות פורסם חוזר בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי  2015באוקטובר  22ביום 
המקובלים בארה"ב בנושא מיסים על הכנסה. בהתאם לחוזר נדרש ליישם את כללי החשבונאות המקובלים בבנקים 

בקודיפיקציה בדבר  740בארה"ב בנושא מיסים על הכנסה, ובין היתר את כללי ההצגה, המדידה והגילוי בהתאם לפרק 
. 2017בינואר  1דרש ליישם את הכללים החדשים החל מיום מיסים על הכנסה". בהתאם לחוזר נ -"סוגיות במטבע חוץ 

בעת היישום לראשונה יש לפעול בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתקינה האמריקאית לרבות תיקון למפרע של מספרי 
 את הגילוי בדבר הטבות מס שלא הוכרו. 2017השוואה, אם הדבר נדרש. אין חובה לתת בדוחות בשנת 

פורסם חוזר בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות  2016באוקטובר  13ביום 
. הבהרות מסוימות בנושא דיווח על מיסים על הכנסה לפי הכללים בארה"בבין היתר המקובלים בארה"ב. החוזר כולל 

 עיקרי התיקונים להוראות הדיווח לציבור הינם כדלקמן:

ים זמניים בגין תקופות קודמות ימשיכו להיות מטופלים לפי ההוראות שחלו עד הוראות המעבר עודכנו כך שהפרש •
 ;2016בדצמבר  31ליום 

 ;הובהר כי הכנסות והוצאות ריבית בגין מיסים על הכנסה יסווגו בסעיף "מיסים על הכנסה" •
 ;הובהר כי קנסות לרשויות המס יסווגו בסעיף "מיסים על הכנסה" •
 ;רק עם פרסומו ברשומותהובהר כי חוק יחשב כ"חוקק"  •
דרישות הגילוי בהוראות הדיווח לציבור, ומתכונת הגילוי בדבר "הפרשה למיסים על הרווח", הותאמו לדרישות  •

 ;בהוראות החדשות
שנדרשו  2ג'-ו 1הוסרה הדרישה להצגת ביאור מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצרכי מס לפי תוספות ג' •

 לציבור, כיוון שהביאור אינו מוסיף מידע למשתמשים בדוחות.בהוראות הדיווח 

ואילך. כמו כן, יש לסווג מחדש מספרי השוואה, כדי שיתאימו לאופן  2017בינואר  1ההוראות החדשות ייושמו מיום 
 ההצגה לפי ההוראות החדשות.

סים על הכנסה, כפי שאומצו ילהלן סקירת עיקרי ההוראות החדשות ביישום הוראות התקינה האמריקאית בנושא מ
 בהוראות הדיווח לציבור:

 )2017השקעות בחברות בנות מקומיות (הפרשים זמניים אחרי  •
יש להכיר בהתחייבות מסים נדחים, אלא אם חוקי המס מתירים השבה של ההשקעה בפטור ממס (למשל באמצעות 

אם מצפה לבצע את ההשבה בדרך זו פירוק או מיזוג סטטוטורי בפטור ממס) ללא עלות משמעותית, והחברה ה
 בסופו של דבר (יכולת וכוונה).

 
 השקעות, מקומיות או זרות, המטופלות בשיטת השווי המאזני (שיטת האקוויטי) •

ת טבדרך כלל, ישות תכיר בנכס או בהתחייבות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים הנוצרים מהשקעה המטופלת בשי
 השווי המאזני.

 
 וודאיותעמדות מס לא  •

יש להכיר בהטבת מס כאשר צפוי (יותר סביר מאשר לא) שהיא תנוצל. סכום הטבת המס אשר יוכר הוא הסכום 
) לקבל. סיכום החשיפה לא נכלל בחישוב ההטבה. קיימות הוראות ספציפיות 50%הגבוה ביותר אותו צופים (מעל 

 ת מס לא וודאיות.המתייחסות להיבטים שונים של הכרה, מדידה וגילוי בקשר עם עמדו
 

 שינויים בשיעורי המס •
נכסים והתחייבויות מסים שוטפים נמדדים בדך כלל תוך שימוש בשיעורי המס שנחקקו. נכסים והתחייבויות מסים 
נדחים בדרך כלל נמדדים לפי שיעורי המס שצפויים לחול בתקופת ההשבה. שינויים עוקבים במסים נדחים הנוצרים 

י המס בדרך כלל ייזקפו לרווח והפסד בתקופה השוטפת, גם אם המסים הנדחים הוכרו בעקבות שינויים בשיעור
 לראשונה בהון. 

 ליישום החוזר לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 1ביאור 
 (המשך) שלפני יישומם תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה .ה

דיווח של תאגידים בנקאיים בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושאים: סוגיות במטבע  . 3
 חוץ; מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות; ואירועים לאחר תאריך המאזן

יים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות פורסם חוזר בנושא דיווח של תאגידים בנקא 2016במרץ  21ביום  
המקובלים בארה"ב. החוזר מעדכן את הוראות הדיווח לציבור ומאמץ תקני חשבונאות מקובלים בארה"ב בנושאים 

 הבאים:

 בקודיפיקציה בדבר "סוגיות במטבע חוץ". 830כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא  •

ים בארה"ב הנוגעים למדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים כללי החשבונאות המקובלים בבנק •
 בקודיפיקציה בדבר "שינויים במדיניות חשבונאית ותיקון טעויות". 250וטעויות, לרבות נושא 

-855כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב הנוגעים לאירועים לאחר תאריך המאזן בהתאם לנושא  •
 ר "אירועים לאחר תאריך המאזן".בקודיפיקציה בדב 10

ואילך. בעת היישום לראשונה, נדרש לפעול בהתאם  2017בינואר  1ההוראות שנקבעו בהתאם לחוזר יחולו מיום  
להוראות המעבר שנקבעו באותם נושאים בתקינה האמריקאית בשינויים המתחייבים, לרבות תיקון למפרע של 

 התקינה האמריקאית בנושאים אלו.מספרי השוואה אם הדבר נדרש על פי כללי 

אינפלציוניות", כפי שאומץ בהוראות הדיווח -בדבר "דיווח כספי בכלכלות היפר 29כמו כן, תקן חשבונאות בינלאומי  
לציבור, לא ייושם החל ממועד תחילת החוזר. מובהר, כי אין שינוי במועד שבו הופסקה ההתאמה של דוחות 

נפלציה וכי הדוחות הכספיים ייערכו על בסיס סכומים מדווחים, אלא אם כן נאמר כספיים של תאגידים בנקאיים לאי
 אחרת בהתאם להוראות הדיווח לציבור.

להלן סקירת עיקרי ההוראות החדשות ביישום הוראות התקינה האמריקאית בנושא סוגיות במטבע חוץ, כפי  
 :שאומצו בהוראות הדיווח לציבור

 קביעת מטבע פעילות •
בדרך כלל,  ;פעילות של הישות הוא המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת הישותמטבע 

 הסביבה העיקרית בה הישות מפיקה ומוציאה מזומנים. 
הוראות התקינה האמריקאית מספקות "מסגרת" ו"שיקולים" שונים שיש להביאם בחשבון, אך ללא 

שות בסביבה הכלכלית והיכולת שלה להיות יש להתחשב בהשתלבותה של הי ;קריטריונים חד משמעיים
אין לתת עדיפות לאינדיקטורים  ;בעת קביעת מטבע הפעילות, יש להפעיל שיקול דעת ;ישות עצמאית

 מסוימים על פני אינדיקטורים אחרים.
 עסקאות במטבע חוץ •

מהפרשי רווחים או הפסדים מעסקאות במטבע חוץ מדווחים בדוח רווח או הפסד כרווחים או הפסדים 
 תרגום.

 
להלן סקירת עיקרי ההוראות החדשות ביישום הוראות התקינה האמריקאית בנושא מדיניות חשבונאית, 

 שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות:

 מספרי השוואה •
יש לתקן טעויות מהותיות בתקופות דיווח קודמות. תחת הוראות התקינה האמריקאית, אין הקלה פרקטית 

 לבצע תיקון של מספרי השוואה במקרים בהם התיקון אינו מעשי. לפיה ניתן שלא
 

 הכספיים. ההחוזר על דוחותיהשלכות את  בוחנת החברה 

 

 ווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"בדי . 4

בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות  פורסם חוזר בנושא דיווח של תאגידים 2016באוקטובר  13ביום   
המקובלים בארה"ב. החוזר כולל, בין היתר, הבהרות מסוימות בנושא דיווח על מיסים על הכנסה לפי הכללים 
בארה"ב. כמו כן, החוזר מעדכן את הוראות הדיווח לציבור ומאמץ תקני חשבונאות מקובלים בארה"ב בנושאים: 

 ם ונושאים נוספים.י מזומנים, דיווח לתקופות ביניירווח למניה, דוח על תזרימ

 

  



 ביאורים לדוחות הכספיים

80 

 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 1ביאור 
 (המשך) תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם .ה

לים בארה"ב ווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובדי . 4
 (המשך)

 :הבאים בנושאים"ב בארה מקובלים חשבונאות תקני ומאמץ לציבור הדיווח הוראות את מעדכן החוזר

  ";שהופסקו"פעילויות  בדבר בקודיפיקציה 205-20 לנושא בהתאם שהופסקו פעילויות •
 ";קבוע"רכוש  בדבר בקודיפיקציה 360 לנושא בהתאם קבוע רכוש •
 ";למניה"רווח  בדבר בקודיפיקציה 260 לנושא בהתאם למניה רווח •
 ";מזומנים תזרימי על"דוח  בדבר בקודיפיקציה 230-10 לנושא בהתאם המזומנים תזרימי על דוח •
 ;ביניים לתקופות"דיווח  בדבר בקודיפיקציה 270 לנושא בהתאם ביניים לתקופות דיווח •
 בהתאם כי, יובהר זה" (בהקשר ריבית"היוון  בדבר בקודיפיקציה 835-20 לנושא בהתאם ריבית עלויות היוון •

 ברורים ובקרות נהלים, מדיניות שקבע מבלי, ריבית עלויות יהוון לא בנקאי תאגיד, לציבור הדיווח להוראות
 );שיהוונו הריבית לעלויות ובאשר כשירים כנכסים בנכסים להכרה לקריטריונים באשר

  "ערבויות". בדבר בקודיפיקציה 460 לנושא בהתאם ערבויות של וגילוי מדידה •
 לפעול נדרש בנקאי תאגיד, לראשונה היישום בעת. 2018 בינואר 1 מיום יחולו לחוזר בהתאם שנקבעו ההוראות
 תיקון לרבות, המתחייבים בשינויים האמריקאית בתקינה נושאים באותם שנקבעו המעבר להוראות בהתאם
 .אלו בנושאים האמריקאית התקינה כללי פי על נדרש הדבר אם השוואה מספרי של למפרע

 החברה טרם החלה לבחון את ההשפעה של החוזר על דוחותיה הכספיים.

 

  )"breakage"עדכון תקינה חדש בנושא הכרה בזכויות בלתי ממומשות ( . 5

בדבר  ASU 2016-04) את עדכון "FASB"-, פרסם המוסד האמריקאי לתקינה בחשבונאות (ה2016בחודש מרץ  
-405הכרה בזכויות לקוח בלתי ממומשות עבור מוצרים צבורי ערך מסוימים ששולמו מראש, המהווה תיקון לנושא 

 סילוק התחייבויות. -לקודיפיקציה בדבר התחייבויות  20

בקודיפיקציה  606העדכון בא לאור העובדה כי הן תקני החשבונאות המקובלים והן ההנחיות הקיימות בנושא  
נסות מחוזים עם לקוחות אינם מספקים הנחיות ספציפיות עבור גריעת ההתחייבויות הקשורות לזכויות בדבר הכ

. Gift Cards ,Traveler's checks) במוצרים צבורי ערך בתשלום מראש כגון: "breakage"לקוח בלתי ממומשות (
ל החשבונאי בין גופים שונים. לכן, התיקון החדש משפר את כללי החשבונאות המקובלים ומונע את שונות הטיפו

בהתאם לעדכון, סכומי ההתחייבויות המתייחסים לזכויות לקוח בלתי ממומשות יטופלו באופן עקבי עם הוראות 
 .breakageבנושא  606תקן 

בהתאם לעדכון, ישויות ציבוריות נדרשות ליישם את הכללים החדשים בארה"ב החל מתקופות ביניים ותקופות  
. ניתן לבצע יישום מוקדם של הכללים החדשים, לרבות בדוחות 2017בדצמבר  15-ות לאחר השנתיות המתחיל

 ביניים. 

 תקן אמריקאי חדש בנושא חכירות . 6 

) תקן חדש בנושא חכירות "FASB"-, פרסם המוסד האמריקאי לתקינה חשבונאית (ה2016בפברואר  25ביום 
)ASU- 2016-02.( 

חודשים,  12בו חוכרים יכירו על גבי המאזן בכל החכירות אשר תקופתן עולה על התקן החדש מבשר על עידן חדש 
 ללא תלות בסיווג החכירה.

על כן, בהתאם לתקן החדש, הבחינה האם חכירה תוכר במאזן או מחוץ למאזן, תלויה בשאלה המקדמית האם 
מבחנים בתקן החדש לזיהוי אכן מדובר בהסדר חכירה ולא בשאלת סיווג החכירה (כתפעולית או כמימונית). ה

ביחס למצב כיום  מבחינה תוצאתית, לא צפוי להיות הבדל U.S. GAAP -הקיימים כיום כ חכירה אינם זהים לתנאים
 וזאת כתוצאה מאופן פריסת הוצאות השכירות והפחתת הסעיפים המאזניים.

 Sale Leaseback( כמו כן, התקן החדש מחליף את ההוראות הקיימות בעסקאות מכירה וחכירה בחזרה
Transaction.וקובע מודל חדש המתייחס הן למחכיר והן לחוכר ( 

בהתאם לעדכון, נדרש ליישם את הכללים החדשים בארה"ב החל מתקופות ביניים ותקופות שנתיות המתחילות 
 .2018בדצמבר  15-לאחר ה
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 הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי - 2ביאור 

31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר
201620152014

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

הכנסות מבתי עסק:
                  596              623              667עמלות בתי עסק
                     22                 19                 16הכנסות אחרות

                  618              642              683סך כל ההכנסות מבתי עסק - ברוטו

                (252)            (269)            (290)בניכוי עמלות למנפיקים אחרים

                  366              373              393סך כל ההכנסות מבתי עסק - נטו

הכנסות ממחזיקי כרטיס אשראי:
                  291              304              331עמלות מנפיק
                  139              129              128עמלות שירות

                     58                 72                 86עמלות מעסקאות בחו"ל

                  488              505              545סך כל ההכנסות בגין מחזיקי כרטיסי אשראי

                  854              878              938סך כל ההכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי

לשנה שהסתיימה ביום

 

  הכנסות ריבית, נטו - 3ביאור 

31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר
201620152014

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

הכנסות ריבית:א.    
                  140              145              163מאשראי לאנשים פרטיים

                     43                 43                 40מאשראי מסחרי
                       1*                   1מפיקדונות בבנקים

***מנכסים אחרים

                  184              188              204סך כל הכנסות הריבית

הוצאות ריבית:ב.    
                  (25)              (14)              (16)לתאגידים בנקאיים

*                (1)*על התחייבויות אחרות

                  (25)              (15)              (16)סך כל הוצאות הריבית

                  159              173              188סך כל הכנסות ריבית, נטו

לשנה שהסתיימה ביום

 
 מיליוני ש"ח 1-סכום הנמוך מ *
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 הכנסות אחרות - 4ביאור 

31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר
201620152014

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

                       2                   3*הכנסות מימון שאינן מריבית
***אחרות

                       2                   3*סך כל הכנסות אחרות

לשנה שהסתיימה ביום

 

 מיליוני ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *

 הוצאות תפעול - 5ביאור 

31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר
201620152014

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

                  147              173              175שכר ונלוות 
                     30                 31                 37עיבוד נתונים ואחזקת מחשב

                     40 44 *                 51תשלומים לארגונים בינלאומיים
                     66                 74                 69פחת והפחתות

                       5                   5                   4תקשורת
                     21                 24                 26דיוור  

                       7                   9                   7נזקים משימוש לרעה בכרטיסי אשראי
                     27                 26                 27שכר דירה ואחזקת מבנה

                     24                 24                 24הנפקת כרטיסים והפקות דפוס
                     20                 22                 24עמלות תפעוליות

                       7                   6                   5אחזקת רכב
                     33                 35                 43אחרות

                  427              473              492סך כל הוצאות התפעול

לשנה שהסתיימה ביום

 

 הוצאות מכירה ושיווק - 6ביאור 

31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר
201620152014

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

                     47                 54                 51שכר ונלוות 
                       9                   8                   7פרסום

                     73 65 *                 68שימור וגיוס לקוחות
                     35                 39                 50מבצעי מתנות למחזיקי כרטיסי אשראי

                       5                   4                   4אחזקת רכב
                       4                   5                   4אחרות

                  173              175              184סך כל הוצאות מכירה ושיווק

לשנה שהסתיימה ביום

 

 סווג מחדש. *
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 הוצאות הנהלה וכלליות - 7ביאור 

31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר
201620152014

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

                  24                  27                  30שכר ונלוות 
                  12                  13                  13שירותים מקצועיים

                    1                    1                    1אחזקת רכב
                    3                    3                    4תרומות
                    5                    6                    6אחרות

                  45                  50                  54סך כל הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום

 

  הפרשה למיסים על הרווח - 8ביאור 

 הרכב הפרשה למיסים על הרווח: .א

31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר
201620152014

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

                  86                  83                  81מיסים שוטפים בגין שנת החשבון
*                    1                  (3)מיסים שוטפים בגין שנים קודמות

                  86                  84                  78סך כל המיסים השוטפים
בניכוי:

                  (6)                  (1)                  (2)מיסים נדחים בגין שנת החשבון
                     -                     -                    4מיסים נדחים בגין שנים קודמות

                  (6)                  (1)                    2סך כל המיסים הנדחים

808380הפרשה למיסים על הרווח
 

 
הסטטוטורי  התאמה בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו הרווח היה מתחייב במס לפי שיעור המס ב.

 החל בישראל על החברה לבין ההפרשה למיסים על הרווח כפי שנזקפה בדוח רווח והפסד:

201620152014
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

25.0%26.5%26.5%שיעור המס החל בישראל על החברה

                  72                  68                  65סכום המס על בסיס שיעור המס הסטטוטורי

מס (חסכון מס) בגין:
***הפרשי פחת

                    1                    2                    2הוצאות אחרות לא מוכרות 
                    8                  11                    9הבדלים בשיעור מס של חברה מאוחדת שהינה מוסד כספי

*1                    1מיסים בגין שנים קודמות
                 -1                    3שינוי יתרת מיסים נדחים עקב שינוי בשיעור המס

                  (1)**אחרים

                  80                  83                  80הפרשה למיסים על הרווח
 

 מיליוני ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *
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 (המשך)הפרשה למיסים על הרווח  - 8ביאור 
 . 2010שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס לחברה  ג.

 .2011שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס לחברות הבנות 

 שינויי חקיקה בתחום המס  ד.

 מס חברות .1

 :2014-2016בשנים  לחברהלהלן שיעורי מס החברות הרלוונטיים 

2016 - 25% 

2015 - 26.5% 

2014 - 26.5% 

, 2016 - ), התשע"ו216אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  2016בינואר  4ביום 
כך  1.5%ואילך בשיעור של  2016 בינואר 1מיום הורדת שיעור מס החברות, החל  את אשר קבע, בין היתר,

 .25%שיעמוד על 
 אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי 2016בדצמבר  22כמו כן, ביום 

, אשר קבע, בין היתר, את הורדת שיעור מס חברות 2016 -) התשע"ז 2018 -ו 2017התקציב לשנות התקציב 
והפעימה  2017החל מינואר  ,24%בשתי פעימות. הפעימה הראשונה לשיעור של  23% -ל 25%משיעור של 

 ואילך. 2018החל מינואר  23%השנייה לשיעור של 
 חושבו בהתאם לשיעור המס 2016בינואר  4, יתרות המסים הנדחים ליום 25% -כתוצאה מהורדת שיעור המס ל

 החדש כפי שנקבע בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה, לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך.
חושבו  2016בדצמבר  31בשתי פעימות, יתרות המסים הנדחים ליום  23% -ת שיעור המס לכתוצאה מהורד

בהתאם לשיעורי המס החדשים כפי שנקבעו בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
 ), לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך. 2018 -ו 2017לשנות התקציב 

 אינה מהותית. 2016בדצמבר  31המתוארים לעיל על הדוחות הכספיים ליום השפעת השינויים 
 בהתאם לשיעורי המס המוצגים בטבלה לעיל. חושבוהמסים השוטפים לתקופות המדווחות 

 

 מס ערך מוסף  .2

פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון),  2013ביוני  2ביום 
. 2013ביוני  2החל מיום  18%, אשר מעדכן את שיעור מס שכר ומס רווח, כך שיעמוד על 2013 - התשע"ג

לשיעור של  2013כתוצאה מהשינוי האמור שיעור המס הסטטוטורי אשר חל על מוסדות כספיים עלה בשנת 
 .37.71%ואילך עלה לשיעור של  2014, ובשנת 36.21%

רים ומוסדות כספיים) "ליאת הכנסת את צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכאישרה מ 2015באוקטובר  12ביום 
 -ל 18% -, הקובע כי שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים יירד מ2015 - (התיקון), התשע"ו

מוסדות . כתוצאה מהשינוי האמור שיעור המס הסטטוטורי אשר חל על 2015באוקטובר  1, וזאת החל מיום 17%
בשנת  25% -כמו כן, כתוצאה מהורדת שיעור מס החברות ל .2015בשנת  37.58% -ל 37.71% -כספיים יירד מ

בשנת  35.9% -שיעור המס הסטטורי ירד ל ואילך, 2018החל מינואר  23% -ו 2017בשנת  24% -, ל2016
 ואילך. 2018משנת  34.2% -ול 2017בשנת  35% -, ל2016
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 (המשך)ה למיסים על הרווח הפרש - 8ביאור 

 
 יתרות מיסים נדחים לקבל: ה.

31 בדצמבר31 בדצמבר
20162015

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

                  32                  35מהפרשה קבוצתית להפסדי אשראי
                    4                    5מהפרשה לחופשה, הבראה ומענקים

                    3                    3עתודה לפיצויים ולפנסיה 
**בגין השקעות בחברות מוחזקות

                    8                    2מהתאמת נכסים לא כספיים בני פחת

                  47                  45סך הכל יתרות מסים נדחים לקבל
 

 מיליוני ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *

 

 מזומנים ופיקדונות בבנקים - 9ביאור 

31 בדצמבר31 בדצמבר
20162015

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

                        12                           8מזומנים 
                        64                        62פיקדונות בבנקים לתקופה מקורית של עד 3 חודשים

                        76                        70סך הכל מזומנים ושווי מזומנים
                        66                        70פיקדונות אחרים בבנקים 

                      142                      140סך הכל מזומנים ופיקדונות בבנקים*
 

 להפסדי אשראי.בניכוי הפרשה  *
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 והפרשה להפסדי אשראי  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 10ביאור 

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי .א

31 בדצמבר 2015

ליתרה ביום
לעסקאות 

בחודש אחרון
מיליוני ש"חמיליוני ש"ח % %

סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים:
                   5,436                  6,310אנשים פרטיים: (1)

                   1,794                  1,885מזה: חייבים בגין כרטיסי אשראי (2)
                   3,642                  6.26.34,425מזה: אשראי (2)(3)

                      270                     270מסחרי:
                      191                     202מזה: חייבים בגין כרטיסי אשראי (2)

                        79                       4.34.568מזה: אשראי (2)(4)

                   5,706                  6,580סך הכל סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

סיכון אשראי בערבות בנקים ואחרים:
                   5,205                  5,344חייבים בגין כרטיסי  אשראי 

חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי
                      474                     355 אשראי

                        18                       23הכנסות לקבל
                        18                       12אחרים

סך הכל חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
                11,421               12,314 אשראי

31 בדצמבר 2016
שיעור ריבית ממוצעת שנתית 

 

 אנשים פרטיים כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד". )1(

כולל יתרות בגין עסקאות רגילות, עסקאות בתשלומים על חשבון בית העסק ועסקאות  ,ללא חיוב ריבית -חייבים בגין כרטיסי אשראי  )2(
 אחרות.

 , אשראי שאינו למחזיקי כרטיסכולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי ישיר ,עם חיוב ריבית -אשראי 
 ועסקאות אחרות.

  .מיליוני ש"ח) 1,237 - 2015בדצמבר  31(ש"ח מיליוני  1,439כולל אשראי בביטחון רכב בסך  )3(

  .מיליוני ש"ח) 68 - 2015בדצמבר  31(ש"ח מיליוני  61בתי עסק בסך  כולל )4(
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 (המשך) והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 10ביאור 
 חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים ב.
 אשראי ההפרשה להפסדי תנועה ביתרת .1

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
אשראי

 
אשראי(2)

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
אשראי

 
אשראי(2)

סיכון אשראי 
בערבות 

בנקים 
 סך הכלואחרים(3)

יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 
          94                  1*            3          52         38בדצמבר 2015

          37*            1*          26         10הוצאות בגין הפסדי אשראי
       (36)                   -          (2)*       (24)      (10)  מחיקות חשבונאיות

  גביית חובות שנמחקו חשבונאית 
          11                   -            1*            7           3   בשנים קודמות

       (25)                   -          (1)*       (17)         (7)מחיקות חשבונאיות נטו

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי ליום 
        106                  1*            3          61         3141 בדצמבר 2016 (1)

(1) מזה:
          14*             -*             -         14בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

**             -             -             -            -בגין פקדונות בבנקים
בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי 

**             -             -             -            -בערבות בנקים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016

סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים
מסחריאנשים פרטיים

הפרשה להפסדי אשראי

 מיליוני ש"ח

 
 מיליוני ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *

א ריבית. אשראי זה כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי למחזיקי כרטיס, אשראי שאינו אשראי נוש )2(
 למחזיקי כרטיס ועסקאות אחרות.

בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל  תפיקדונוחייבים ואשראי בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים,  )3(
 וחייבים אחרים.
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 (המשך) והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 10ביאור 
 (המשך) חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים ב.
 (המשך) אשראי ההפרשה להפסדי תנועה ביתרת .1

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
אשראי

 
אשראי(2)

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
אשראי

 
אשראי(2)

סיכון אשראי 
בערבות 

בנקים 
 סך הכלואחרים(3)

יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 
          96                  1            1            3          48         43בדצמבר 2014

          14*            1*          13*הוצאות בגין הפסדי אשראי
       (26)                   -          (3)*       (15)         (8)  מחיקות חשבונאיות

  גביית חובות שנמחקו חשבונאית 
          10                   -            1*            6           3   בשנים קודמות

       (16)                   -          (2)*          (9)         (5)מחיקות חשבונאיות נטו

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי ליום 
          94                  1*            3          52         3138 בדצמבר 2015 (1)

(1) מזה:
          13*             -*             -         13בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

**             -             -             -            -בגין פקדונות בבנקים
בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי 

**             -             -             -            -בערבות בנקים

 מיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015
הפרשה להפסדי אשראי

סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים
 מסחרי   אנשים פרטיים 

 

 מיליוני ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *

כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי למחזיקי כרטיס, אשראי שאינו  אשראי נושא ריבית. אשראי זה )2( 
 למחזיקי כרטיס ועסקאות אחרות.

בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל  תפיקדונוחייבים ואשראי בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים,  )3(
 וחייבים אחרים.
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 (המשך) והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 10ביאור 
 (המשך) חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים ב.
 (המשך) אשראי ההפרשה להפסדי תנועה ביתרת .1

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
אשראי

 
אשראי(2)

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
אשראי

 
אשראי(2)

סיכון אשראי 
בערבות 

בנקים 
 סך הכלואחרים(3)

יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 
          84                  1            2            4          43         34בדצמבר 2013

          25**          (1)          13         13הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי
       (24)                   -          (4)*       (13)         (7)  מחיקות חשבונאיות

  גביית חובות שנמחקו חשבונאית 
          11                   -            3*            5           3   בשנים קודמות

       (13)                   -          (1)             -          (8)         (4)מחיקות חשבונאיות נטו

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי ליום 
          96                  1            1            3          48         3143 בדצמבר 2014 (1)

(1) מזה:
          17*             -*             -         17בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

**             -             -             -            -בגין פקדונות בבנקים
בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי 

**             -             -             -            -בערבות בנקים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014
הפרשה להפסדי אשראי

סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים
 מסחרי   אנשים פרטיים 

 מיליוני ש"ח

 
 מיליוני ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *

אשראי נושא ריבית. אשראי זה כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי למחזיקי כרטיס, אשראי שאינו  )2( 
 למחזיקי כרטיס ועסקאות אחרות.

בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל  תפיקדונוחייבים ואשראי בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים,  )3(
 וחייבים אחרים.
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 (המשך) והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 10ביאור 
 (המשך) חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים ב.
 )1( מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ועל החובות בגינם היא חושבה .2

31 בדצמבר 2016

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
אשראי

 
אשראי(2)

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
אשראי

 
אשראי(2)

סיכון אשראי 
בערבות 

בנקים 
 סך הכלואחרים(3)

יתרת חוב רשומה של חובות:
        301             140          31        109            5         16שנבדקו על בסיס פרטני

  12,153          5,734          37          93    4,420   1,869שנבדקו על בסיס קבוצתי

  12,454          5,874          68        202    4,425   1,885סך הכל חובות

הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:
            2**            1*           1שנבדקו על בסיס פרטני

          90                  1*            2          61         26שנבדקו על בסיס קבוצתי

          92                  1*            3          61         27סך הכל הפרשה להפסדי אשראי

31 בדצמבר 2015

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
אשראי

 
אשראי(2)

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
אשראי

 
אשראי(2)

סיכון אשראי 
בערבות 

בנקים 
 סך הכלואחרים(3)

יתרת חוב רשומה של חובות:
        289 142 **          34        102            2           9שנבדקו על בסיס פרטני

  11,274 5,715 **          45          89    3,640   1,785שנבדקו על בסיס קבוצתי

  11,563          5,857          79        191    3,642   1,794סך הכל חובות

הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:
            2* *****           2שנבדקו על בסיס פרטני

          79 1 ***            3          52         23שנבדקו על בסיס קבוצתי

          81                  1*            3          52         25סך הכל הפרשה להפסדי אשראי

 מיליוני ש"ח

הפרשה להפסדי אשראי
סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

מסחריאנשים פרטיים

 מיליוני ש"ח

הפרשה להפסדי אשראי
סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

מסחריאנשים פרטיים

 

 
 מיליוני ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *

 סווג מחדש **
 ות בכרטיסי אשראי ומזומנים ופיקדונות בבנקים. חייבים בגין פעיל )1(
אשראי נושא ריבית. אשראי זה כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי למחזיקי כרטיס, אשראי שאינו  )2(

 למחזיקי כרטיס ועסקאות אחרות.
בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל  תפיקדונוחייבים ואשראי בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים,  )3(

 אחרים.וחייבים 
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(המשך) והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 10ביאור   
 )1חובות ( ג.
 איכות אשראי ופיגורים .1

לא בעייתיים
לא 

סך הכלפגומים (3)פגומים

בפיגור של 
90 ימים או 

יותר

בפיגור של 
30 ועד 89 

ימים (5)

חובות שאינם בערבות בנקים
אנשים פרטיים

                   3                 -    1,885           17         18       1,850חייבים בגין כרטיסי אשראי
                    -                 -    4,425               -       219       4,206אשראי (6)

מסחרי
*                 -        202*           1           201חייבים בגין כרטיסי אשראי

                    -                 -          68               -*             68אשראי
חובות בערבות בנקים 

                    -                 -    5,874               -            -       5,874ואחרים (4)
                   3                 -  12,454           17       238 12,199 **סך הכל חובות

לא בעייתיים
לא 

סך הכלפגומים (3)פגומים

בפיגור של 
90 ימים או 

יותר

בפיגור של 
30 ועד 89 

ימים (5)

חובות שאינם בערבות בנקים
אנשים פרטיים

                   2                 -    1,794           12         15       1,767חייבים בגין כרטיסי אשראי
                    -                 -    3,642               -       184       3,458אשראי (6)

מסחרי
*                 -        191*           1           190חייבים בגין כרטיסי אשראי

                    -                 -          79               -*             79אשראי
חובות בערבות בנקים 

                    -                 -    5,857               -            -       5,857ואחרים (4)
                   2                 -  11,563           12       200 11,351 **סך הכל חובות

מיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2015
חובות לא פגומים - מידע נוסףבעייתיים (2)

31 בדצמבר 2016
חובות לא פגומים - מידע נוסףבעייתיים (2)

מיליוני ש"ח

 

 מיליוני ש"ח. 1-סכום הנמוך מ *

בסך ח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות החברה מזה: חובות אשר דירוג האשראי שלהם במועד הדו **
 מיליוני ש"ח). 11,351 - 2015בדצמבר  31(ש"ח מיליוני  12,199

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי ומזומנים ופיקדונות בבנקים. )1(

 חובות פגומים, נחותים או בהשגחה מיוחדת. )2(

ככלל, חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית, למידע על חובות פגומים מסוימים שאורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי  )3(
 .להלן (ג')2סעיף ג'ראה  -

בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים  תפיקדונוכרטיסי אשראי בערבות בנקים, מחזיקי  )4(
 אחרים.

 יום סווגו כחובות בעייתים שאינם פגומים ואינם צוברים הכנסות ריבית. 89עד  30חובות בפיגור של  )5(

 .מיליוני ש"ח) 1,237 - 2015בדצמבר  31(ש"ח מיליוני  1,439כולל אשראי בביטחון רכב בסך   )6(
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 (המשך)והפרשה להפסדי אשראי  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 10ביאור 
 ) (המשך)1חובות ( ג.

 מידע נוסף על חובות פגומים .2
 חובות פגומים והפרשה פרטנית (א)

יתרת חובות 
פגומים בגינם 
קיימת הפרשה 
פרטנית (2)(3)

יתרת 
הפרשה 

פרטנית (3)

יתרת חובות 
פגומים בגינם לא 

קיימת הפרשה 
פרטנית (2)

סך הכל 
יתרת 
חובות 

פגומים (2)

יתרת קרן 
חוזית של 

חובות 
פגומים

חובות שאינם בערבות בנקים
אנשים פרטיים

 17            17              14                       1                3                      חייבים בגין כרטיסי אשראי
 -                -                 -                          -                 -                       אשראי
מסחרי

 *  *  *  *  * חייבים בגין כרטיסי אשראי
 -                -                 -                          -                 -                       אשראי

 -                -                 -                          -                 -                       חובות בערבות בנקים ואחרים (4)
 17            17              14                       1                3                      סך הכל חובות (5)

(5) מזה:
נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי

 3               3                -                          1                3                       מזומנים
חובות בארגון מחדש של חובות

 3               3                -                          1                3                       בעייתיים

יתרת חובות 
פגומים בגינם 
קיימת הפרשה 
פרטנית (2)(3)

יתרת 
הפרשה 

פרטנית (3)

יתרת חובות 
פגומים בגינם לא 

קיימת הפרשה 
פרטנית (2)

סך הכל 
יתרת 
חובות 

פגומים (2)

יתרת קרן 
חוזית של 

חובות 
פגומים

חובות שאינם בערבות בנקים
אנשים פרטיים

 12            12              9                         2                3                      חייבים בגין כרטיסי אשראי
 -                -                 -                          -                 -                       אשראי
מסחרי

 *  *  *  *  * חייבים בגין כרטיסי אשראי
 -                -                 -                          -                 -                       אשראי

 -                -                 -                          -                 -                       חובות בערבות בנקים ואחרים (4)
 12            12              9                         2                3                      סך הכל חובות (5)

(5) מזה:
נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי

 2               2                -                          1                2                       מזומנים

חובות בארגון מחדש של חובות
 2               2                -                          1                2                       בעייתיים

31 בדצמבר 2015

מיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2016

מיליוני ש"ח

 

 מיליוני ש"ח. 1-סכום הנמוך מ *
 ופיקדונות בבנקים. חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי ומזומנים )1(
 יתרת חוב רשומה. )2(
 להפסדי אשראי. הפרשה פרטנית )3(
בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים  תפיקדונוכרטיסי אשראי בערבות בנקים, מחזיקי  )4(

 אחרים.
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 (המשך) והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 10ביאור 
 (המשך) )1( חובות ג.
 מידע נוסף על חובות פגומים (המשך) .2

 יתרה ממוצעת והכנסות ריבית (ב)

יתרה ממוצעת של 
חובות פגומים (2)

הכנסות ריבית 
שנרשמו (3)

מזה: נרשמו על 
בסיס מזומן

חובות שאינם בערבות בנקים
אנשים פרטיים

**                       14חייבים בגין כרטיסי אשראי
                           -                           -                           -אשראי
מסחרי

***חייבים בגין כרטיסי אשראי
                           -                           -                           -אשראי

                           -                           -                           -חובות בערבות בנקים ואחרים
**                       14סך הכל

יתרה ממוצעת של 
חובות פגומים (2)

הכנסות ריבית 
שנרשמו (3)

מזה: נרשמו על 
בסיס מזומן

חובות שאינם בערבות בנקים
אנשים פרטיים

**                       13חייבים בגין כרטיסי אשראי
                           -                           -                           -אשראי
מסחרי

***חייבים בגין כרטיסי אשראי
                           -                           -                           -אשראי

                           -                           -                           -חובות בערבות בנקים ואחרים
**                       13סך הכל

31 בדצמבר 2016

מיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2015

מיליוני ש"ח

 

 מיליוני ש"ח. 1-סכום הנמוך מ *
 ופיקדונות בבנקים.חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי ומזומנים  )1(
 יתרת חוב רשומה ממוצעת של חובות פגומים בתקופת הדיווח. )2(
 הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח, בגין היתרה הממוצעת של החובות הפגומים, בפרק הזמן בו החובות סווגו כפגומים. )3(
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 (המשך) והפרשה להפסדי אשראי בכרטיסי אשראיחייבים בגין פעילות , סיכון אשראי - 10ביאור 
 (המשך) )1( חובות ג.
 מידע נוסף על חובות פגומים (המשך) .2

 (המשך) יתרה ממוצעת והכנסות ריבית (ב)

יתרה ממוצעת של 
חובות פגומים (2)

הכנסות ריבית 
שנרשמו (3)

מזה: נרשמו על 
בסיס מזומן

חובות שאינם בערבות בנקים
אנשים פרטיים

**                       11חייבים בגין כרטיסי אשראי
                           -                           -                           -אשראי
מסחרי

***חייבים בגין כרטיסי אשראי
                           -                           -                           -אשראי

                           -                           -                           -חובות בערבות בנקים ואחרים
**                       11סך הכל

31 בדצמבר 2014

מיליוני ש"ח

  
 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי ומזומנים ופיקדונות בבנקים. )1(
 רשומה ממוצעת של חובות פגומים בתקופת הדיווח. יתרת חוב )2(
 הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח, בגין היתרה הממוצעת של החובות הפגומים, בפרק הזמן בו החובות סווגו כפגומים. )3(
 

 חובות בעייתיים בארגון מחדש (ג)

שאינו צובר 
הכנסות ריבית

צובר, לא 
סך הכל (3)בפיגור (2)

חובות שאינם בערבות בנקים
אנשים פרטיים

                          3*                          3חייבים בגין כרטיסי אשראי
                           -                     -                           -אשראי
מסחרי

*                     -*חייבים בגין כרטיסי אשראי
                           -                     -                           -אשראי

                           -                     -                           -חובות בערבות בנקים ואחרים
                          3*                          3סך הכל חובות

שאינו צובר 
הכנסות ריבית

צובר, לא 
סך הכל (3)בפיגור (2)

חובות שאינם בערבות בנקים
אנשים פרטיים

                          2*                          2חייבים בגין כרטיסי אשראי
                           -                     -                           -אשראי
מסחרי

*                     -*חייבים בגין כרטיסי אשראי
                           -                     -                           -אשראי

                           -                     -                           -חובות בערבות בנקים ואחרים
                          2*                          2סך הכל חובות

מיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2016
יתרת חוב רשומה

מיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2015
יתרת חוב רשומה

 
 מיליוני ש"ח. 1-סכום הנמוך מ *  

 .בבנקים וחובות אחריםחייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות  )1(
 צובר הכנסות ריבית. )2(
 נכלל בחובות פגומים. )3(
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 (המשך) והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 10ביאור 
 (המשך) )1( חובות ג.
 מידע נוסף על חובות פגומים (המשך) .2

 (המשך)חובות בעייתיים בארגון מחדש  (ג)

מס' הסדרים

יתרת חוב 
רשומה לפני 
ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה לאחר 
מס' הסדריםארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה (3)

מיליוני ש"ח
חובות שאינם בערבות בנקים

אנשים פרטיים
                  2             452                    7                  7         1,036חייבים בגין כרטיסי אשראי

                   -                   -                     -                   -                  -אשראי
מסחרי

                   -                   -**              23חייבים בגין כרטיסי אשראי
                   -                   -                     -                   -                  -אשראי

                   -                   -                     -                   -                  -חובות בערבות בנקים ואחרים
                  2             452                    7                  7         1,059סך הכל חובות

מס' הסדרים

יתרת חוב 
רשומה לפני 
ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה לאחר 
מס' הסדריםארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה (3)

מיליוני ש"ח
חובות שאינם בערבות בנקים

אנשים פרטיים
                  1             331                    5                  5            850חייבים בגין כרטיסי אשראי

                   -                   -                     -                   -                  -אשראי
מסחרי

*                  4**                 9חייבים בגין כרטיסי אשראי
                   -                   -                     -                   -                  -אשראי

                   -                   -                     -                   -                  -חובות בערבות בנקים ואחרים
                  1             335                    5                  5            859סך הכל חובות

ארגונים מחדש שכשלו (2)ארגונים מחדש שבוצעו בתקופת הדיווח

מיליוני ש"ח

לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016
ארגונים מחדש שכשלו (2)ארגונים מחדש שבוצעו בתקופת הדיווח

מיליוני ש"ח

לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

 
 מיליוני ש"ח. 1-סכום הנמוך מ *

 .יקדונות בבנקים וחובות אחריםחייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פ )1(

החודשים שקדמו למועד  12שהפכו בתקופת הדיווח לחובות בפיגור, אשר אורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי במהלך חובות  )2(
 שבו הם הפכו לחובות בפיגור.

 יתרת חוב רשומה למועד הכשל. )3(
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 (המשך) והפרשה להפסדי אשראי בגין פעילות בכרטיסי אשראיחייבים , סיכון אשראי - 10ביאור 
 (המשך) )1( חובות ג.
 מידע נוסף על חובות פגומים (המשך) .2

 חובות בעייתיים בארגון מחדש (המשך) (ג)

מס' הסדרים

יתרת חוב 
רשומה לפני 
ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה לאחר 
מס' הסדריםארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה (3)

מיליוני ש"ח
חובות שאינם בערבות בנקים

אנשים פרטיים
                  1             251                    4                  4            694חייבים בגין כרטיסי אשראי

                   -                   -                     -                   -                  -אשראי
מסחרי

*                  7**              20חייבים בגין כרטיסי אשראי
                   -                   -                     -                   -                  -אשראי

                   -                   -                     -                   -                  -חובות בערבות בנקים ואחרים
                  1             258                    4                  4            714סך הכל חובות

לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014
ארגונים מחדש שכשלו (2)ארגונים מחדש שבוצעו בתקופת הדיווח

מיליוני ש"ח

 

 מיליוני ש"ח. 1-סכום הנמוך מ *

 .בבנקים וחובות אחרים חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות )1(

החודשים שקדמו למועד  12שהפכו בתקופת הדיווח לחובות בפיגור, אשר אורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי במהלך חובות  )2(
 שבו הם הפכו לחובות בפיגור.

 יתרת חוב רשומה למועד הכשל. )3(



 

 

 לפי גודל החבות של לווה) 3), (1(וסיכון אשראי חוץ מאזני )1(בגין פעילות בכרטיסי אשראי  חייבים  - .ד10ביאור 

סך הכלמס' לווים (2)
מזה: בערבות 

בנקים
סיכון אשראי חוץ 

סך הכלמס' לווים (2)מאזני (1)(3)
מזה: בערבות 

בנקים
סיכון אשראי חוץ 

מאזני (1)(3)

תקרת האשראי (באלפי ש"ח)
                  250                909          1,001     693,571                  323                 904         1,009     711,765יתרות לווה עד 5

                  696                967          1,216     257,059                  775                 971         1,236     271,155יתרות לווה מעל 5 עד 10
                  950                682          1,012     154,764              1,034                 702         1,044     166,172יתרות לווה מעל 10 עד 15
              1,181                489             897     117,473              1,266                 499            908     123,264יתרות לווה מעל 15 עד 20
              2,053                642          1,429     138,565              2,232                 657         1,477     150,350יתרות לווה מעל 20 עד 30
              1,249                398          1,056       66,121              1,428                 412         1,119       73,275יתרות לווה מעל 30 עד 40
              2,638                684          2,398       92,871              2,808                 716         2,856     105,037יתרות לווה מעל 40 עד 80

                  846                245          1,268       20,847                  898                 268         1,528       24,054יתרות לווה מעל 80 עד 150
                  210                  80             269          2,441                  208                    91            354         2,925יתרות לווה מעל 150 עד 300
                  112                  41               96             495                  103                    43              97             473יתרות לווה מעל 300 עד 600

                    87                  24               72             184                    68                    27              73             166יתרות לווה מעל 600 עד 1,200
                    19                  11               26               31                    16                      8              32               33יתרות לווה מעל 1,200 עד 2,000
                      9                    8               35               16                    10                    10              34               16יתרות לווה מעל 2,000 עד 4,000
                    20*               19                  7                      3                      5              26                 5יתרות לווה מעל 4,000 עד 8,000

                      7                  25               83                  7                      5                    31              82                 7יתרות לווה מעל 8,000 עד 20,000
                       -                     -               36                  1                    13                       -              37                 2יתרות לווה מעל 20,000 עד 40,000

                       -                     -               59                  1                       -                       -              69                 1יתרות לווה מעל 40,000 עד 200,000
                       -                     -                   -                   -                       -                       -            298                 1יתרות לווה מעל 200,000 עד 400,000
                       -                     -             413                  1                       -                       -                  -                  -יתרות לווה מעל 200,000 עד 413,000

            10,327            5,205       11,385  1,544,455            11,190              5,344      12,279 1,628,701סך הכל
                       -                     -               36                       -                       -              35הכנסות לקבל וחייבים אחרים

            10,327            5,205       11,421            11,190              5,344      12,314סך הכל

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

31 בדצמבר 312015 בדצמבר 2016
חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיחייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 

 פעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה.החייבים בגין הפעילות בכרטיסי אשראי וסיכון האשראי החוץ מאזני מוצגים לפני הש )1(
 חייבים וסיכון אשראי חוץ מאזני. סך הכלמספר הלווים לפי  )2(
 אשראי באחריות בנקים).במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות החבות של לווה (לא כולל מסגרות  סיכון אשראי )3(

 מיליוני ש"ח. 1-סכום הנמוך מ *
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 מוחזקות (במאוחד כלולות)השקעות בחברות  - 11ביאור 

 הרכב .א

31 בדצמבר31 בדצמבר
20162015

חברות כלולותחברות כלולות
מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

                   3                   3השקעות במניות לפי שיטת השווי המאזני (לרבות מוניטין)

מזה-
3                   3רווחים שנצברו ממועד הרכישה

פרטים בדבר מוניטין:
1                   1הסכום המקורי

                    -               -יתרה מופחתת של מוניטין

חלק החברה ברווחים של חברות כלולות ב.    
201620152014

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

                    7                   7                   7חלק החברה ברווחים של חברות כלולות
                  (2)                (2)                (1)בניכוי הוצאות מיסים בגין שותפות

6                   5                   5                    

  

 
 

  

 



 

 

 (המשך) מוחזקות (במאוחד כלולות)השקעות בחברות  - 11ביאור 
 פרטים על חברות מוחזקות עיקריות  ג.

 חברות בת מאוחדות )1(

2016201520162015201620152016201520162015פרטים על החברהשם החברה
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח

לאומי קארד אשראים בע"מ
מתן אשראים ללקוחות חוץ 

      -      -       57       49     278     327 100      100      100      100     בנקאיים

      -      -          2          1       12       13     100     100    100    100ניהול פקדונותלאומי קארד פקדונות בע"מ

      -      -          1*       (1)       (1)     100     100    100    100ניכיון עסקאות בכרטיסי אשראילאומי קארד ניכיונות בע"מ

(2)     חברות כלולות

2016201520162015201620152016201520162015פרטים על החברהשם החברה
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח

שותפות מוגבלת           7          7          5          6          3          3 16        16        16        16       הפעלה וניהול מועדון לקוחותשופרסל פיננסים - 

דיבידנד שנרשם
חלק בהון המקנה 

חלק בזכויות הצבעהזכות לקבלת רווחים
השקעה במניות לפי 

תרומה לרווח הנקישווי מאזני

דיבידנד שנרשםתרומה לרווח הנקי

באחוזיםבאחוזים

באחוזיםבאחוזים

חלק בהון המקנה 
חלק בזכויות הצבעהזכות לקבלת רווחים

השקעה במניות לפי 
שווי מאזני

 
 מיליוני ש"ח. 1-סכום הנמוך מ *
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 ציוד - 12ר ביאו

 הרכב:

התקנות 
ושיפורים 

במושכר
מחשב וציוד 

עלויות תוכנה (1)היקפי
ריהוט וציוד 

סך הכלמשרדי
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

עלות:
          994             17                686          242            49ליום 1 בינואר 2016

             64*                  51             13*תוספות
                -                -                     -                -               -גריעות

       1,058             17                737          255            49ליום 31 בדצמבר 2016

פחת נצבר:
          815             14                548          216            37ליום 1 בינואר 2016

             69*                  53             13              3תוספות
                -                -                     -                -               -גריעות

          884             14                601          229            40ליום 31 בדצמבר 2016

          174               3                136             26              9יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2016

          179               3                138             26            12יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2015

               6                  21             25            10שיעור פחת ממוצע משוקלל ב-% 2016

                7                  21             25            16שיעור פחת ממוצע משוקלל ב-% 2015

בהשוואה מיליוני ש"ח  20בסך  2016לרבות הוצאות שהוונו בקשר לפיתוח עלויות תוכנה לשימוש עצמי אשר הסתכמו במהלך שנת  )1(
  .)ב'8'(ד1ביאור . לגבי מדיניות היוון עלויות תוכנה ראה 2015מיליוני ש"ח בשנת  24 -ל

 מיליוני ש"ח. 1-סכום הנמוך מ *
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 נכסים אחרים - 13ביאור 

31 בדצמבר31 בדצמבר
20162015

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

                  47                  45מיסים נדחים לקבל, נטו (ראה ביאור 8ה')
                    8                  20עודף מקדמות ששולמו למס הכנסה על העתודות השוטפות

חייבים אחרים ויתרות חובה:
                  11                  13הוצאות מראש

                    1                    1אחרים

                  67                  79סך כל הנכסים האחרים

  

 אשראי מתאגידים בנקאיים - 14ביאור 

31 בדצמבר 
2015

ליתרה ביום
לעסקאות 

בחודש אחרון
מיליוני ש"חמיליוני ש"ח % %

                  24                  0.90.913אשראי בחשבונות חח"ד
            2,989            0.50.53,694הלוואות אחרות

            3,013            3,707סך הכל אשראי מתאגידים בנקאיים

31 בדצמבר 2016
שיעור ריבית ממוצעת שנתית 
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 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי - 15ביאור 

31 בדצמבר31 בדצמבר
20162015

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

            6,344            6,232בתי עסק (1)(2)
                  66                  68התחייבויות בגין פקדונות (4)

                394                542חברות כרטיסי אשראי 
                  21                  15הכנסות מראש

                  51                  57הפרשה בגין נקודות (3)
                  37                  46אחרים 

            6,913            6,960סך הכל זכאים בגין פעילות כרטיסי אשראי
 

מיליוני ש"ח) ובגין ניכיון שוברים  310 - 2015צמבר בד 31מיליוני ש"ח ( 363בניכוי יתרות בגין הקדמת תשלומים לבתי עסק בסך  )1(
 מיליוני ש"ח). 1,199 - 2015 בדצמבר 31מיליוני ש"ח ( 1,225בכרטיסי אשראי לבתי עסק בסך 

 .מיליוני ש"ח) 1,097 - 2015בדצמבר  31( מיליוני ש"ח לחברת האם ,1141כולל המחאת זכויות על דרך המכר בסך של  )2(
הלקוח זוכה בנקודות בגין עסקות שביצע בכרטיס האשראי. כמות הנקודות שנצברה לזכות הלקוח נקבעה  2011עד לסוף שנת  )3(

 .))16ד'(1ראה ביאור , והחברה ביצעה הפרשה בגין הנקודות שלא נוצלו (בהתאם לסוג הכרטיס

במסגרת  2012בדצמבר  31לממש עד ליום  היהאת הנקודות הצבורות ניתן  .צבירת הנקודותהופסקה  2012בינואר  1החל מיום 
למועדוני ולהמירן נקודות  צבורמעת לעת. באפשרותם של לקוחות לאומי קארד להמשיך ל ערכהמבצעים תמורת נקודות שהחברה 

 טיסה, על ידי הצטרפות למסלול תעופה.

נם נושאים ריבית. כמו כן, כלל הפיקדונות מוחזקים עבור אנשים פרטיים ואינם עולים על כלל פיקדונות החברה גויסו בישראל ואי )4(
 מיליוני ש"ח. 1סכום של 

 

 התחייבויות אחרות - 16ביאור 

31 בדצמבר31 בדצמבר
20162015

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

*                    2עודף עתודות שוטפות למס הכנסה על מקדמות ששולמו
                  11                  14עתודה לפיצויי פיטורין, פרישה ופנסיה (ראה ביאור 17)

זכאים אחרים ויתרות זכות:
                  59                  56הוצאות לשלם בגין שכר והוצאות נלוות

                  17                  18ספקים
                  33                  36הוצאות לשלם

                  10                  11מוסדות
                  13                  14הפרשה להפסדי אשראי בגין יתרה חוץ מאזנית

                    1                    5אחרים
                133                140סך כל זכאים אחרים ויתרות זכות

                144                156סך כל ההתחייבויות האחרות

 .מיליוני ש"ח 1 -סכום הנמוך מ *
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 זכויות עובדים - 17ביאור 

לתשלום פיצויי פיטורין לעובדיה, מכוסה בעיקרה על ידי רכישת פוליסות בחברות ביטוח התחייבות החברה  א.
והפקדות שוטפות על שם העובדים בקופות פנסיה. הסכומים שהופקדו כאמור אינם בשליטה ובניהולה של החברה, 

 לפיכך לא ניתן להם ולהתחייבויות שבגינן הן הופקדו ביטוי במאזן.

לחוק הפיצויים ובהתאם לכך לחברה אין מחויבות נוספת לתשלום  14הסכמים לפי סעיף  עובדי החברה חתומים על
 פיצויים מעבר להפקדות השוטפות בחברות הביטוח ובקופות הפנסיה.

ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד הכלולה במאזן מייצגת את יתרת ההתחייבות שאינה מכוסה על ידי 
 ור לעיל.פוליסות ביטוח ו/או הפקדות כאמ

 מיליוני ש"ח). 11 - 2015בדצמבר  31מיליוני ש"ח (  14 - 2016בדצמבר  31יתרה העתודה ליום 

וההוצאות הנלוות משכורתם על סגל העובדים של בנק לאומי לישראל בע"מ,  נמנו שני עובדים 2016במהלך שנת  ב.
 בגינן. חויבהלאומי והחברה בנק על ידי  שולמו

 מיליוני ש"ח 13בסעיף התחייבויות אחרות קיימות הפרשות בגין ימי חופשה שטרם נוצלו בסך  - עתודה לחופשה ג.
 מיליוני ש"ח). חישוב ההתחייבות נעשה על בסיס שכר אחרון בתוספת תשלומים נלווים. 13 - 2015בדצמבר  31(

 תוכניות תגמול לעובדי החברה ומנהליה ד.
, 2016וכן בשנת  2015שנת בועודכנה  2014בחודש ספטמבר כפי שאושרה על ידי הדירקטוריון  מדיניות התגמול

חלה על עובדי לאומי קארד, חברי ההנהלה הבכירה והמנכ"ל והיא מגדירה את המסגרות והעקרונות המנחים בכל 
 הקשור לשכר ולתגמול של כלל העובדים בדגש על תגמול נושאי המשרה בחברה.

 
 ניהול ומדיניות האתי הקוד, הניהולית התרבות, העסקית האסטרטגיה, הערכים, החזון על תבססתמ המדיניות
 הסביבה, החברה של והפיננסי העסקי וחוסנה מצבה בחשבון נלקחו המדיניות בקביעת. החברה של הסיכונים
 המשאב על ולתחרות העסקית לתחרות הרלוונטי העבודה בשוק מקובלים וסטנדרטים, פועלת היא בה העסקית
 רצויים תגמול ופערי בכללותן התגמול עלויות לרבות רחבים ארגוניים כלל שיקולים בחשבון נלקחו, כן כמו. האנושי

 .בחברה השונים הדרגים בין
 

ותשלום סך המענק השנתי לחלוקה נקבע בהתאם לשיעור העמידה של החברה ביעד הרווח לפני מס ומענקים, 
  .עמידה בתנאי הסף שנקבעו במדיניות התגמולקריטריונים הניתנים למדידה כמותית מותנה במענק שנתי על בסיס 

 פיננסיים ביעדים החברה, עמידה ביצועי של שילוב על המבוססים מדדים כוללהמענק השנתי לנושאי המשרה 
האתי  ולקוד החברה לנוהלי, רגולטוריות להוראות, לחוקים והציות הסיכונים ניהול בתחום כלליים ויעדים ועסקיים

 . ביצועיהם האישיים של נושאי המשרה וביצועי היחידות הנמצאות תחת אחריותם וכן על
 

 השנים 3 פני על ונפרס נדחה משרה לנושאי המחושב השנתי המענק מן 50%, התגמול למדיניות בהתאם
, הנדחה מהחלק 33.3% משולם החלוקה לשנת העוקבות השנים 3-מ אחת בכל כאשר, החלוקה לשנת העוקבות

ביחס הלימות ההון הנדרש מהחברה על פי הוראות המפקח, בהתאם לדוחות הכספיים שהחברה  לעמידה בכפוף
 .נטיווהרל הנדחה החלק של התשלוםפרסמה בסמוך לפני כל אחד ממועדי 

 באותה שנהמסך התגמול הקבוע  40% -נמוך מ יהיה משתנהה התגמול סך בה בשנה, לעיל האמור למרות
ותקרת התגמול של העובד הרלוונטי תעמוד בתקרת התגמול לפי חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים 

 התשלום של פריסה תתבצע לא, 2016 -(אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו
 .אחד בתשלום במלואו ישולם והמענק

 
ת התגמול של הדירקטוריון לפחות אחת לשנה ומאושרת על ידי הדירקטוריון לפחות מדיניות התגמול נדונה בועד

שנים. 3 -אחת ל
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 (המשך) זכויות עובדים - 17ביאור 
 

 הסכם העסקה למנכ"ל החברה ולחברי ההנהלה  ה.
שכר קבוע והפרשות סוציאליות וכן בתגמול  יםהכולל יםאישי ים בחוזיםמועסק וחברי ההנהלה מנכ"ל החברה

 משתנה בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
 

חודשים ובכל מקרה שמורה לחברה  6, משך ההודעה המוקדמת ההדדית תהיה עם המנכ"ל בהתאם להסכם
הזכות שלא לנצל את תקופת ההודעה במלואה או בחלקה. במקרה זה תשלם החברה למנכ"ל את השכר והתנאים 

 הנלווים בגין תקופת ההודעה המוקדמת בגינה ויתרה החברה על עבודתו. 
ממכפלת שנות  250%-ההסכם, להשלמת כספי הפיצויים בסכום השווה לעם סיום עבודתו, זכאי המנכ"ל, לפי 

עבודתו בחברה במשכורתו האחרונה. בנוסף, זכאי המנכ"ל לתקופת הסתגלות, בהתאם לנסיבות המפורטות 
 חודשים. 6בהסכם. כמו כן, מחויב המנכ"ל לתקופת אי תחרות של 

 
ם לפיצויי פיטורין בגובה מכפלת מספר שנות , עם סיום עבודתם זכאים החברי ההנהלהבהתאם להסכם עם 

חודשים ובמקרה של  ארבעהלחופשת הסתגלות עד עבודתם במשכורת אחרונה. בנוסף, זכאים חברי ההנהלה 
ממכפלת  200% -צויים לכדי סכום השווה לפיטורין בנסיבות המזכות בתשלום פיצויי פיטורין, להשלמת כספי הפי

 ) במשכורתם האחרונה.ןיילפי הענשנות עבודתם (או שנות כהונתם, 
 
 

  הסכם קיבוצי מיוחד ו.

 הסכם קיבוציעל  נציגות העובדיםו העובדים הכללית החדשה הסתדרותחתמה החברה עם  2015באפריל  29ביום 
ועד  2015בינואר  1ת ההסכם הינה מיום תקופ). ההסכם חל על מרבית עובדי החברה. "ההסכם הקיבוצי"( מיוחד
ההסכם הקיבוצי כולל, בין היתר, הסכמות בדבר עדכוני שכר, מענקים ותנאים סוציאליים  .2018 במרס 31ליום 

 וכן תנאים נוספים הנוגעים בין השאר, לנושאי רווחה.
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 הלימות ההון ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים - 18ביאור 
 ההרכב בערכים נומינליים א.

מונפק ונפרערשום
מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

                25                50מניות רגילות בנות 1 ש"ח. ע.נ.

31 בדצמבר 2016 ו-2015

 

 

 (*) הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים .ב
 

31 בדצמבר31 בדצמבר
20162015

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח
1.    הון לצורך חישוב יחס ההון:

            1,661            1,795הון עצמי רובד 1 
                  92                104הון רובד 2

            1,753            1,899סך הכל הון כולל

2.    יתרות משוקללות של נכסי סיכון:

            8,131            8,911סיכון אשראי - גישה סטנדרטית
                  29                  23סיכוני שוק - גישה סטנדרטית

            1,673            1,739סיכון תפעולי - גישה סטנדרטית
            9,833          10,673סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון

באחוזיםבאחוזים3.    יחס ההון לרכיבי סיכון:

               16.9               16.8יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון
               17.8               17.8חס ההון הכולל לרכיבי סיכון

                 9.0 8.0 **יחס הון עצמי רובד 1 המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים 
                12.5 11.5 **חס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים 

 

 בנושא "מדידה והלימות הון". 201-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  *

 .2016ביוני  1בנושא "סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב" אשר נכנסה לתוקף ביום  472בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  ** 
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 (המשך) הלימות ההון ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים - 18ביאור 
 יעד הלימות ההון .ג

מזערי התאגידים הבנקאיים בישראל לעמוד ביחס הון כולל מ דורשות IIIהנחיות בנק ישראל לאימוץ הוראות באזל 
. בנוסף, תאגיד בנקאי 2015בינואר  1 החל מיוםוזאת  9%בשיעור של  1ויחס הון עצמי רובד  ,12.5%בשיעור של 

מסך הנכסים המאזניים  20%גדול (כגון: בנק לאומי), שסך נכסיו המאזניים על בסיס מאוחד מהווה לפחות 
 1ויחס הון עצמי רובד , 13.5%בשיעור של מזערי במערכת הבנקאית בישראל, יידרש לעמוד ביחס הון כולל 

 . 2017בינואר  1 החל מיום וזאת 10%בשיעור של 

"סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי  בנושא 472ראת ניהול בנקאי תקין מספר הו מהרסופ 2016מאי ב 1 ביום
. על אף האמור 201-211פי הוראות ניהול בנקאי תקין  עלדרישות ההון ל ביחס ותחיוב". ההוראה מגדירה הקל

. 11.5% -הון הכולל לא יפחת מהויחס  8% -מ יפחתלא  1, יחס הון עצמי רובד 201הוראת ניהול בנקאי תקין ב
 .2016ביוני  1הוראה נכנסה לתוקף ביום ה

, חברות הבנות של בנק לאומי, 2011על פי הנחיית המפקח על הבנקים, במכתבו לבנק לאומי מחודש פברואר 
לרבות החברה, נדרשות לאמץ בשלב זה, יעדי הלימות הון שיהיו לכל הפחות בגובה יעדיה של החברה האם. 

 עומדת בהנחיה זו. החברה

יפחת משיעור של מזערי לא  1עצמי רובד יחס הון , נקבע כי 2016על פי החלטת הדירקטוריון מחודש פברואר  
 , הגבוה מהדרישה הרגולטורית. 10.5%

 לפי הוראות המפקח על הבנקים יחס מינוף .ד

בנושא יחס מינוף (להלן  218מיישמת החברה את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  2015באפריל  1החל מיום 
"ההוראה"). ההוראה קובעת יחס מינוף פשוט, שקוף שאינו מבוסס סיכון אשר יפעל כמדידה משלימה ואמינה 

נקאי. יחס המינוף מבוטא לדרישות ההון מבוססות הסיכון ואשר נועד להגביל את צבירת המינוף בתאגיד הב
 1באחוזים, ומוגדר כיחס בין מדידת ההון למדידת החשיפה. ההון לצורך מדידת יחס המינוף הוא הון רובד 

. סך מדידת החשיפה של החברה היא סכום החשיפות המאזניות 202כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 
הערכים החשבונאיים ולא מובאים בחשבון משקלי סיכון.  הינה עקבית עםופריטים חוץ מאזניים. ככלל המדידה 

להשתמש בביטחונות פיזיים או פיננסיים, ערבויות או טכניקות אחרות להפחתת סיכון  מורשתלא  החברהכמו כן, 
אשראי כדי להפחית את מדידת החשיפות, אלא אם כן הותר ספציפית בהתאם להוראה. נכסים מאזניים שנוכו 

החשיפות  ת אתמחשב החברה) מנוכים ממדידת החשיפות. בהתאם להוראה 202אם להוראה (בהת 1מהון רובד 
הפריטים במקדמי המרה לאשראי כפי שנקבעו בהוראת ניהול  בגין פריטים חוץ מאזניים על ידי המרה של סכום

 .203 בנקאי תקין מספר
נכסיו  תאגיד בנקאי שסךועל בסיס מאוחד  5% -תאגיד בנקאי יעמוד ביחס מינוף שלא יפחת מ, בהתאם להוראה

או יותר מסך הנכסים המאזניים במערכת הבנקאית, יעמוד ביחס מינוף שלא  20%המאזניים על בסיס מאוחד הוא 
 . 5%. בהתאם לאמור לעיל, יחס המינוף המזערי שנדרש מהחברה הוא 6% -יפחת מ

תאגיד בנקאי אשר ביום פרסום ההוראה . 2018בינואר  1מוד ביחס המינוף המזערי הינה החל מיום הדרישה לע
תאגיד בנקאי אשר ביום פרסום . שנקבע בהוראה כאמור, לא ירד מהסףהמזערי מינוף ה של יחסעומד בדרישה 

רים רבעוניים קבועים להגדיל את היחס בשיעו כאמור, נדרשהמזערי מינוף ה של יחסההוראה אינו עומד בדרישה 
 . 2018בינואר  1 עד ליום

 .2015בדומה לסוף שנת  11.7%הינו  2016בדצמבר  31יחס המינוף של החברה ליום 
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 (המשך) הלימות ההון ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים - 18ביאור 
 (המשך) לפי הוראות המפקח על הבנקים יחס מינוף .ד

 

  218: תקין בנקאי ניהול להוראת בהתאם מחושבלהלן יחס המינוף 

31 בדצמבר31 בדצמבר
20162015

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח
בנתוני המאוחד

            1,661            1,795הון רובד 1 
          14,252          15,302סך החשיפות

באחוזיםבאחוזים
               11.7               11.7יחס המינוף

                  5.0                 5.0יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

 

 

 חלוקת דיבידנד .ה

חלוקת הדיבידנד בחברה כפופה להוראות המפקח על הבנקים, לרבות עמידה במגבלות הלימות ההון המתחייבות 
, הקובע בין 1999 -מתוקף הוראות באזל. חלוקת דיבידנד מתאפשרת בכפוף להוראות חוק החברות, התשנ"ט 

קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה היתר, כי החברה רשאית לבצע חלוקה מתוך רווחיה ובלבד שלא 
 את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד פירעונן.

הוחלט  2017בפברואר  22ביום , החברה בדירקטוריון ואושר עודכן אשרמסמך מדיניות חלוקת דיבידנד, ל בהתאם
 1ביום  .2017במרס  1החלוקה נקבע ליום  ש"ח למניה). מועד 2.0 -מיליון ש"ח (כ 50על חלוקת דיבידנד בסך 

מיליון  50שולם דיבידנד בסך  2015ש"ח למניה) ובשנת  2.0 -מיליון ש"ח (כ 50שולם דיבידנד בסך  2016במרס 
 ש"ח למניה).  2.0 -(כ ש"ח

אין בהצהרה על מדיניות חלוקת הדיבידנד כל התחייבות כלפי צד שלישי כלשהו (לרבות בעניין מועדי תשלום 
 דיבידנד או בעניין שיעור חלוקת דיבידנד בעתיד).
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 19ביאור 

31 בדצמבר31 בדצמבר
20162015

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים א.      

מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו:
          10,325          11,189סיכון האשראי על החברה
          13,564          14,208סיכון האשראי על הבנקים
                    2                    1סיכון האשראי על אחרים

          23,891          25,398סך כל מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו
                (13)               (14)הפרשה להפסדי אשראי

          23,878          25,384סך כל מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו, נטו
 

 התקשרויות מיוחדות ב.

 עוליים בגין כלי רכב, הסכמי תחזוקה והסכמי שיווק עתידיים.דמי שכירות של מבנים, הסכמים תפ -חוזי שכירות לזמן ארוך 

31 בדצמבר31 בדצמבר
20162015

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

 28 *                  32בשנה ראשונה
 19 *                  29בשנה שניה

                  18                  21בשנה שלישית
                  16                  16בשנה רביעית

                  16                  16בשנה חמישית
 366 *                364מעל חמש שנים

                  24                  35התחייבויות להשקעה בציוד

 
 הוצג מחדש *

 

החברה קשורה בהסכמי שכירות להשכרת מבנים. דמי השכירות בגין המבנים צמודים בעיקר למדד המחירים לצרכן ומסתכמים בסך  .1
 . 2020אופציה נוספת עד לשנת  וקיימת בגינם 2015הסתיים בשנת  ההסכמיםרוב מיליוני ש"ח לשנה. תוקפם של  15 -של כ

  ות ארוך טווח בגין מבנה שישמש את פעילות החברה בשנים הבאות.חתמה החברה על הסכם שכיר 2015במאי  19ביום 

מיליוני  4 -החברה קשורה בהסכמי שכירות תפעוליים בגין רכבים. דמי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן ומסתכמים בסך של כ .2
 חודשים. 36ש"ח לשנה. ההסכמים הינם לתקופות של 

 מיליוני ש"ח. 43 -החברה קשורה בהסכמי תחזוקה ובהסכמים לרכישת ציוד שרובם צמודים לשער הדולר ומסתכמים בכ .3

 מיליוני ש"ח. 4-החברה קשורה בהסכמי שיווק עתידיים עם חברות שונות המסתכמים בכ .4
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך) - 19ביאור 
 וחברות כרטיסי אשראיהתקשרויות עם תאגידים בנקאיים  ג.

 מנפיקה במשותף כרטיסי אשראי עם בנק לאומי ועם בנק מזרחי טפחות ללקוחות בנקים אלו. לאומי קארד
בין החברות ישנם הסכמים המפרטים את אופן ההתחשבנות בנוגע לחלוקת ההכנסות ואת חלוקת האחריות בגין תפעול 

  כרטיסי אשראי.
 

 ת עם ארגונים בינלאומייםיוהתקשרו .ד  

 הינה "חברה ראשית"ו .Visa Europe Ltd) בארגון Associate Memberהחברה הינה "חברה" (במעמד 
Principal Member).בארגון מסטרקארד (  

שימוש במגוון סימני מסחר בבעלות אותם ארגוני כרטיסי  , בין היתר,מאפשרתבארגוני כרטיסי האשראי לעיל החברות 
 אשראי, וכן מעניקה רישיון לסליקה והנפקה של מותגי ויזה ומסטרקארד.

את  .Visa Incבדבר התקשרותן בהסכם, לפיו תרכוש   Visa Europe-ו  .Visa Incהודיעו החברות 2015בנובמבר  3ביום 
.Visa Europe  והעסקה הושלמה.אישורים הרגולטוריים שנדרשו התקבלו ה 2016יוני בחודש 

שנגבות מהחברים  במבנה העמלותחל שינוי רבעון הרביעי של השנה מהחל ה ,2016מחודש יולי  Visa תבעקבות הודע
  .בארגון

(להלן:  UnionPay International Co. Ltd) בארגון Acquiring Memberבנוסף, החברה הינה "חברה" (במעמד 
"UnionPay .(" 

(מסחר  e - commerceבישראל וכן באתרי  UnionPayהחברות בארגון מאפשרת ללאומי קארד לסלוק את מותג 
 .2015אלקטרוני) באירופה ובארה"ב. החברה החלה לסלוק מותג זה בישראל בשנת 

 
 שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה .ה

הבת, בשל חבות כספית אפשרית שתוטל עליהם, החברה התחייבה לשפות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות 
  ובגין הוצאות התדיינות סבירות שהוצאו על ידם או חויבו בהן בידי בית משפט, בקשר לאירועי שיפוי שונים.

 

 אישור הסדר כובל לקביעת העמלה הצולבת .ו

חברות כרטיסי האשראי אישר בית הדין להגבלים עסקיים בפסק דין, הסכם אשר הוגש על ידי  2012במרס  7ביום 
, 2014בחודש יולי  0.7%והממונה בעניין גובה שיעור העמלה הצולבת (עמלת מנפיק), שירד בהדרגה עד לשיעור של 

בהתאם למתווה הפחתת העמלה הצולבת שנקבע בפסק הדין. ההסדר בין הממונה לבין חברות כרטיסי האשראי תקף 
 .2018עד סוף שנת 

 
 2015 -הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה  .ז

אושרה בקריאה ראשונה בכנסת הצעת החוק, שמטרתה להגביל באופן מדורג את השימוש במזומן  2015ביולי  27ביום 
 ובשיקים סחירים. בין היתר כוללת הצעת החוק מספר תנאים כמפורט להלן:

לה הצולבת בכרטיסי חיוב (למעט לוחית או חפץ אחר לשימוש (א) הסמכת הממונה על ההגבלים העסקיים לפקח על העמ
חוזר המיועדים רק למשיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים); (ב) תיקון ההגדרה של כרטיס תשלום בחוק כרטיסי 

י ההוראות החלות ביחס לכרטיס -(קרי  חיוב, תיקון ההגדרה של כרטיס חיוב מיידי והחלת סימן ג' לחוק כרטיסי חיוב
על כרטיסי חיוב מיידי, בשינויים המחייבים לרבות, הגנות במקרים של עסקה במסמך חסר, הפסקת  אשראי, בלבד)

תשלום במקרה של אי אספקה, הפסקת תשלום במקרה של חדלות פירעון. בהתאם למוצע, החוק יחול רק בהתקיים 
נות של כרטיסי חיוב מיידי כמו כרטיסי אשראי מספר תנאים: מערכת שמאפשרת סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב מיידי, זמי

בין אם ככרטיס משולב עם כרטיס אשראי ובין אם הנפקה במקביל לכרטיסי חיוב נדחה, וזמינות כרטיסי חיוב מיידי בבנק 
 הדואר, לצד האפשרות לפתוח חשבון מתאים בבנק הדואר לשם כך.



 ביאורים לדוחות הכספיים
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך) - 19ביאור 

  בשוק הבנקאות בישראל ("חוק שטרום") התחרות ולצמצום הריכוזיותהחוק להגברת  .ח
 

עבר במליאת הכנסת החוק הנ"ל (בהמשך להמלצות הועדה להגברת התחרות בשירותים  2017בינואר  23ביום 
 יקרי החוק הינם כדלקמן:בנקאיים ופיננסיים נפוצים, "ועדת שטרום"). ע

איסור על בנק לאומי ובנק הפועלים לתפעל הנפקת כרטיסי חיוב, לסלוק כרטיסי חיוב ולהחזיק בתאגיד  )1(
 המתפעל הנפקה או סולק כאמור; 

שנים מיום הפרסום  3האיסור ביחס לשליטה והחזקה בחברות כרטיסי אשראי (מועד ההפרדה) יחל לאחר  )2(
הונפקו  25%ולפחות  40%-החוק אם שיעור החזקות הבנק בחברה נמוך משנים מיום פרסום  4או לאחר 

 לציבור.
קביעת הגנות "ינוקא" לשחקנים חדשים בתקופת המעבר (מתום שנה מיום פרסום החוק ועד חמש שנים  )3(

 לאחר הפרסום וביחס לפועלים ולאומי שלוש שנים ממועד ההפרדה), ביניהן:
 אמצעי החזיק או שלט החוק פרסום שבמועד ,חיוב כרטיסי המנפיקהמעבר הקבועה בחוק, בנק  בתקופת .א

 צד להיות לה ויאפשר מתפעלת חברה באמצעות הנפקה תפעול יבצעבחברת כרטיסי אשראי,  שליטה
 ;ההנפקה לחוזה

מתום שנתיים מפרסום החוק, הגבלה על היקף תפעול ההנפקה שרשאי בנק לבצע בעזרת חברת כרטיסי  .ב
  ;וך כרטיסי החיוב החדשים המונפקים ללקוחותימס 52%-אשראי אחת ל

 לאחר שנים שבע ועד החוק פרסום לאחר שנים ארבע שבין התקופה במהלךהגבלות על מסגרות אשראי:  )4(
, סך מסגרות האשראי בכרטיסי האשראי של לקוחות בנק הפועלים ולאומי לא יעלה בכל שנה החוק פרסום

 לקוחות של מסגרות רק בחשבון יובאו זה(בחישוב  2015מסך המסגרות שהיו קיימות בשנת  50%על 
 ); ש"ח 5,000-מ הגבוהות

בפרטי ההתקשרות  רבתקופת המעבגישה למידע: חברות כרטיסי האשראי תהיינה רשאיות לעשות שימוש  )5(
תפעול הנפקה עבור בנק, לשם פניה ללקוח לצורך  הנפקה או של הלקוח בלבד שהגיעו לחברה אגב ביצוע

 הצעה למתן שירותים כמנפיק או מתן אשראי אף ללא הסכמת הלקוח.
 ידי הבנק. הפצת כרטיסים חוץ בנקאיים על )6(
ביחס לחלוקת הכנסות בין הבנק לבין  הבנקים (הגבלות על היקף תפעול ההנפקה, הגבלות על ההגבלות )7(

חברת כרטיסי אשראי, הגבלות בנושא פניה ללקוחות להנפקת כרטיס בנקאי חדש או שינוי תנאים בחוזה 
 .תקופת המעברכרטיס אשראי קיים והגבלות על סך מסגרות האשראי) יחולו למשך 

 השירותים ומחיר ההסכם תנאי. אירוח שירותי למתן בהסכם חדש סולק עם להתקשר ותיק סולק על חובה )8(
 . האוצר שר ידי עלבתנאים מסוימים  ייקבעו

 . חוקב המפורטים בתנאים, מאגד עסק בית עם לעבודה ביחס סולק על חובות )9(
 מקרקעין והשכרת, על ידי הבנקים ותפעולם מחשוב שירותי של מכירה חובת, מחשוב תשתיות הקמת )10(

 . זה לצורך המשמשים
 ."read only" - בלבדפיננסי בחשבונו של הלקוח  במידע צפייהאפשרות גישה ל )11(

 
לחוק השלכות מהותיות על פעילותה של החברה, בין היתר בהיבטים של גיוס מקורות מימון, בחינת הרחבת 
הערוצים בפעילות העסקית, התקשרות עם בנקים לצורך הנפקה והפצת כרטיסי חיוב ובתחום הסליקה בהיבט 

 מאגדים.עבודה מול סולק מתארח ו

 בהרכב שינויים לערוך לאומי ובנק הפועלים לבנק הנחיה ישראל בנק פרסם 2016 בנובמבר 17 ביום, בנוסף
 את כוללת ההנחיה. האמורה החוק הצעת רקע על, מהם שיופרדו האשראי כרטיסי חברות שתי של הדירקטוריון

 מעובדי אחד יהיה לא הדירקטוריון ר"יו: 2017 במרץ 31 ליום עד לנקוט אלה בנקים על בהם, הבאים הצעדים
 או הבנק הנהלת חברי יהיו לא האשראי כרטיסי בחברת הבנק מטעם הדירקטורים; בו המשרה נושאי או הבנק
 של העסקית הפעילות ניהול או האסטרטגיה קביעת מתחום יהיו לא הבנק מטעם הדירקטורים; בו משרה נושאי
  . הבנק מטעם דירקטורים של רוב בו יהיה שלא כזה יהיה האשראי כרטיסי בחברת הדירקטוריון הרכב וכן; הבנק

 
  EMVהנפקת כרטיסי חיוב מיידי ותקן  .ט

פרסם המפקח על הבנקים מספר חוזרים ומכתבים בנושא של הנפקת כרטיסי חיוב מיידי ומעבר  2015ביוני  29ביום 
 . EMVלתקן האבטחה 

". כמו כן, נקבע כי תאגיד בנקאי מוצר מדף"כ כרטיס חיוב מיידי הבנקאיים נדרשים להציע התאגידים -כרטיסי חיוב מיידי 
לא יגבה דמי כרטיס בעד כרטיס חיוב מיידי שהונפק ללקוח שברשותו כרטיס אשראי בתוקף שהונפק על ידי אותו תאגיד 

ין ברשותם כרטיס אשראי כאמור חודשים ממועד ההנפקה של הכרטיס. לעניין לקוחות שא 36בנקאי, וזאת לתקופה של 
אופן העברת  דמי הכרטיס בעד כרטיס החיוב המיידי יהיו נמוכים מאלו הנגבים בעד כרטיס האשראי; בנוסף הוסדר -

 ; כמו כן נקבעו חובות ממועד שידור העסקה ימי עסקים 3הכספים בעסקאות חיוב מיידי, כך שבית העסק יזוכה בתוך 
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 (המשך) EMVהנפקת כרטיסי חיוב מיידי ותקן  .ט

הגילוי ללקוח בקשר עם עסקאות בכרטיסי חיוב מיידי וכן החלה של סעיפים מסוימים לחוק כרטיסי חיוב גם על כרטיסי 
 חיוב מיידי. 

יוחלפו בכרטיסים העונים על דרישות הפיקוח עד , 2016באפריל  1 -על פי ההנחיות כרטיסי חיוב מיידי שהונפקו לפני ה 
 .2016בדצמבר  31לתאריך 

, למעט כרטיס בנק למשיכת מזומן בלבד 2015באוקטובר  1איסור על מנפיק להנפיק כרטיס חיוב החל מיום  - EMVתקן 
); יישום פתרון ("כרטיס חכם"  EMV), אלא ככרטיס התומך בתקן2016באוקטובר  1החל מיום  -(ובנוגע לכרטיס מקומי 

; כמו כן, נקבעו מספר הוראות על ידי הלקוח  EMVהנדרש לביצוע העסקה בכרטיס תפעולי המאפשר קביעת הקוד הסודי
, בצד הסליקה, כולל חיבור מסופים חדשים התומכים בתקן הן ברמת החומרה והן EMVביחס להטמעת השימוש בתקן 

), כך שבמקרה בו חויב כרטיס חכם בשל עסקאות או liability shiftברמת התוכנה. כן, נקבע מנגנון להסטת אחריות (
, הסולק יהיה אחראי להשבת סכום החיוב EMVפעולות שבוצעו אגב שימוש לרעה, כאמור בחוק כרטיסי חיוב, שלא בתקן 

  למנפיק.
הנוגעות להעברת במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב שתפורט להלן, ההוראות 

 EMVהכספים מהסולק לבית העסק בעסקאות בכרטיסי חיוב מיידי ובכרטיסים נטענים, וכן ההוראות לעניין מעבר לתקן 
 הוראה זו.והועברו ל 470ניהול בנקאי תקין  נמחקו מהוראת

צו הבנקאות (שירות ללקוח) פיקוח על שירות שניתן על ידי מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות  .י
 2015 -חיוב מיידי (הוראת שעה), התשע"ה 

, פורסם ברשומות הצו שבנדון, והעמלה הצולבת לעסקאות בחיוב מיידי הוכרזה כעמלה בפיקוח 2015באוגוסט  26ביום 
הנהוגה כיום לעסקאות בחיוב נדחה), לתקופה של  0.7%ממוצעת של  ומת עמלה צולבת(לע 0.3%ומחירה יקבע על 

על מנת לאפשר היערכות לקביעת העמלה על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. צו זה ממועד כניסת הצו לתוקף, שנה, 
 החברה פועלת על פי הנחיות הצו. .2017במרס  31עד ליום הינו בתוקף ו 2016באפריל  1יום בתוקף נכנס ל

 בנושא סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב 472הוראת ניהול בנקאי תקין  .יא

 פרסם הפיקוח על הבנקים את ההוראה, החלה על כל סולק ותאגיד בנקאי העוסק בסליקה.  2016במאי  1ביום 
לסולק אשר יתרת החייבים שלו בדוח הכספי השנתי ההוראה מגדירה דרישות הון מסולק, כאשר נקבעו מספר הקלות 

מיליארד  2שלו עולה על  החייבים מיליארד ש"ח, וכן הקלות אחרות בנוגע לסולק אשר יתרת 2האחרון, אינה עולה על 
. בנוסף, קובעת ההוראה ביחס לסולקים, אשר יתרת 201-211ש"ח ביחס לדרישות ההון על פי הוראות ניהול בנקאי תקין 

   מיליארד ש"ח, הגנה על הכספים בסליקה באמצעות החזקתם בחשבון נאמנות. 2ים שלו אינה עולה על החייב
ולאישורים של בתי עסק חדשים, וכן הליכי סקירה שוטפים וניטור  ההוראה מחייבת קביעת מדיניות למתן שירותי סליקה

 בית עסק. -קובעת מספר דרישות בנוגע ליחסי סולק ,מגמות החזרי חיוב וכן
), בתנאים POSבנוסף, ההוראה מאפשרת לסולק להפיץ, להשכיר או למכור ציוד קצה לביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב (

 המפורטים בהוראה. 
קאות כמו כן, וכפי שצוין לעיל, הועברו אל ההוראה ההוראות הנוגעות להעברת הכספים מהסולק לבית העסק בעס

תוך  ,470, אשר הוסדרו בהוראת ניהול בנקאי תקין EMVבכרטיסי חיוב מיידי ובכרטיסים נטענים וכן לעניין מעבר לתקן 
 . 470מספר שינויים בלוחות הזמנים שנקבעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 

נוסף על סולק שיתרת ואת ההוראות שחלות ב מפרטת ההוראה את הוראות ניהול בנקאי תקין החלות על סולק, בנוסף,
 . ש"חמיליארד  2החייבים שלו עולה על 

החברה מיישמת , למעט מספר סעיפים לגביהם נקבעו מועדי תחילה שונים. 2016ביוני  1ביום לתוקף  נכנסהההוראה 
 את ההוראה כנדרש.

 
 "התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראלבנושא "מכתב הפיקוח על הבנקים יב. 

פרסם הפיקוח על הבנקים את המכתב שבנדון, זאת בעקבות ניתוח נתוני המערכת הבנקאית  2016בינואר  12ביום 
אשר מצביע על רמת יעילות נמוכה בהשוואה למערכות בנקאיות במדינות מתקדמות אחרות. על פי המכתב יש  בישראל

דים המפורטים בהוראה על מנת להסיר מכשולים שנתית להתייעלות, כאשר לצידה ינקוט הפיקוח בצע-להתוות תכנית רב
 מהותיים ליישום התכנית. 

שנים הכוללת פעולות ספציפיות וכן עקרונות לתכנית  5לפי המכתב, על הדירקטוריון להתוות תכנית התייעלות על פני 
ת ההתייעלות, קבע ארוכה יותר, לרבות הגדרת יעדי ביניים ואמצעי פיקוח ומעקב אחר יישום התכנית. על מנת לעודד א

 בתנאים הקבועים במכתב.  ההפיקוח מספר הקלות בתחום הלימות ההון, בכפוף לעמיד
כמו כן, בהתאם למכתב על התכנית להיות ברמת הקבוצה הבנקאית. עוד מתייחס המכתב לטיפול החשבונאי בהתייעלות 

 ארוכת טווח הכוללת תכנית פרישה מרצון. 
   .2016בדצמבר  31על תכניות התייעלות שיאושרו החל מיום פרסומו ועד ליום ההקלות המפורטות במכתב יחולו 
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 במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד החברה תובענות משפטיות, לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיות.

החברה המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התובענות, לרבות הבקשות לאישור תביעות לדעת הנהלת 
 כאמור. ייצוגיות, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, במקום בו נדרשה הפרשה, לכיסוי נזקים כתוצאה מתובענות

 מהותי:נטען בהן להלן פירוט של בקשות מהותיות לאישור תובענות ייצוגיות ותלויות שהסכום ה .1

לדעת הנהלת החברה לא קיימת חשיפה נוספת בשל תביעות שהוגשו נגד החברה בנושאים שונים שסכום כל 
 מיליון ש"ח כאשר אפשרות התממשותן אינה קלושה. 1אחת מהן עולה על 

החברה יפו בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד -אביב-הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 2014ביולי  8ביום  .א
 וכנגד ישראכרט ופועלים אקספרס.

לטענת המבקשים, חברות האשראי מפירות הוראות שונות בחוק הבנקאות (שירות ללקוח) מאחר וברכישת 
מחזיקי הכרטיס מחויבים, מלבד לעמלת ההמרה, בעמלת הפרשי שער "סמויה"  שירותים בחו"למוצרים או 

יאמו את התנהלותן בנושא זה באופן כי חברות האשראי ת שלא ניתן לה גילוי כנדרש. המבקשים טוענים עוד
  המהווה הפרה של חוק ההגבלים העסקיים.

  מיליון ש"ח. 200 -בסכום התביעה הייצוגית מוערך על ידי התובעים 
ון בבקשת האישור עם בקשות לאישור תובענות כייצוגיות שהוגשו נגד בית המשפט החליט לאחד את הדי

בינואר  17ביום  .2016 מרסחודש ב התקיימודיוני ההוכחות בתיק דומה. כמה בנקים ושעוסקות בסוגיה 
הוגשו סיכומי תשובה (במאוחד)  2017בינואר  30ביום  הגישה החברה את סיכומי התשובה מטעמה. 2017

 קים השונים.מטעם המבקשים בתי

גד החברה ועימה בקשה כנלבית המשפט המחוזי במחוז מרכז תביעה  הוגשה 2014בספטמבר  7ביום  .ב
 לאישור התובענה כתביעה ייצוגית.

העובדה שקבעה כי על כל כי ו לקוחותיהאת הנקודות שצברו באופן חד צדדי מחקה  לטענת התובע החברה
תנייה מקפחת  , הינהבמשך שנה אחת, אחרת יימחקו לאורך השנים הלקוחות לממש את הנקודות שצברו

 שיש לבטלה.
  מיליון ש"ח. 70 -צוגית מוערך על ידי התובעים בכסכום התביעה היי

בית המשפט הציע לצדדים לנהל מו"מ לפשרה בשאלה המצומצמת האם היה מקום להאריך את התקופה 
שגובש בין הצדדים, וכן הוגשה בקשה  בינואר הוגש לבית המשפט הסדר פשרה 4למימוש הנקודות. ביום 

  .התקיימה ישיבה במסגרתה ביקש בית המשפט מהצדדים נתונים נוספים 2017בינואר  30 ביום לאישורו.
 

אביב בקשה מתוקנת לאישור תובענה ייצוגית -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 2015באוקטובר  6ביום  .ג
בע"מ. הבקשה המתוקנת החליפה בקשה קודמת, שהוגשה כנגד החברה וחברת הבת לאומי קארד אשראים 

 .2014בנובמבר  17ביום 
הבקשה הוגשה בשמן של שתי קבוצות נפגעים, שהוגדרו כלקוחות שהונפק להם כרטיס אשראי בנקאי או 

ואשר פרטיהם האישיים נחשפו, לכאורה, ללא אישורם  2013-2014חוץ בנקאי של החברה בין השנים 
 ). IVRהליך הזדהות הלקוחות במענה הקולי הממוחשב ( ובניגוד לחוק בעת

 מיליון ש"ח. 267-סכום התביעה הייצוגית מוערך על ידי התובעים בכ
ניתנה עמדת הפיקוח על הבנקים לפיה לא נפל פגם בדרך ההזדהות שבה לאומי  2016בספטמבר  22ביום 

 קארד משתמשת, בכפוף לכך שנחתם עם התובע הסכם המאפשר קבלת שירותי בנקאות בתקשורת. 
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ת, שלדעת הנהלת החברה, המתבססת על וייצוגי ות לאישור תובענותמהותי תובענות ובקשותלהלן פירוט של  .2
ן, ולפיכך לא חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי הליכים משפטיים אלה, בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייה

 בוצעה בגינן הפרשה:
 

כנגד  ,ייצוגיתכלאישור תובענה  תמתוקנ הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשה 2016 ביוני 8ביום  .א
הבקשה המתוקנת החליפה בקשה קודמת, שהוגשה  האשראי בישראל, לרבות החברה. כרטיסי שלוש חברות

 .2014באפריל  28ביום 
 Debitבקשר עם כרטיסי  הינן צד להסדר כובל לא חוקי, האשראיכרטיסי חברות  לטענת המבקש, שלוש

לפיו הן גובות עמלה צולבת בשיעור הועלה על העלויות הכרוכות (כרטיסים נטענים מראש),  PrePaidוכרטיסי 
בעסקאות המבוצעות בכרטיסים אלו, וכן, למרות שהחיוב של הלקוח, בכרטיסים מהסוג הנ"ל, הינו מיידי או 

 סמוך למועד העסקה, זיכוי המנפיק את הסולק בגינה הינו מאוחר יותר.
מיליארד  7.1-ט בחוות דעת מומחה שצורפה לבקשה, את סכום התביעה הייצוגית בכהמבקש העריך, כמפור

 ש"ח, סכום הנגזר מנזקים שונים. 
הגישה החברה את תשובתה לבקשה. המועד להגשת התגובה לתשובות נקבע ליום 2016בדצמבר  15ביום 

 .2017בפברואר  27. התיק נקבע לדיון קדם משפט ליום 2017בפברואר  14       
 

הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית כנגד  2017 בינואר 19 ביום .ב
לטענת התובע, בהלוואה אותה קיבל לשם מימון רכישת רכב נפלו פגמים מהותיים: הנפקת כרטיס  החברה. 

אשראי של לאומי קארד בעת מתן ההלוואה מהווה התניית שירות בשירות, הצגת עלות אפקטיבית שגויה של 
יה באמצעות ההלוואה משום שאינה כוללת עמלות שונות בהן מחויב הלקוח וכן העמסת עלויות ללא סיבה ראו

 שנים.  3שנים ומעלה, כאשר סילוק ההלוואה יתבצע בתוך  5חיוב באגרת רשם המשכונות למשך 
 . ש"חמיליון  28-סכום התביעה הייצוגית מוערך על ידי התובעים בכ

 .2017 ביולי 16התיק נקבע לדיון קדם משפט ליום 
 
 

 בתקופת הדוח שהסתיימו ותלהלן פירוט של תובענ .3

נגד החברה וכנגד  הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור תובענה ייצוגית 2014בספטמבר  3ביום  .א
  חברת כרטיסי אשראי נוספת.

לטענת המבקשים, העובדה כי לכרטיסי ה"גיפט קארד" שהונפקו על ידי החברה ניתן תוקף הינה תנאי מקפח 
רטיס "גיפט קארד" שתוקפו פג בטרם נוצלה בו בחוזה אחיד שיש להסירו, וכי יש לפצות את כל מי שאוחז בכ

 מלוא היתרה.
 המבקשים לא העריכו את סכום התביעה הייצוגית.

, המליץ בית המשפט לצדדים לנהל משא ומתן 2015באפריל  20במסגרת דיון קדם משפט שהתקיים ביום 
הצדדים, שעיקרו מתן ניתן פסק דין המאשר את הסדר הפשרה שגובש בין  2016באוקטובר  11בעניין. ביום 

חודשים מיום  18שפג תוקפם להחליפם בתווים חדשים, בתקופה של  "גיפט קארד"אפשרות לאוחזים בכרטיסי 
 החלה החברה ביישום ההסדר בפועל. 2016יישום ההסדר. בחודש דצמבר 
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בעניין רכישת כרטיסי  בקשה לאישור תובענה בירושליםהוגשה לבית המשפט המחוזי  2014 באפריל 9ביום  .ב

  קולנוע במסגרת תוכנית "הפינוקים" כנגד החברה וכנגד סינמה סיטי והמחזיקים בסינמה סיטי. 
שעה שלקוח מבקש לממש "פינוק" התובענה עוסקת בתוספת תשלום שגובה לאומי קארד עבור סינמה סיטי, 

שרכש במסגרת תכנית ההטבות של לאומי קארד בגין סרטי תלת מימד. המבקש טוען כי לאומי קארד לא 
הסבירה בצורה ברורה מספיק כי בגין סרטי תלת מימד הלקוח יחויב בתוספת עלות לכל כרטיס (דהיינו, גם 

ותה תוספת עלות בגין כרטיס המתנה. יצוין, כי בעת ל"כרטיס המתנה"), ועל כן לא היתה זכאית לגבות את א
הליך ההזמנה של הפינוקים, פירטה לאומי קארד, כי רכישת כרטיס לסרט בתלת מימד כרוכה בתוספת עלות 

 מיליון ש"ח. 18-סכום התביעה הייצוגית מוערך על ידי התובעים בכ זו.
 

פשרה, ובקשה לאישורו הוגשה לבית המשפט.  לאור המלצת בית המשפט בדיון, הצדדים הגיעו ביניהם להסדר
ניתן פסק דין  2015באפריל  22ההסדר כולל פיצוי בדרך של מתן הטבה מיוחדת ללקוחות לאומי קארד. ביום 

המאשר את הסדר הפשרה, מתן ההטבה המיוחדת ואופן פרסומה. כמו כן, בית המשפט אישר את נוסח 
סרטי תלת מימד בסינמה סיטי. החברה פועלת ליישום הסדר  הפרסום באתר לאומי קארד לגבי ביצוע רכישת

    הפשרה. 
 
 
 

ועד חודש אוגוסט  2012נתקבלה בידי החברה שומת מע"מ לתקופות חיוב מחודש ינואר  2016בדצמבר  26ביום  .4
השומה עוסקת בעיקרה בחיוב החברה במע"מ בשיעור מלא בגין עמלות שהתקבלו "השומה").  -(להלן  2016

בידיה בגין עסקאות שבוצעו בין מחזיקי כרטיסי אשראי שהנפיקה לבין בתי עסק בחו"ל. סכום החיוב בשומה, כולל 
היא כי אין בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, עמדת החברה, . ש"חמיליון  59ריבית והצמדה, עומד על 

 . 2017במרס  15לחייבה במס על פי השומה ולפיכך היא צפויה להגיש השגה עד ליום 
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 מגזרי פעילות  - 20ביאור 

 כללי .א

 .ומגזר סליקה החברה עוסקת בשני מגזרי פעילות עיקריים:  מגזר הנפקה
 אשר מתקיימים בו שלושה מאפיינים:בהתאם להוראות בנק ישראל מגזר פעילות הוא מרכיב 

עוסק בפעילויות עסקיות אשר מהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות (כולל הכנסות והוצאות לעסקאות  )1(
 עם מגזרים אחרים בחברה).

תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת משאבים  )2(
 והערכת ביצועיו.למגזר 

 קיים לגביו מידע פיננסי נפרד. )3(
 

 מגזר הנפקה

 פעילות מגזר זה מתמקדת בהנפקה ותפעול כרטיסי אשראי, מתן שירותים ופתרונות פיננסיים למחזיקי כרטיס.

ללקוחותיה (מחזיקי  חיוב מידי, כרטיסים נטענים וכרטיסי ותפעול כרטיסי חיוב לאומי קארד מספקת שירותי הנפקה
 אשר משמשים כאמצעי תשלום לעסקות ולמשיכת מזומניםכרטיס). לאומי קארד מנפיקה כרטיסי אשראי ללקוחותיה 

בתי העסק בארץ ובעולם המכבדים את המותגים אותם מנפיקה החברה. ההכנסות של לאומי קארד ממחזיקי הכרטיס ב
ועמלות מנפיק שנגבות מחברות כרטיסי האשראי והארגונים הבינלאומיים.  נובעות מעמלות שנגבות ממחזיקי הכרטיס

 שניתנו על ידי החברה.  עסקאות ומוצרי אשראי בגיןריביות  מלקוחות החברהנגבות  ,כמו כן

 פעילות ההנפקה של לאומי קארד מחולקת בין שני פלחי לקוחות: 

. יהםללקוחות בנק מזרחי טפחותעם או ארד הנפיקה במשותף עם בנק לאומי כרטיסים שלאומי ק - כרטיסים בנקאיים .1
עבור כרטיסים בנקאיים, הבנק הוא זה שקובע את גובה מסגרות האשראי, אחראי על מימון האשראי וכן על סיכון 

  .הפצת הכרטיסים הבנקאיים מבוצעת באמצעות סניפי הבנקהאשראי. 

, בשיתוף פעולה עם גורמים ברובםכרטיסים שלאומי קארד הנפיקה ללקוחות כל הבנקים,  - בנקאייםכרטיסים חוץ  .2
. ברובה של פעילות הלקוחות החוץ בנקאיים סיכון האשראי הוא של לאומי קארד. כגון ארגונים ומועדונים עסקיים

 credit scoringאישור הנפקת כרטיסים ללקוחות וקביעת גובה מסגרות האשראי מבוצעים באמצעות מערכות 
סיכון  , להם הונפק כרטיס אשראי,שפותחו להערכת סיכון הלקוחות. בחלק מפעילות הלקוחות החוץ בנקאיים

הפצת הכרטיסים החוץ בנקאיים  במהלך תקופת הדוח פעילות זו אינה מהותית. .האשראי הוא באחריות צד ג'
 מבוצעת בעיקר בעזרת הגופים השותפים למועדוני הלקוחות השונים.

 מגזר סליקה
 במגזר זה כלולות הפעילויות הבאות:

הבטחת תשלום כנגד שוברי עסקאות שבוצעו בכרטיסי אשראי בתמורה לעמלה שנגבית מבית  - שירותי סליקה )1(
 העסק.

המוצעים לבתי העסק במסגרת פעילות הסליקה כגון: הלוואות, ניכיון שוברים  ם ושירותיםמוצרי -פתרונות פיננסים  )2(
 והקדמת תשלומים. 

 
 מדידה פיננסית  .ב

לית בפעילות לפי מגזרים נעזרת הנהלת החברה במדידה פיננסית המבוססת בחלקה לצורך מדידת הרווחיות ותמיכה ניהו
 על הנחות יסוד ואומדנים לפי הפירוט הבא:

 ההכנסות מהפעילות העסקית מיוחסות באופן ספציפי למגזרי הסליקה וההנפקה.
 ן ספציפי. ההוצאות הישירות המשתנות (שהיקפן תלוי בהיקף מחזורי הפעילות במגזרים) מיוחסות באופ

ההוצאות הישירות הקבועות מיוחסות בחלקן באופן ספציפי ובחלקן האחר בהתאם לשימוש באומדנים ביחס להיקפי 
 הפעילות של המגזרים לפי הערכת ההנהלה.

  העמסתן של ההוצאות העקיפות נעשית גם היא על פי אומדנים לפי הערכת ההנהלה.
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 מגזרי פעילות (המשך)  - 20ביאור 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

מידע על הרווח והפסד:
הכנסות:

                  938                545                393הכנסות עמלות מחיצוניים 
                        -                198(198)הכנסות עמלות בינמגזרים 

                  938                743                195סך הכל

                  188                151                  37הכנסות ריבית, נטו
***הכנסות אחרות

               1,126                894                232סך כל ההכנסות 

הוצאות:

                     37                  35                    2בגין הפסדי אשראי 
                  492                355                137תפעול

                  184                148                  36מכירה ושיווק
                     54                  44                  10הנהלה וכלליות

                  101                101                     -תשלומים לבנקים

                  868                683                185סך כל ההוצאות

                  258                211                  47רווח לפני מיסים
                     80                  67                  13הפרשה למיסים על הרווח

                  178                144                  34רווח לאחר מיסים

                       6                    6                     -חלק החברה ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס

                  184                150                  34רווח נקי

27%9%11%תשואה להון (אחוז רווח נקי מההון הממוצע)

מידע נוסף
             12,154          11,559                595יתרה ממוצעת של נכסים (1)

                       3                    3                     -מזה: השקעות בחברות כלולות
             10,443            3,982            6,461יתרה ממוצעת של התחייבויות (1)

             10,124            9,397                727יתרה ממוצעת של נכסי סיכון (2)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016

 

 .מיליוני ש"ח 1-סכום הנמוך מ *

 תחילת החודשים.יתרות לס יתרה ממוצעת המחושבת על בסי )1(

 ).201 מס'כפי שחושבו לצורך הלימות הון (הוראת ניהול בנקאי תקין  -נכסים משוקללים בסיכון  )2(
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  מגזרי פעילות (המשך) - 20ביאור 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

מידע על הרווח והפסד:
הכנסות:

                  878                505                373הכנסות עמלות מחיצוניים 
                        -                182(182)הכנסות עמלות בינמגזרים 

                  878                687                191סך הכל

                  173                134                  39הכנסות ריבית, נטו
                       3                    2                    1הכנסות אחרות

               1,054                823                231סך כל ההכנסות 

הוצאות:

                     14                  113בגין הפסדי אשראי 
 473 * 340 *133תפעול

 175 * 138 *                  37מכירה ושיווק
                     50                  39                  11הנהלה וכלליות

                     84                  84                     -תשלומים לבנקים

                  796                614                182סך כל ההוצאות

                  258                209                  49רווח לפני מיסים
                     83                  69                  14הפרשה למיסים על הרווח

                  175                140                  35רווח לאחר מיסים

                       5                    5                     -חלק החברה ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס

                  180                145                  35רווח נקי

28%10%11%תשואה להון (אחוז רווח נקי מההון הממוצע)

מידע נוסף
             11,290          10,631                659יתרה ממוצעת של נכסים (1)

                       3                    3                     -מזה: השקעות בחברות כלולות
               9,688            3,631            6,057יתרה ממוצעת של התחייבויות (1)

               9,780            9,003                777יתרה ממוצעת של נכסי סיכון (2)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

 

 יתרה ממוצעת המחושבת על בסיס יתרות לכל רבעון. )1(

 ).201 מס'י שחושבו לצורך הלימות הון (הוראת ניהול בנקאי תקין כפ -נכסים משוקללים בסיכון  )2(

 מחדש סווג *
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 מגזרי פעילות (המשך) - 20ביאור 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

מידע על הרווח והפסד:
הכנסות:

                  854                488                366הכנסות עמלות מחיצוניים 
                        -                179(179)הכנסות עמלות בינמגזרים 

                  854                667                187סך הכל

                  159                124                  35הכנסות ריבית, נטו
                       2                    1                    1הכנסות אחרות

               1,015                792                223סך כל ההכנסות 

הוצאות:

                     25                  25*בגין הפסדי אשראי 
                  427                311                116תפעול

                  173                139                  34מכירה ושיווק
                     45                  35                  10הנהלה וכלליות

                     73                  73                     -תשלומים לבנקים

                  743                583                160סך כל ההוצאות

                  272                209                  63רווח לפני מיסים
                     80                  63                  17הפרשה למיסים על הרווח

                  192                146                  46רווח לאחר מיסים

                       5                    5                     -חלק החברה ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס

                  197                151                  46רווח נקי

37%11%14%תשואה להון (אחוז רווח נקי מההון הממוצע)

מידע נוסף
             10,317            9,677                640יתרה ממוצעת של נכסים (1)

                       2                    2                     -מזה: השקעות בחברות כלולות
               8,872            3,129            5,743יתרה ממוצעת של התחייבויות (1)

               9,009            8,239                770יתרה ממוצעת של נכסי סיכון (2)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

 
 מיליוני ש"ח. 1-סכום הנמוך מ *

  יתרות לכל רבעון.יתרה ממוצעת המחושבת על בסיס  )1(

  ).201 מס'כפי שחושבו לצורך הלימות הון (הוראת ניהול בנקאי תקין  -נכסים משוקללים בסיכון  )2(



 

  

 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה - 21ביאור 

 לא צמוד

צמוד 
למדד 

אחריםיורודולרהמחירים

פריטים 
שאינם 
 לא צמודסך הכל          כספיים

צמוד 
למדד 

אחריםיורודולרהמחירים

פריטים 
שאינם 
סך הכל          כספיים

מיליוני 
ש"ח

מיליוני 
ש"ח

מיליוני 
ש"ח

מיליוני 
ש"ח

מיליוני 
ש"ח

מיליוני 
ש"ח

מיליוני 
ש"ח

מיליוני 
ש"ח

מיליוני 
ש"ח

מיליוני 
ש"ח

מיליוני 
ש"ח

מיליוני 
ש"ח

מיליוני 
ש"ח

מיליוני 
ש"ח

נכסים
        142           -**      40           -        102        140          -*       1     37          -       102מזומנים ופיקדונות בבנקים

חייבים בגין פעילות 
  11,340       11*        8      57       23  11,241  12,222      11*     10     61      21 12,119 בכרטיסי אשראי, נטו

            3          3         -         -         -           -             -            3         3        -        -        -          -            -השקעות בחברות כלולות
        179     179         -         -         -           -             -        174    174        -        -        -          -            -ציוד

          67       11         -         -         -           -          56          79      13        -        -        -          -         66נכסים אחרים

  11,731     204*        8      97       23  11,399  12,618    201*     11     98      21 12,287סך כל  הנכסים

התחייבויות
    3,013           -*        2      20           -    2,991    3,707          -*       1        -          -   3,706אשראי מתאגידים בנקאיים

זכאים בגין פעילות 
    6,913       21         -         -    103       23    6,766    6,960      15*       1   118      21   6,805 בכרטיסי אשראי

        144           -*        1        3           -        140        156          -        -*       3          -       153התחייבויות אחרות

  10,070       21*        3    126       23    9,897  10,823      15*       2   121      21 10,664סך כל  ההתחייבויות

    1,661     183*        5    (29)           -    1,502    1,795    186*       9  (23)          -   1,623הפרש

31 בדצמבר 2016
מטבע חוץ (1)מטבע ישראלי

31 בדצמבר 2015
מטבע חוץ (1)מטבע ישראלי

 

 כולל צמודי מטבע חוץ. )1(

 מיליוני ש"ח. 1-סכום הנמוך מ * 
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  רעון ולפי בסיסי הצמדהינכסים והתחייבויות לפי תקופות לפ - 22ביאור 

עם 
דרישה 

ועד חודש

מעל 
חודש 
עד 3 

חודשים

מעל 3 
חודשים 
ועד שנה

מעל שנה 
עד שנתיים

מעל 
שנתיים 

עד 3 
שנים

מעל 3 
שנים 
עד 4 
שנים

מעל 4 
שנים 
עד 5 
שנים

מעל 5 
שנים 

עד 10 
שנים

מעל 10 
שנים 

עד 20 
שנים

מעל 20 
שנים

סך הכל 
תזרימי 
מזומנים

ללא 
תקופת 

סך הכלפרעון

שיעור 
תשואה 

חוזי
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני

באחוזיםש"ח

מטבע ישראלי (לרבות 
 צמוד מט"ח)

   4.45     12,314       55  12,658**          7     173    443 1,005   1,429   2,690 1,959    4,952נכסים
          -     10,691           -  10,691          -          -**         1      46       143   1,119 1,258    8,124התחייבויות

   4.45       1,623       55    1,967**          7     173    442    959   1,286   1,571    701 (3,172)הפרש

מטבע חוץ (2)
          -          103           -       103          -          -           -           -          -          -**         8         95נכסים

          -          117           -       117          -          -           -          8         8         8           8           6         2         77התחייבויות
          -          (14)           -       (14)          -          -           -       (8)      (8)      (8)         (8)         (6)         6         18הפרש

          -          (23)           -       (23)          -          -           -       (8)      (8)      (8)         (8)         (6)         4         11מזה: הפרש - בדולר

31 בדצמבר 2016 
יתרה מאזניתתזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים (1)

 

 הבא.ראה הערות בעמוד 

 

 



 

  

 (המשך) רעון ולפי בסיסי הצמדהינכסים והתחייבויות לפי תקופות לפ - 22ביאור 

עם 
דרישה 

ועד חודש

מעל 
חודש 
עד 3 

חודשים

מעל 3 
חודשים 
ועד שנה

מעל שנה 
עד שנתיים

מעל 
שנתיים 

עד 3 
שנים

מעל 3 
שנים 
עד 4 
שנים

מעל 4 
שנים 
עד 5 
שנים

מעל 5 
שנים 

עד 10 
שנים

מעל 10 
שנים 

עד 20 
שנים

מעל 20 
שנים

סך הכל 
תזרימי 
מזומנים

ללא 
תקופת 

סך הכלפרעון

שיעור 
תשואה 

חוזי
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני 

ש"ח
מיליוני

באחוזיםש"ח

סך הכל
   4.45     12,417       55  12,761**          7     173    443 1,005   1,429   2,690 1,967    5,047נכסים

          -     10,808           -  10,808          -          -*          8         9      54       151   1,125 1,260    8,201התחייבויות
   4.45       1,609       55    1,953**          7     165    434    951   1,278   1,565    707 (3,154)הפרש

סך הכל ליום 31 
בדצמבר 2015

   4.11     11,527       46  11,793          -*          7     120    321    817   1,354   2,414 1,875    4,885נכסים
          -     10,049           -  10,051          -          -           -          8         9      46       140   1,120 1,233    7,495התחייבויות

   4.11       1,478       46    1,742          -*          7     112    312    771   1,214   1,294    642 (2,610)הפרש

יתרה מאזניתתזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים (1)
31 בדצמבר 2016 

 

רעון החוזי של כל תזרים. הנתונים מוצגים בניכוי יועד הפבביאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות לפי מטבעות, בהתאם לתקופות הנותרות למ )1(
 ההשפעה של מחיקות חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי.

 צמוד למטבע חוץ.לא כולל מט"י   )2(

מיליוני ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ  *
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 יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים - 23אור בי

 כללי א.
 הביאור כולל מידע בדבר הערכת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים על פי הנחיות המפקח על הבנקים.

הפיננסיים בחברה לא ניתן לצטט "מחיר שוק" מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים. לפיכך, השווי לרוב המכשירים 
ההוגן נאמד על פי הערך הנוכחי של תזרים המזומן העתידי המהוון בשיעור ריבית המשקף את רמת הריבית בו היתה 

הערכת תזרים המזומן העתידי וקביעת שיעור  מבוצעת עסקה דומה ביום הדיווח. אומדן של השווי ההוגן מחושב באמצעות
ריבית הנכיון שהוא סובייקטיבי. לכן, עבור רוב המכשירים הפיננסיים, הערכת השווי ההוגן המצורפת אינה בהכרח 
אינדיקציה לשווי מימוש של המכשיר הפיננסי ביום הדיווח. הערכת השווי ההוגן נערכה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד 

ואינה לוקחת בחשבון את התנודתיות של שיעורי הריבית. בהנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן הדיווח 
שיכול שיהיו שונים באופן מהותי. בעיקר הדברים אמורים לגבי המכשירים הפיננסיים בריבית קבועה או שאינם נושאים 

עמלות שיתקבלו או ישולמו אגב הפעילות העסקית. יותר ריבית. בנוסף, בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו בחשבון ה
מכך, הפער בין היתרה במאזן לבין יתרות השווי ההוגן יתכן ולא ימומש מכיוון שברוב המקרים עשויים להחזיק את המכשיר 

עסק חי. הפיננסי עד לפרעון. בשל כל אלו יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בביאור זה כדי להצביע על שווי החברה כ
כמו כן, בשל הקשת הרחבה של טכניקות הערכה והאומדנים האפשריים ליישום במהלך ביצוע הערכת השווי ההוגן, יש 

 להיזהר בעת עריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין חברות שונות.

 נכסים פיננסיים:
שיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים  - (יתרות עם חיוב ריבית) כרטיסי אשראיבפיקדונות בבנקים, חייבים בגין פעילות 

 לפי שיעורי ריבית שבהם בוצעו עסקאות דומות במועד הדיווח.

שיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי שיעורי ריבית  - (יתרות ללא חיוב ריבית) כרטיסי אשראיבחייבים בגין פעילות 
 שבהן החברה מגייסת אשראים דומים במועד הדיווח.

העתידיים חושבו לאחר ניכוי השפעות של מחיקות חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות תזרימי המזומן 
 בעקבות יישום הוראת חובות פגומים.

 התחייבויות פיננסיות:
שיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי שיעורי ריבית  -כרטיסי אשראי באשראי מתאגיד בנקאי, זכאים בגין פעילות 

 מגייסת אשראים דומים במועד הדיווח. שבהן החברה

 ים ייתרות ואומדני שווי ההוגן של מכשירים פיננס ב.

סל הכל(רמה 3)(רמה 2)(רמה 1)יתרות במאזן

נכסים פיננסים:
1406971-140מזומנים ופיקדונות בבנקים

12,20312,203--12,211חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
11--1נכסים פיננסים אחרים

697112,20412,344 12,352 *סך כל הנכסים פיננסים

התחייבויות פיננסיות:
3,707--3,7073,707אשראי מתאגידים בנקאיים

6,9406,940--6,945זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
6060--60התחייבויות פיננסיות אחרות

3,707-7,00010,707 10,712 *סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

31 בדצמבר 2016
שווי הוגן **

מיליוני ש"ח

  

מיליוני ש"ח, בהתאמה, אשר יתרתם במאזן זהה לשווי הוגן (מכשירים  3,707מיליוני ש"ח ובסך  69מזה נכסים והתחייבויות בסך  *
 המוצגים במאזן לפי שווי הוגן).

 מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. -1רמה  **

 .ים משמעותיים אחריםמדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפ -2רמה 

 מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים. -3רמה 
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 (המשך) יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים - 23אור בי
 (המשך)ים ייתרות ואומדני שווי ההוגן של מכשירים פיננס ב.

סל הכל(רמה 3)(רמה 2)(רמה 1)יתרות במאזן

נכסים פיננסים:
1427666-142מזומנים ופיקדונות בבנקים

11,32211,322--11,329חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
11--1נכסים פיננסים אחרים

766611,32311,465 11,472 *סך כל הנכסים פיננסים

התחייבויות פיננסיות:
3,013--3,0133,013אשראי מתאגידים בנקאיים

6,8896,889--6,893זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
5151--51התחייבויות פיננסיות אחרות

3,013-6,9409,953 9,957 *סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

31 בדצמבר 2015
שווי הוגן **

מיליוני ש"ח

 

מיליוני ש"ח, בהתאמה, אשר יתרתם במאזן זהה לשווי הוגן (מכשירים  3,013מיליוני ש"ח ובסך  76מזה נכסים והתחייבויות בסך  *
 המוצגים במאזן לפי שווי הוגן).

 מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. -1רמה  **

 .מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים -2רמה 

 נים לא נצפים משמעותיים.מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתו -3רמה 

 



 ביאורים לדוחות הכספיים

 

 בעלי עניין וצדדים קשורים של החברה - 24ביאור 
 יתרות א.

(7)(8)(7)(8)(7)(8)(7)(8)(7)(8)

                 -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -           149           112מזומנים ופקדונות בבנקים
חייבים בגין פעילות בכרטיסי 

                 -                 -                2                2                1                1                -                -               4                - אשראי
                3                3                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -השקעות בחברות כלולות (9)

                3                3                2                2                1                1                -                -           153           112סך כל הנכסים

                 -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -       3,707       3,707אשראי מתאגידים בנקאיים
זכאים בגין פעילות בכרטיסי 

              27              20              45              25                 -                 -**       1,147       1,116 אשראי
התחייבויות אחרות - זכאים 

**                2                 -              18              18***                - ויתרות זכות

              27             20              47              25              18              18**       4,854       4,823סך כל ההתחייבויות

                 -                 -                 -                 -                 -                 -           360           360             21             21הון (10)

סיכון אשראי במכשירים 
                 -                 -            597            596                6                5                -                -     20,197     19,269 פיננסיים חוץ מאזניים (11)

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח
חברות כלולות (6)

31 בדצמבר 2016
צדדים קשורים המוחזקים על 

ידי חברת כרטיסי האשראי בעלי עניין (1)
מחזיקי מניות

אחרים (5)נושאי משרה (4)אחרים (3)בעלי שליטה (2)

 

  מיליוני ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *

 .128ראה עמוד הערות 



 

 

 

 בעלי עניין וצדדים קשורים של החברה (המשך) - 24ביאור 
 יתרות (המשך) א.

(7)(8)(7)(8)(7)(8)(7)(8)(7)(8)

                 -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -           124           107מזומנים ופקדונות בבנקים
חייבים בגין פעילות בכרטיסי 

                 -                 -                3                2                1                1                -                -               5               5 אשראי
                3                3                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -השקעות בחברות כלולות (9)

                3                3                3                2                1                1**           129           112סך כל הנכסים

                 -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -       3,013       3,013אשראי מתאגידים בנקאיים
זכאים בגין פעילות בכרטיסי 

              23              19              50              26                 -                 -**       1,104       1,097 אשראי
התחייבויות אחרות - זכאים 

**                5*              14              14**                -                - ויתרות זכות

              23             19              55              26              14              14**       4,117       4,110סך כל ההתחייבויות

                 -                 -                 -                 -                 -                 -           360           360             21             21הון (10)

סיכון אשראי במכשירים 
                 -                 -            964            920                6                6**     18,462     18,274 פיננסיים חוץ מאזניים (11)

31 בדצמבר 2015

בעלי עניין (1)
צדדים קשורים המוחזקים על 

ידי חברת כרטיסי האשראי
מחזיקי מניות

חברות כלולות (6)אחרים (5)נושאי משרה (4)אחרים (3)בעלי שליטה (2)
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

 

 מיליוני ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *

 .128ראה עמוד הערות 



 ביאורים לדוחות הכספיים
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 בעלי עניין וצדדים קשורים של החברה (המשך) - 24ביאור 
 תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ב.

צדדים קשורים 
המוחזקים על ידי 

חברת כרטיסי האשראי
נושאי 

חברות כלולות (6)אחרים (5)משרה (4)אחרים (3)בעלי שליטה (2)
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

הכנסות מעסקאות בכרטיסי 
(1)5**73 אשראי

(54)(32)*-(14)הכנסות ריבית, נטו
*(21)(5)-1הוצאות תפעול

(29)(3)(4)(1)5הוצאות מכירה ושיווק
-(2)(9)-(2)הוצאות הנהלה וכלליות

----(99)תשלומים לבנקים
חלק החברה ברווחים של 

7---- חברות כלולות

(77)(53)(18)(1)(36)סך הכל

צדדים קשורים 
המוחזקים על ידי 

חברת כרטיסי האשראי
נושאי 

חברות כלולות (6)אחרים (5)משרה (4)אחרים (3)בעלי שליטה (2)
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

הכנסות מעסקאות בכרטיסי 
(2)11**64 אשראי

(47)(26)*-(11)הכנסות ריבית, נטו
* ** (18)(5)-(1)הוצאות תפעול

(28) ** (3)(3)(1)4הוצאות מכירה ושיווק
-(2)(6)-(2) ** הוצאות הנהלה וכלליות

-(5)--(79)תשלומים לבנקים
חלק החברה ברווחים של 

7---- חברות כלולות

(70)(43)(14)(1)(25)סך הכל

2016

בעלי עניין (1)
מחזיקי מניות

2015

בעלי עניין (1)
מחזיקי מניות

 
 
 מיליוני ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *

 סווג מחדש **
 

 .128ראה עמוד הערות 
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 בעלי עניין וצדדים קשורים של החברה (המשך) - 24ביאור 
 (המשך) תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ב.

צדדים קשורים 
המוחזקים על ידי 

חברת כרטיסי האשראי
נושאי 

חברות כלולות (6)אחרים (5)משרה (4)אחרים (3)בעלי שליטה (2)
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

הכנסות מעסקאות בכרטיסי 
(3)12**63 אשראי

(41)(25)**(10)הכנסות ריבית, נטו
* ** (16)(4)-(1)הוצאות תפעול

(29) ** (3)(3)(1)1הוצאות מכירה ושיווק
-(2)(5)-(1) ** הוצאות הנהלה וכלליות

-(4)--(69)תשלומים לבנקים
חלק החברה ברווחים של 

7---- חברות כלולות

(66)(38)(12)(1)(17)סך הכל

2014

בעלי עניין (1)
מחזיקי מניות

 

 מיליוני ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *
 סווג מחדש **
 

 )1עניין (הטבות לבעלי  ג.

סך הטבות
מס' מקבלי 

סך הטבותהטבה
מס' מקבלי 

סך הטבותהטבה
מס' מקבלי 

הטבה
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

בעל עניין המועסק בתאגיד 
12 17 *---- או מטעמו

דירקטור שאינו מועסק 
19---- בתאגיד או מטעמו

מחזיקי מניות
2016

נושאי משרה (4) אחרים (3)בעלי שליטה (2)

 

  .ש"ח מיליוני 2הטבות בגין פיטורין  ן,ש"ח מתוכ מיליוני 3מיליוני ש"ח, הטבות לאחר סיום העסקה:  14מזה: הטבות עובד לזמן קצר:   * 

סך הטבות
מס' מקבלי 

סך הטבותהטבה
מס' מקבלי 

סך הטבותהטבה
מס' מקבלי 

הטבה
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

בעל עניין המועסק בתאגיד 
11 13 *---- או מטעמו

דירקטור שאינו מועסק 
111---- בתאגיד או מטעמו

מחזיקי מניות
בעלי שליטה (2)

2015

נושאי משרה (4)אחרים (3)

 

 מיליוני ש"ח. 2מיליוני ש"ח מתוכן, הטבות בגין פיטורין  2 העסקה:מיליוני ש"ח, הטבות לאחר סיום  11מזה: הטבות עובד לזמן קצר:  * 

 .128ראה עמוד הערות 



 ביאורים לדוחות הכספיים
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 בעלי עניין וצדדים קשורים של החברה (המשך) - 24ביאור 
 (המשך) )1הטבות לבעלי עניין ( ג.

סך הטבות
מס' מקבלי 

סך הטבותהטבה
מס' מקבלי 

סך הטבותהטבה
מס' מקבלי 

הטבה
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

בעל עניין המועסק בתאגיד 
10 11 *---- או מטעמו

דירקטור שאינו מועסק 
112---- בתאגיד או מטעמו

2014
מחזיקי מניות

נושאי משרה (4)אחרים (3)בעלי שליטה (2)

 

 -מיליוני ש"ח, מתוכן, הטבות בגין פיטורין: פחות מ 1 -פחות מהעסקה: מיליוני ש"ח, הטבות לאחר סיום  13מזה: הטבות עובד לזמן קצר:  * 
 מיליוני ש"ח. 1

 

 פרטים נוספים .ד

 .'ה19ביאור לפרטים בדבר שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה ראה 

 

 הערות: 

 .לציבור.ד בהוראות הדיווח 80בסעיף כהגדרתו  - , צד קשורבעל עניין )1(

 ) בהוראות הדיווח לציבור.1.ד(80בהתאם לסעיף  -וקרוב שלהם מניות בעלי שליטה ימחזיק )2(

ורים שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטאו יותר מאמצאי השליטה בתברה ומי  5%שמחזיק מי  לרבות -מחזיקים אחרים  )3(

 הוראות הדיווח לציבור.) ב2.ד(80בהתאם לסעיף  - של החברה או את מנהלה הכללי

 ) בהוראות הדיווח לציבור.3.ד(80בהתאם לסעיף  - נושא משרה )4(

 ) בהוראות הדיווח לציבור.4.ד(80בהתאם לסעיף  )5(

 ) בהוראות הדיווח לציבור.7.ד(80בהתאם לסעיף  -חברות כלולות  )6(

 יתרה לתאריך המאזן. )7(

 בסיס יתרות שהיו בכל סופי החודשים.וזאת על  -היתרה הגבוהה ביותר במשך השנה  )8(

 .מוחזקותהשקעות בחברות  - 11כלול גם בביאור  זה סעיףפרוט של  )9(

 אחזקות בעלי עניין וצדדים קשורים בהון החברה. )10(

 חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות של לווה. יםיפיננס סיכוני אשראי במכשירים )11(
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 תמצית מאזן ודוח רווח והפסד של החברה - 25ביאור 

 דוח רווח והפסד של החברה .א

201620152014
מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

הכנסות

                 846             870             933מעסקאות בכרטיסי אשראי
                    41               41               40הכנסות ריבית, נטו

                    35               35               36הכנסות אחרות

                 922             946          1,009סך כל ההכנסות

הוצאות

(1)1                  2בגין הפסדי אשראי (גבית חובות, נטו)
427 476 *             492תפעול

                 173 175 *             184מכירה ושיווק
                    45               50               54הנהלה וכלליות

                    73               84             101תשלומים לבנקים 

                 717             786             833סך כל ההוצאות

                 205             160             176רווח לפני מיסים

                    54               46               48הפרשה למיסים על הרווח

                 151             114             128רווח לאחר מיסים 

                    46               66               56חלק החברה ברווחים של חברות מוחזקות לאחר השפעת המס 

                 197             180             184רווח נקי 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

 
 סווג מחדש *

 

 

  



 ביאורים לדוחות הכספיים
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 תמצית מאזן ודוח רווח והפסד של החברה (המשך) - 25ביאור 

 

 מאזן החברה .ב

31 בדצמבר31 בדצמבר
20162015

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

נכסים

                   64                   66מזומנים ופיקדונות בבנקים

              8,102              8,210חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
(2)(4)הפרשה להפסדי אשראי

              8,100              8,206חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

                 293                 343השקעות בחברות מוחזקות 
                 179                 174ציוד

                   36                   46נכסים אחרים

              8,672              8,835סך כל הנכסים

התחייבויות

                   30                      8אשראי מתאגידים בנקאיים
              6,846              6,888זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

                 131                 140התחייבויות אחרות
                      4                      4השקעות בחברות מוחזקות 

              7,011              7,040סך כל ההתחייבויות

              1,661              1,795הון 

              8,672              8,835סך כל ההתחייבויות וההון
 

 

 סיום כהונה ומינוי מנכ"ל - 26ביאור 

 . 2016באוגוסט  21אושר מינויו של מר רון פאינרו לתפקיד מנכ"ל לאומי קארד החל מיום  2016באפריל  10ביום 
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 חברי הדירקטוריון 
 להלן שמות הדירקטורים, עיסוקם העיקרי, השכלתם, חברותם בועדות הדירקטוריון ומשרותיהם בקבוצת לאומי ובגופים אחרים:

 תמר יסעור

 

באוקטובר  15יום בדירקטור בחברה ל . מונתה2013בינואר  1כיו"ר הדירקטוריון החל מיום מכהנת 
2012. 

 בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.מכהנת כדירקטורית 

 במנהל עסקים וסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית. B.Aותואר במנהל עסקים  M.B.Aבעלת תואר 

וחברת  2016בינואר  1החל מיום בבנק לאומי  לבנקאות דיגיטאליתמכהנת בתפקיד ראש החטיבה 
 הנהלת הבנק.

כמנכ"ל לאומי קארד בע"מ וכראש מערך השיווק בבנק  ,אש החטיבה הבנקאית בבנק לאומירככיהנה 
 לאומי.

כיהנה כיו"ר הדירקטוריון בחברות: לאומי קארד אשראים בע"מ, לאומי קארד פקדונות בע"מ ולאומי 
 קארד נכיונות בע"מ.

 שופרסל פיננסיים ניהול בע"מ. תבחבר יתכיהנה כדירקטור

 

 .2014באוגוסט  1מכהנת כדירקטורית בחברה החל מיום  בשמת בן צבי

 מכהנת כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

בכלכלה, חשבונאות  B.Aאביב, ותואר -במנהל עסקים, אוניברסיטת תל M.B.Aבעלת תואר 
 אילן.-ומחשבים, אוניברסיטת בר

 מכהנת כראש מטה מנכ"ל בנק לאומי.

 החטיבה העסקית בבנק לאומי.כיהנה כעוזרת ראש 

 .2014 באוגוסט 6 מיום החל בחברה כדירקטור מכהן שלמה גולדפרב

 .ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל כדירקטור מכהן

 .סיכונים ניהול ועדת"ר יו

 אילן.-בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת בר B.Aחשבון, בעל תואר  רואה

 .לאומי בבנק הנהלה וחבר לחשבונאות, ראש החטיבה ראשי כחשבונאי מכהן

 "מ.בעלאומי -בעליה הדירקטוריון"ר כיו מכהן

 .המחר דור למען המאה קרן  - אחרי לאומי ובעמותת רעות בעמותת מנהל ועד כחבר מכהן

כיהן כדירקטור בבנק ערבי ישראלי בע"מ, לאומי חברה למימון בע"מ, לאומי ליסינג והשקעות, בע"מ 
 בע"מ. נכיונותבע"מ ולאומי קארד  פקדונותבע"מ, לאומי קארד  אשראיםלאומי קארד 
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 .2014ביולי  15החל מיום  301הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  מכחכדירקטור חיצוני בחברה  מכהן דן ללוז

 .ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל כדירקטור מכהן

 וחבר ועדת ניהול סיכונים. ומחשוב השקעות ועדת חבר, תגמול ועדת"ר יו"ר ועדת ביקורת, יו

 אביב.-בכלכלה, אוניברסיטת תל B.Aבמנהל עסקים ותואר  M.B.Aתואר  בעל

 "מ.בע) 2002( וייזום השקעות דב אור גל חברת של"ר ויו"ל כמנכ מכהן

 בע"מ ואדגר השקעות ופיתוח בע"מ. לבגוםבע"מ,  מייטרוניקסכדירקטור בחברות:  מכהן

 בע"מ.  סטריט"מ וכמנכ"ל משותף בחברת הי בע) 1965( הון וקיש מגדל בחברת כדירקטור כיהן

 .2000 בפברואר 14 מיום החל בחברה כדירקטור מכהן יצחק מלאך

 .ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל כדירקטור מכהן

 .ביקורת ועדת וחבר תגמול ועדת חבר, סיכונים ניהול ועדת חבר"ר ועדת השקעות ומחשוב, יו

 אביב.-במדעי המדינה, אוניברסיטת תל B.Aבמדיניות ציבורית ותואר  M.Aתואר  בעל

 .HITבחבר הנאמנים ובוועד המנהל של המכון הטכנולוגי חולון  חבר

 .Leumi Private Bank LTD -כדירקטור ב מכהן

 .MANOR-IVF LTDמכהן כיו"ר דירקטוריון חברת 

 .ילאומ בבנק ומחשוב תפעול חטיבת וראש"ל למנכ כמשנה כיהן

 ישראל בע"מ. ברינקסוב כדירקטור בבנק ערבי ישראלי בע"מ כיהן

 .2008 במאי 26 מיום החל בחברה כדירקטור מכהן מנחם עינן

 .תגמול ועדת חבר

במדעי הרוח,  B.Aקליפורניה, ותואר  UCLAבמנהל עסקים, אוניברסיטת  M.B.Aתואר  בעל
 אביב.-אוניברסיטת תל

 "מ.בע עזריאלי בקבוצת וכדירקטור חיצוני כיועץ מכהן

 "מ.בע השקעות הכרמל גרנית קבוצת"ר ויו עזריאלי קבוצת"ר ליו פעיל כמשנה כיהן

 "מ.בע עזריאלי קבוצת"ל ומנכ כנשיא כיהן

 "מ.בע השקעות הכרמל גרנית בחברת הדירקטוריון"ר כיו כיהן

חברה  סופרגזבע"מ, סונול ישראל בע"מ,  סולושנס אנוירומנטל גלובלכדירקטור בחברות: אס  כיהן
 ישראלית להפצת גז בע"מ וטמבור בע"מ.

 

 

  



 

137 

 

 באוקטובר 22 מיום החל 301 תקין בנקאי ניהול הוראת מכוח בחברה חיצונית כדירקטורית מכהנת             נעה פרסטר
2015. 

 .פיננסית חשבונאית מומחיות בעלת כדירקטורית מכהנת

 .ובוועדת תגמול תביקור בוועדת חברה

במשפטים,  L.L.Mבכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת חיפה ותואר  B.Aחשבון, בעלת תואר  רואת
 אוניברסיטת בר אילן.

 כסמנכ"ל כספים בבית החולים תל השומר.  מכהנת

 ."מבע בישראל היישוב הכשרת ובחברת"מ בע סל בהראל חיצונית כדירקטורית כיהנה

 .2015באוגוסט  13החל מיום  301חיצוני בחברה מכוח הוראת ניהול בנקאי תקין מכהן כדירקטור  גיל קורץ

 מכהן כדירקטור בעלת מומחיות חשבונאית פיננסית.

 וחבר בוועדת השקעות ומחשוב. סיכונים ניהול ועדת חבר, ביקורת ועדת חברועדת תגמול,  חבר

 אביב.בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל  B.Aרואה חשבון, בעל תואר 

    IDB Bank New York"מ,בע השקעות ושיווק לביטוח סוכנות קלי בקבוצת כדירקטור כיהן
 וכדירקטור בחברת אליהו חברה לביטוח בע"מ.

 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 

לדירקטוריון לעמוד בחובות בדירקטוריון החברה מכהנים דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית במספר אשר מאפשר 
 המוטלות עליו בעיקר בקשר לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים.

וכי המספר המזערי  3הדירקטוריון קבע כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בדירקטוריון הינו 
 . 2ופיננסית בועדת הביקורת הינו של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית 

חברים בועדת הביקורת של הדירקטוריון שבין יתר  4דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, מתוכם  7בחברה מכהנים 
 תפקידיה מוסמכת לדון בדוחות הכספיים של החברה.

 בהרכב הדירקטוריון  שינויים
 .301כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה מכח הוראת ניהול בנקאי תקין מס' סיים מר דן אלדר את  2016באוגוסט  21ביום 

 

ישיבות דנו בדוחות הכספיים)  4ישיבות של ועדת הביקורת (מתוכן  8ישיבות של מליאת הדירקטוריון,  17התקיימו  2016בשנת 
 ישיבות של ועדות הדירקטוריון. 12 -ו
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 חברי ההנהלה הבכירים 
 הבכירים, תאריך תחילת כהונתם, עיסוקם העיקרי והשכלתם: להלן שמות חברי ההנהלה

 .2016באוגוסט  21מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום  רון פאינרו

 .ביום זה החל את עבודתו בלאומי קארד

פיסיקה והנדסת   B.Sc-בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב ו BAרואה חשבון, בעל תואר 
 חומרים, הטכניון.

ירקטוריון בחברות: לאומי קארד אשראים בע"מ, לאומי קארד פקדונות בע"מ ולאומי מכהן כיו"ר הד
 קארד ניכיונות בע"מ.

 .מכהן כדירקטור בחברת שופרסל פיננסיים בע"מ

) בבנק לאומי לישראל בע"מ CFOכיהן כסמנכ"ל בכיר, חבר הנהלה וראש החטיבה הפיננסית (
 "מ. וכיהן כמייסד ומנכ"ל ברונקו קפיטל פרטנרס בע

בע"מ,  סחר בר, בע"מ פרטנרס"ב, לאומי ארה לאומי, שוויץ לאומי ,LTD רי בלאומי כדירקטור כיהן
, מ.ק.ע חברה לנאמנות בע"ברביד מסחר בניירות ערך בע"מ, לאומי ושות (ניהול ואחזקה) בע"מ, 

    .ן בע"מוחברה למימ כספיא

    .כיהן כיו"ר עמותת הורי בית הספר הקהילתי ישגב תל אביב

 אהרוני  מאיר

 

 2016 באפריל 1כסגן מנהל כללי, מנהל אגף מערכות מידע החל מיום  מכהן

 .קארד בלאומי עבודתו את החל זה ביום

 .   גוריון בן יברסיטתמנהל עסקים אונ MBAהנדסת מערכות מידע, הטכניון ותואר  BSCתואר  בעל

 .פרטנר תקשורת בע"מבחברת ), חבר הנהלה, CIO( מידע מערכות חטיבתמנהל כ כיהן

 .2013באוגוסט  1 החל מיום) CROסגן מנהל כללי, מנהל סיכונים ראשי (כ מכהן תומר אלקובי

 .2000במאי  15החל את עבודתו בלאומי קארד ביום 

 אילן.-לימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בר B.Aבמנהל עסקים ותואר  M.B.Aבעל תואר 

 קארד אשראים בע"מ. כיהן כדירקטור בחברת לאומי

 .2013ביולי  1יום מ החלסגנית מנהל כללי, מנהלת אגף אשראי כ מכהנת נוי-תמר גוטלין בר

 ביום זה החלה את עבודתה בלאומי קארד.

בביולוגיה, האוניברסיטה  B.Aאביב, ותואר -במנהל עסקים, אוניברסיטת תל M.B.Aבעלת תואר 
 הפתוחה.

 אשראים בע"מ. מכהנת כמנכ"ל בחברת לאומי קארד

 .כיהנה כמנהלת מרכז בנקאות פרטית בקבוצת לאומי
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 .2008בפברואר  1 מיום החלסגנית מנהל כללי, מנהלת אגף שיווק כ מכהנת דרוקמן-ורדית גונדטר

 .2000במאי  15החלה את עבודתה בלאומי קארד ביום 

 אביב.-כללי, אוניברסיטת תל B.Aבעלת תואר 

 אשראיםלאומי קארד  בחברתומכהנת כדירקטור בחברת די.טי.אס דאטא טרנספר סולושנז בע"מ 
 בע"מ.

 חברת לאומי קארד פקדונות בע"מ.במכהנת כמנכ"ל 

 .2015 פרילבא 19יום מ החלמנהל כללי, מנהל אגף פיתוח עסקי ואסטרטגיה  כסגן מכהן אוהד מימון

 .קארד בלאומי עבודתו את החל זה ביום

 אביב.-במשפטים, אוניברסיטת תל L.L.B -ו L.L.M, בעל תואר דין עורך

 בע"מ אשראיםכדירקטור בחברת לאומי קארד  מכהן

  פרופ' יובל לוי ושות'.  -ושות' תדמורשותף במשרד עו״ד כ כיהן

 .2011בנובמבר  1 מיום החלסגן מנהל כללי, מנהל אגף עסקים כ מכהן ניר נוסבאום

 עבודתו בלאומי קארד.ביום זה החל את 

במנהל עסקים, המכללה  B.Aאילן, ותואר -במנהל עסקים, אוניברסיטת בר M.B.Aבעל תואר 
 למנהל, ראשון לציון. 

 מכהן כדירקטור בחברת לאומי קארד פקדונות בע"מ.

 מכהן כמנכ"ל בחברת לאומי קארד נכיונות בע"מ.

 .2013באוגוסט  1 מיום החלסגן מנהל כללי, מנהל אגף משאבי אנוש ומטה כ מכהן גלעד קהת

 .2007באוקטובר  1לחבר הנהלה ביום  מונה

 .2002ביולי  1החל את עבודתו בלאומי קארד ביום 

 אביב.-, אוניברסיטת תלL.L.Bבמנהל עסקים ותואר  M.B.Aבעל תואר 

 אומי קארד נכיונות בע"מ.מכהן כדירקטור בחברות: לאומי קארד פקדונות בע"מ ול

 מכהנת כחשבונאית הראשית של החברה. לאה שורץ

 .2012באוקטובר  15 מיום החלסגנית מנהל כללי, מנהלת אגף כספים וחשבות כ מכהנת

 .2012בינואר  1לחברת הנהלה ביום  מונתה

 .2000במאי  15החלה את עבודתה בלאומי קארד ביום 

בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת  B.Aבמנהל עסקים ותואר  M.B.Aחשבון, בעלת תואר  רואת
 אילן.-בר

 כיהנה כדירקטור בחברת לאומי קארד נכיונות בע"מ.
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  בהרכב ההנהלהשינויים 

. במועד זה 2016באוגוסט  21אושר מינויו של מר רון פאינרו לתפקיד מנכ"ל לאומי קארד החל מיום  2016באפריל  10ביום 
 סיים מר חגי הלר את תפקידו כמנכ"ל החברה. 

 .סמנכ"ל מערכות מידע בחברהלמר מאיר אהרוני  מונה 2016באפריל   1ביום
באפריל  1אושר מינויה של גב' שגית דותן לתפקיד מנהלת אגף שירות לקוחות ותפעול, החל מיום  2017בפברואר  22 ביום

תפקידו כמנהל אגף שירות לקוחות , בכפוף לקבלת אי התנגדות מהפיקוח על הבנקים. במועד זה יסיים מר אורי תמיר את 2017
 ותפעול.

 

 

  

 .2013בפברואר  1 מיום החלסגן מנהל כללי, מנהל אגף שירות לקוחות ותפעול כ מכהן אורי תמיר

 .2000במאי  15החל את עבודתו בלאומי קארד ביום 

 בכלכלה ומנהל, המרכז האקדמי רופין. B.Aבעל תואר 

 .בע"מ ניכיונותכדירקטור בחברת לאומי קארד  מכהן
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  פנימית ביקורת
, לאחר שמינויו אושר על ידי 2006המבקר הפנימי של החברה, מר עודד גולדשטיין, מכהן בתפקידו בחברה החל מחודש ינואר 

המשמש כחבר הנהלת הביקורת הפנימית בבנק לאומי, הינו בעל . המבקר הפנימי, 2006בינואר  4דירקטוריון החברה ביום 
 השכלה אקדמית וניסיון רב בביקורת פנימית.

 אישור המינוי התבסס על הכשרתו וניסיונו המקצועי ועל המלצת המבקר הראשי של חברת האם ושל ועדת הביקורת של החברה. 
לחוק הביקורת הפנימית  8ובהוראת סעיף  1999 -"ט (ב) לחוק החברות התשנ 146המבקר הפנימי עומד בהוראת סעיף 

להוראת ניהול  12-ו 11(להלן: "חוק הביקורת הפנימית") ועובדי הביקורת הפנימית עומדים בהוראות סעיפים  1992 -התשנ"ב 
 ") בנושא פונקצית הביקורת הפנימית.307(להלן "הוראה  307בנקאי תקין מס' 

יקורת הפנימית של חברת האם וזהו עיסוקו הבלעדי. המבקר הפנימי ממלא תפקידים המבקר הפנימי הינו עובד חטיבת הב
 נוספים בתחום הביקורת הפנימית על יחידות שונות בחברת האם.

המבקר הפנימי כפוף מקצועית בעבודתו למבקר הפנימי הראשי של קבוצת לאומי. הממונה על המבקר הפנימי בחברה הינו יו"ר 
 החברה.הדירקטוריון של 

המבקר הפנימי מחזיק בניירות ערך של בנק לאומי, בעל השליטה בחברה, אולם הדירקטוריון סבור שאין בהחזקת ניירות ערך 
של חברת האם על ידי המבקר הפנימי ובתגמול שניתן לו מחברת האם, כל השפעה על הפעלת שיקול דעתו המקצועי, כמבקר 

 פנים של החברה.
י תוכנית עבודה שנתית ותוכנית עבודה רב שנתית לתקופה של עד ארבע שנים. תוכנית העבודה המבקר הפנימי פועל על פ

השנתית ותוכנית העבודה הרב שנתית נגזרות ממיפוי נושאי ביקורת המבוססים, בין השאר, על המסמכים המפורטים בהוראה 
ת, אשר על פיה נקבעים תדירות והיקף הביקורת . תוכניות העבודה נגזרות ממתודולוגיה שיטתית של הערכת סיכונים ובקרו307

שנה, ובנושאים בעלי סיכון נמוך יותר תדירות אחת לבכל נושא ונושא. כך, בנושאים בעלי סיכון גבוה יותר תדירות הביקורת תהיה 
די הביקורת שנתיים עד ארבע שנים. הצעה לתוכנית עבודה שנתית ותוכנית עבודה רב שנתית, מוגשת על יאחת להביקורת תהיה 

 הפנימית ומקבלת את אישור יו"ר הדירקטוריון, ועדת הביקורת ומליאת הדירקטוריון.
 מהן, בהתאם לצורך. תוכנית העבודה השנתית ותוכנית העבודה הרב שנתית מותירות בידי המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות

 וללת גם את חברות הבנות של החברה.תכנית העבודה השנתית ותכנית העבודה הרב שנתית של הביקורת הפנימית כ
משרות.  3.5-הביקורת הפנימית בחברה מבוצעת על ידי מבקרים הנמנים על עובדי חברת האם, בהיקף ממוצע רב שנתי של כ

היקף המשרות מתבסס על תוכנית העבודה השנתית, שאושרה על ידי  ועדת הביקורת של הדירקטוריון. המבקר הפנימי רשאי, 
 ב, להיעזר במיקור חוץ לביצוע עבודות הדורשות ידע מיוחד או במקרים של תקן חסר.במסגרת התקצי

המבקר הפנימי פועל על פי התקנים המקצועיים של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל ושל הלשכה העולמית למבקרים פנימיים, 
IIA - The Institute of Internal Auditors להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, . בנוסף, המבקר הפנימי פועל בהתאם

 .307לרבות הוראה 
ועדת הביקורת והדירקטוריון רשמו בפניהם את הצהרתו בכתב של המבקר הפנימי על פיה הוא עומד בכל הדרישות שנקבעו 

הרה זו, בתקנים המקצועיים המקובלים כאמור, וכי הוא פועל גם בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. על בסיס הצ
ועל בסיס תפקודו כפי שבאה לידי ביטוי בישיבות ועדת הביקורת של הדירקטוריון, נחה דעתם של ועדת הביקורת והדירקטוריון 

 כי המבקר הפנימי עומד בדרישות האמורות. 
ם עם ככלל, עם הוצאת דוחות ביקורת בכתב על ידי הביקורת הפנימית, וכחלק מתהליך העבודה השוטף, מתקיימים דיוני

המבוקרים (מנהלי מחלקות ומנהלי אגפים) על דוחות הביקורת והתרשומות, וכן נערכים דיונים על כל הממצאים עם מנכ"ל 
 החברה.

בסיום כל ביקורת, מוגש דוח למנכ"ל החברה, ליו"ר הדירקטוריון וליו"ר ועדת הביקורת, וכל דוחות הביקורת נדונים בועדת 
 הביקורת.

מגיש המבקר הפנימי ליו"ר הדירקטוריון, ליו"ר ועדת הביקורת, לועדת  והמחצית השנייה של השנה בתום המחצית הראשונה
של פעילות הביקורת, הכוללים את תמצית הממצאים המהותיים שעלו בדוחות הביקורת  סיכום הביקורת ולמנכ"ל החברה, דוחות

  ותשובות המבוקר בהתאם. ן של ממצאים אלהבמהלך התקופה המדווחת, ההמלצות של המבקר הפנימי לגבי דרכי התיקו
כמו כן, מגיש המבקר הפנימי ליו"ר הדירקטוריון, ליו"ר ועדת הביקורת, לועדת הביקורת ולמנכ"ל החברה, דוח שנתי מסכם של 

כנית העבודה השנתית, והערכת אפקטיביות מסגרת הבקרה ופעילות הביקורת במהלך כל השנה, הכולל גם מעקב אחר ביצוע ת
 פנימית בחברה. ה
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ואושרה בדירקטוריון  ,2015 דצמברב 23אושרה בועדת הביקורת ביום  2016תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית לשנת 
 .2016 ינוארב 25ביום 

 17בועדת הביקורת ביום נדונו  2015וכן הדוח השנתי המסכם של שנת  2015של שנת  השנייה דוח המבקר הפנימי למחצית
, ודוח 2016 אוגוסטב 8בועדת הביקורת ביום  נדון 2016הראשונה של שנת  דוח המבקר הפנימי למחצית .2016ואר פברב

 16נדונו בועדת הביקורת ביום  2016השנתי המסכם של שנת  וכן הדוח 2016המבקר הפנימי למחצית השנייה של שנת 
   .2017בפברואר 

ואושרה בדירקטוריון ביום  2016 דצמברב 13אושרה בועדת הביקורת ביום  2017תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית לשנת 
  .2017 ינוארב 29

לחוק הביקורת הפנימית, ובהתאם ניתנה  9למבקר הפנימי ולמבקרים האחרים בחברה הומצאו מסמכים ומידע, כנדרש בסעיף 
 ונים הכספיים.להם גישה חופשית ומתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה, לרבות לנת

שילמה  2016לשנת התשלומים למבקר הפנימי בחברה משולמים לו ישירות על ידי חברת האם. בגין שירותי ביקורת פנימית 
הביקורת שבוצעו בחברה בפועל ועל פי תעריף  זה חושב בהתבסס על ימי אלפי ש"ח. סכום 1,059האם סך של החברה לחברת 

 ר של המועסקים בביקורת פנימית בחברות הבנות של בנק לאומי.  ליום ביקורת, אשר נגזר מעלויות שכ
לדעת הדירקטוריון, היקף, אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותוכנית עבודתו, הינם סבירים בנסיבות העניין, ויש בהם כדי 

 להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.
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 שכר רואה החשבון המבקר 
 

20162015
אלפי ש"חאלפי ש"ח

           1,906           2,009עבור פעולות הביקורת (3)

                 14              173עבור שירותים הקשורים לביקורת

              274              277עבור שירותי מס (4)

           2,194           2,459סך הכל שכר רואה החשבון המבקר
 

 

המבקר בעבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים לביקורת, דיווח של הדירקטוריון לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואה החשבון  )1(

 .1999 -לחוק החברות, התשנ"ט  167 -ו 165לפי סעיפים 

 כולל שכר ששולם ושכר שנצבר. )2(

 ביקורת דוחות כספיים שנתיים וסקירת דוחות ביניים. )3(

 ניתנו שירותים הקשורים לייעוץ מס. )4(
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  נושאי משרה בכירה שכר
 מקבלי השכר הגבוה ביותר מביןל  2015 -ו 2016להלן פרוט כל ההטבות והסכומים ששולמו או שנרשמו בגינם הפרשות לשנים 

 נושאי המשרה הבכירים בחברה (אלפי ש"ח):

 :2016שנת 

שכרפרטי מקבל התגמול (1)
מענק 

(2)

הפרשות 
סוציאליות

(3) 
שווי 
סך הכלהטבה

יתרות 
ליום 

31.12.16

תקופה 
ממוצעת 

עד 
לפירעון 
(בשנים)

ההטבה 
שניתנה 
במהלך 
השנה

הלוואות 
שניתנו 
בתנאים 
רגילים 

(4)

מנכ"ל        54          -            -             -  2,522    69   1,213 434    806חגי הלר, 

מנכ"ל        64          -            -             -  1,769    30     976 285    478רון פאינרו, 

סמנכ"ל,  לאה שורץ, 
       49          -            -             -  1,999    58     906 222    813מנהלת אגף כספים וחשבות

סמנכ"ל,  גלעד קהת, 
       27          -            -             -  1,359    59     265 233    802מנהל אגף משאבי אנוש ומטה

סמנכ"ל,  ורדית גונדטר, 
       83          -            -             -  1,315    55     291 214    755מנהלת אגף לקוחות פרטיים ושיווק

הלוואות שניתנו בתנאי הטבהתגמולים בעבור שירותים

 

 

 .100%היקף משרה של מקבלי תגמול הינו   )1(

ישר דירקטוריון החברה את עדכון מדיניות התגמול של החברה. במסגרת מדיניות התגמול נקבעו א 2016מרץ בחודש  )2(
קריטריונים שונים למתן תגמול שנתי לחברי ההנהלה. נקבע כי החלוקה תהיה דיפרנציאלית על בסיס מדד עמידה ביעד רווח 

 בראשותו וביצועיו האישיים של חבר ההנהלה. לפני מס ומענקים, מדד ניהול סיכונים, מדדי חברה נוספים, ביצועי האגף 

 הפרשות סוציאליות כוללות הפרשות לפיצויים, תגמולים, פנסיה, קרן השתלמות, חופשה וביטוח לאומי.  )3(

 .2016בדצמבר  31הנתונים מיצגים יתרות בכרטיסי אשראי במהלך העסקים הרגיל ליום   )4(

 זה. במועד 2016באוגוסט  21אושר מינויו של מר רון פאינרו לתפקיד מנכ"ל לאומי קארד החל מיום  2016באפריל  10ביום  )5(
 סיים מר חגי הלר את תפקידו כמנכ"ל החברה. 
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 :2015שנת 

שכרפרטי מקבל התגמול (1)
מענק 

(2)

הפרשות 
סוציאליות

(3) 
שווי 
סך הכלהטבה

יתרות 
ליום 

31.12.15

תקופה 
ממוצעת

 עד 
לפירעון 
(בשנים)

ההטבה 
שניתנה 
במהלך 
השנה

הלוואות
 שניתנו 
בתנאים 
רגילים 

(4)

מנכ"ל       55          -          -             -  2,960    73      844 862  1,181חגי הלר, 

משנה למנכ"ל,  אשר רשף, 
      40          -          -             -  2,546    66   1,125 390     965מנהל אגף מערכות מידע

סמנכ"ל,  לאה שורץ, 
      45          -          -             -  1,601    59      451 330     761מנהלת אגף כספים וחשבות

סמנכ"ל,  ורדית גונדטר, 
      43          -          -             -  1,538    62      433 315     728מנהלת אגף לקוחות פרטיים ושיווק

סמנכ"ל,  גלעד קהת, 
      24          -          -             -  1,513    59      359 330     765מנהל אגף משאבי אנוש ומטה

הלוואות שניתנו בתנאי הטבהתגמולים בעבור שירותים

 

 .100%היקף משרה של מקבלי תגמול הינו  )1(

 נקבעו קריטריונים שונים מדיניות התגמול במסגרת .מדיניות התגמול של החברהעדכון דירקטוריון החברה את אישר  2015 אפרילבחודש  )2(
למתן תגמול שנתי לחברי ההנהלה. נקבע כי החלוקה תהיה דיפרנציאלית על בסיס מדד עמידה ביעד רווח לפני מס ומענקים, מדד ניהול 

 בראשותו וביצועיו האישיים של חבר ההנהלה.  סיכונים, מדדי חברה נוספים, ביצועי האגף
לחברי ההנהלה ישולם באמצעות הקצאת מניות של חברת האם, חלף מזומן, בהתאם לתוכנית מתאר שהתפרסמה על  2015מענק לשנת ה 

 ידי חברת האם.

 לאומי.הפרשות סוציאליות כוללות הפרשות לפיצויים, תגמולים, פנסיה, קרן השתלמות, חופשה וביטוח  )3( 

 .2015בדצמבר  31הנתונים מיצגים יתרות בכרטיסי אשראי במהלך העסקים הרגיל ליום  )4(

 סיים מר אשר רשף את תפקידו כמשנה למנכ"ל, מנהל אגף מערכות מידע. 2015בדצמבר  31ביום  )5(

 
 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

 .בדוחות הכספיים 24ראה ביאור לפרטים בדבר "עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים" 
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 מבנה אחזקות
 

 

 

 

 נכסים בלתי מוחשיים
החברה הינה בעלת הזכויות היחידה בסימן "לאומי קארד" ובלוגו העיצובי הנלווה אליו בישראל בתחום כרטיסי האשראי וכן 
בסימני מסחר אחרים בתחום אמצעי התשלום. כמו כן, החברה הינה בעלת זכויות שימוש במספר סימני מסחר הקשורים לפעילות 

 . כרטיסי האשראי אותם היא מנפיקה ו/או סולקת

לחברה מאגרי מידע רשומים בהם  . במסגרת האמור,1981 -פעילות החברה כפופה להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 
לרבות בהתאם ( נשמר, בין היתר, מידע על לקוחות, בתי עסק, ועובדי החברה, כאשר מיושמים אמצעים טכנולוגיים מתקדמים

  .נתוני פעילות הלקוחות ואת נתוני פעילותה העסקית של החברה , המיועדים לאבטח את)להוראות ניהול בנקאי תקין

לחברה זכויות קניין שונות וזכויות שימוש בתוכנות מחשב ובמערכות מידע שונות לצורך ניהול עסקיה, לרבות לצורך מתן שירותים 
 ללקוחותיה.

 לאומי קארד בע"מ

לאומי קארד 
בע"מ  פקדונות  

%100  

לאומי קארד 
 אשראים בע"מ 

%100  

לאומי קארד 
 ניכיונות בע"מ 

%100  

שופרסל פיננסים  
 שותפות מוגבלת

%16  

לאומי אחזקות 
 פיננסיות בע"מ

%80  

קבוצת עזריאלי 
 בע"מ  

%20  
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 משאבי אנוש ומבנה ארגוני 
 דם מצבת כוח א

משרות  1,143 -ל 2016משרות ובממוצע במהלך שנת  1,115 -הגיע מספר המשרות בלאומי קארד ל 2016בסוף שנת 
 . 2015בממוצע במהלך שנת  משרות 1,157 -ול 2015משרות בסוף שנת  1,136 -בהשוואה ל

משרות המשויכות למגזר  292-משרות המשויכות למגזר ההנפקה ו 851מתחלק בין  2016בשנת  הממוצעמספר המשרות 
משרות המשויכות  853מתחלק בין  2015בשנת  מספר המשרות הממוצע הסליקה, בהתבסס על אומדנים והערכות ההנהלה.

 .משרות המשויכות למגזר הסליקה 304-למגזר ההנפקה ו

 תוכניות תגמול לעובדי החברה ומנהליה

, חלה על עובדי 2016שנת ב וכן 2015שנת בועודכנה  2014ספטמבר בחודש כפי שאושרה על ידי הדירקטוריון  מדיניות התגמול
לאומי קארד, חברי ההנהלה הבכירה והמנכ"ל והיא מגדירה את המסגרות והעקרונות המנחים בכל הקשור לשכר ולתגמול של 

 כלל העובדים בדגש על תגמול נושאי המשרה בחברה.

 של הסיכונים ניהול ומדיניות האתי הקוד, הניהולית התרבות, העסקית האסטרטגיה, הערכים, החזון על מתבססת המדיניות
, פועלת היא בה העסקית הסביבה, החברה של והפיננסי העסקי וחוסנה מצבה בחשבון נלקחו המדיניות בקביעת. החברה

 שיקולים בחשבון נלקחו, כן כמו. האנושי המשאב על ולתחרות העסקית לתחרות הרלוונטי העבודה בשוק מקובלים וסטנדרטים
 .בחברה השונים הדרגים בין רצויים תגמול ופערי בכללותן התגמול עלויות לרבות רחבים ארגוניים כלל

ותשלום מענק שנתי על סך המענק השנתי לחלוקה נקבע בהתאם לשיעור העמידה של החברה ביעד הרווח לפני מס ומענקים, 
  .עמידה בתנאי הסף שנקבעו במדיניות התגמולבסיס קריטריונים הניתנים למדידה כמותית מותנה ב

 ויעדים ועסקיים פיננסיים ביעדים החברה, עמידה ביצועי של שילוב על המבוססים מדדים כוללהמענק השנתי לנושאי המשרה 
האישיים של ביצועיהם  האתי וכן על ולקוד החברה לנוהלי, רגולטוריות להוראות, לחוקים והציות הסיכונים ניהול בתחום כלליים

 . נושאי המשרה וביצועי היחידות הנמצאות תחת אחריותם

 לשנת העוקבות השנים 3 פני על ונפרס נדחה משרה לנושאי המחושב השנתי המענק מן 50%, התגמול למדיניות בהתאם
הלימות ביחס  לעמידה בכפוף, הנדחה מהחלק 33.3% משולם החלוקה לשנת העוקבות השנים 3-מ אחת בכל כאשר, החלוקה

 התשלוםבהתאם לדוחות הכספיים שהחברה פרסמה בסמוך לפני כל אחד ממועדי  מהחברה על פי הוראות המפקח, ההון הנדרש
 .נטיווהרל הנדחה החלק של

ותקרת התגמול של  מסך התגמול הקבוע באותה שנה 40% -נמוך מ יהיה משתנהה התגמול סך בה בשנה, לעיל האמור למרות
וד בתקרת התגמול לפי חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה העובד הרלוונטי תעמ

 .אחד בתשלום במלואו ישולם והמענק התשלום של פריסה תתבצע לא ,2016 -לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו

 3 -ומאושרת על ידי הדירקטוריון לפחות אחת למדיניות התגמול נדונה בועדת התגמול של הדירקטוריון לפחות אחת לשנה 
 שנים.

 החברה: של האינטרנט באתר למצוא גילוי בגין תגמול, ניתן -של באזל  3יישום דרישות גילוי לפי נדבך  אודות נוספים פרטים
il/GeneralPages/Pages/FinancialReport.aspx-card.co.il/he-https://www.leumi 

https://www.leumi-card.co.il/he-il/GeneralPages/Pages/FinancialReport.aspx
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 הדרכה והכשרה 

הנהלת החברה שמה לה למטרה לשפר באמצעות למידה את יכולתם של עובדיה להשגת יעדים עסקיים. במסגרת זו השתתפו 
 ניים והדרכות בחו"ל.העובדים בימי הדרכה, קורסים והשתלמויות, פורומים מקצועיים פנים ארגו

עובדים חדשים  שעות ההדרכה כוללות הכשרה של הדרכה לעובדים ומנהלים.ימי  7,500 -התקיימו בחברה כ 2016במהלך שנת 
לתפקיד, הכשרה של עובדים קיימים במסגרת תפקידם, פרויקטים ארגוניים שדורשים תהליכי הדרכה (החלפת מערכות, רגולציה 

 תוכנית הדרכה חוצת ארגון שמקנה מיומנויות והעשרת ידע. -וכדומה) והשתתפות בקמפוס הארגוני 

ימי הדרכה בקורסי ניהול בסיסיים  579 -התקיימו כ 2016מהלך שנת החברה משקיעה רבות בקורסי הכשרה ופיתוח למנהלים. ב
 .ומתקדמים

ללוות הטמעה  ,רמתם המקצועית של העובדים בין היתר, לשפר ולשמר את ,ההיית 2016פעולות ההדרכה בשנת מטרתן של 
 מוצרי החברה ושירותיה במסגרת זו נערכו קורסים והכשרות על ולשפר את מיומנויות השירות והמכירה.מערכות חדשות של 

   רבות ללימוד עצמי. ןופותחו לומדות ריענו

 תרבות ארגונית 

לטפח ולשמר את איכות המשאב האנושי תוך קידום יצירת תרבות  לה כיעד רואה במשאב האנושי נכס מרכזי ושמה קארד לאומי
 של BDI דירוגהשתתפה לאומי קארד ב 2016במהלך שנת את כישוריהם ולהגיע להישגים.  ארגונית שמניעה את עובדיה למצות

 .25 -מקום הב ודורגה "לעבוד בהן טובהחברות שהכי  100"

 

  



 

  מבנה ארגוני

 

 

 

דירקטוריון

ל"מנכ

פיתוח עסקי 
ואסטרטגיה

פיתוח עסקי 
וחדשנות

ניהול  
פרויקטים

אסטרטגיה  
עסקית

Chief Data 
Officer

לקוחות  
עסקיים

לקוחות  
אסטרטגים

לקוחות
SME

לקוחות
SOHO

אשראי

חיתום ובקרת  
אשראי

מוצרי אשראי

כספים  
וחשבות

חשבות

כלכלה ובקרה

תקציב ודיווח

שכר ותגמול

מערכות מידע

ניתוח מערכות  
ומרכז מידע

פיתוח תוכנה

תשתיות ורכש

בדיקות תוכנה

אבטחת מידע

לקוחות  
פרטיים ושיווק

שיווק לקוחות

מועדונים  
ומוצרים

חווית לקוח  
ודיגיטל

תקשורת  
שיווקית

אנליזה ומחקר

משאבי אנוש 
ומטה

משאבי אנוש

מינהל ורכש

מניעת הונאה

רגולציה

שירות ותפעול

שירות ומכירה

שירות פיננסי

תפעול השירות

מטה

מנהל סיכונים  
ראשי

ניהול סיכון  
כולל

ציות ואיסור  
הלבנת הון

פניות הציבור

מזכירות חברה  

פניםמבקר
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 אחריות תאגידית 
 בהשתתפותת ות היגוי ייעודיועדו . במסגרת זו קיימהאחריות תאגידית המשיכה החברה בקידום מדיניות השנה החולפת,במהלך 

 הנהלת החברה.

ברציפות, המדרג חברות על פי מאפייני האחריות  השישיתהשתתפה החברה בדירוג מעלה, זו השנה  ,2016במהלך שנת 
דירוג מעלה מבטאת מחויבות של החברה למדידה ושיפור ביצועים משנה לשנה השתתפות החברה בהחברתית סביבתית. 

  דורגה בדירוג פלטינה פלוס, הדירוג הגבוה ביותר בדירוג מעלה.בפרמטרים של אחריות חברתית סביבתית. החברה 

 
 לאומי קארד למען הקהילה 

 ת התנדבותיות ותרומה לקהילה.יוביטוי בפעילו חסת חשיבות עליונה לנושא המחויבות החברתית, הבאה לידיילאומי קארד מי
 לאומי קארד המשיכה והעמיקה את מעורבותה בקהילה והתמקדה בשלושה תחומים:  2016במהלך שנת 

 .של ילדים ונוער בסיכון השקעה בקידום וטיפוח העתיד −
 .שילוב עובדים בעשייה של התנדבות למען הקהילה −
 .במגוון תחומי חברה וקהילהתרומה כספית לקידום נושאים וסיוע  −

 .המנוהלת על ידי בנק לאומי לאומי קארד משולבת בתרומה לפעילות עמותת "לאומי אחרי" ,בנוסף
  מיליון ש"ח. 3 -בהיקף של כתרומות למטרות חברתיות וקהילתיות החברה העניקה  2016בשנת 

 שעות התנדבות. 4,000 -בהיקף של כעובדים לפעילויות התנדבות שונות בקהילה,  606 -מעל לבמהלך השנה התנדבו 

 

 לאומי קארד למען איכות הסביבה 
 הנהלת לאומי קארד החליטה להנהיג ערכי מחויבות סביבתית ולהתאים את פעילות החברה לצרכי הגנת הסביבה.

והמפגעים הסביבתיים הכרוכים בפעילות החברה. כבסיס  החברה מחויבת לפעול על מנת להקטין ולמנוע בהתמדה את הסיכונים
 לפעילות החליטה ההנהלה להטמיע את התקן הבינלאומי לניהול מערך סביבתי.

תעודה ממכון התקנים הישראלי לאחר שנמצאה מתאימה לדרישות התקן הישראלי והתקן החברה בעלת  2009החל משנת 
 .  ISO 14001: 2004לאומי ת"י -הבין

 החברה פועלת להגברת המודעות בקרב העובדים והשקעת המשאבים הנדרשים. ,ישום הנחיות התקןבמסגרת י
 הכללים שעל פיהם התחייבה החברה לפעול:

 העלאת המודעות לדרישות התקן להגנת הסביבה בקרב כל העובדים. −
 עמידה בכל החוקים והתקנות המחייבים את פעילות החברה. −
 טבע.שיפור תמידי בשמירה על משאבי ה −
 הדרכת העובדים לגבי הנהלים המחייבים להגנת הסביבה. −
 הדרכת ספקים, קבלני משנה וסוכנים לגבי הנהלים המחייבים להגנת הסביבה. −
 קביעת יעדים שנתיים לשיפור מרכיבי מערך הגנת הסביבה. −
 הטמעת תהליכי בחינה והפקת לקחים.  −
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 הסכמים מהותיים 
 

 התקשרויות עם תאגידים בנקאיים 
 מנפיקה במשותף כרטיסי אשראי עם בנק לאומי ועם בנק מזרחי טפחות ללקוחות בנקים אלו. לאומי קארד

בין החברות ישנם הסכמים המפרטים את אופן ההתחשבנות בנוגע לחלוקת ההכנסות ואת חלוקת האחריות בגין תפעול כרטיסי 
 אשראי. 

 
 ת עם ארגונים בינלאומייםיוהתקשרו

) (Principal Memberהחברה הינה "חברה ראשית"  .) בארגון ויזהAssociate Memberבמעמד החברה הינה "חברה" (
  בארגון מסטרקארד.

את  Visa Inc.בדבר התקשרותן בהסכם, לפיו תרכוש    Visa Europe-ו Visa Inc. הודיעו החברות 2015בנובמבר  3ביום 
Visa Europe.  הושלמה העסקהוהתקבלו האישורים הרגולטוריים שנדרשו  2016בחודש יוני. 

 , החל מהרבעון הרביעי של השנה חל שינוי במבנה העמלות שנגבות מהחברים בארגון. 2016מחודש יולי  Visaבעקבות הודעת 
(להלן:  UnionPay International Co. Ltd) בארגון Acquiring Memberבנוסף, החברה הינה "חברה" (במעמד 

"UnionPay החברות בארגון מאפשרת ללאומי קארד לסלוק את מותג .("UnionPay  בישראל וכן באתריe - commerce 
 .2015(מסחר אלקטרוני) באירופה ובארה"ב. החברה החלה לסלוק מותג זה בישראל בשנת 

 

 בע"מ ישראכרט חברתהתקשרות עם 
 וענק ללאומי קארד רישיון לסליקה,הישראכרט הסכם רישיון, מכוחו חברת , נחתם בין לאומי קארד לבין 2012באפריל  17ביום 

 .2012במאי  15יום בואפשרות מתן שירותים לכרטיסי חיוב ממותג ישראכרט. ההסכם נכנס לתוקפו  הנפקה
מגבלות, " ראה פרקלאומי קארד לבין ישראכרט בדבר התנאים לסליקת כרטיסים,  לפרטים אודות פרטי הסכם הרישיון שנחתם בין

 ".חקיקה תקינה ואילוצים מיוחדים
 

 הסכמים לשיתופי פעולה עם גופים עסקיים
, שמטרתם גיוס או העמדת אשראי לחברה הסכמים לשיתופי פעולה עם גופים עסקיים, בעיקר בקשר עם ניהול מועדוני לקוחות

 לקוחות חדשים והגברת השימוש של הלקוחות בכרטיסי האשראי. 
 הסכמים אלו מעגנים את חלוקת תחומי האחריות בפעילות המועדון בין הצדדים ואת אופן ההתחשבנות ביניהם.

 לפרטים בדבר התקשרות עם חברת שופרסל בע"מ, ראה להלן.
 

 בע"מ שופרסל חברתהתקשרות עם 
) בהסכם להנפקת כרטיסי אשראי ללקוחות שופרסל. "שופרסל"התקשרה החברה עם חברת שופרסל בע"מ (להלן:  2006בשנת 

לצורך תפעול המיזם, על פי ההסכם, הוקמה "שופרסל פיננסיים שותפות מוגבלת" ובה רוכזה הפעילות הקשורה לכרטיסי אשראי 
הכנסות בין הצדדים. תוקפו של ההסכם עשר שנים ממועד חתימתו ויתחדש שופרסל. ההסכם מפרט, בין היתר, את חלוקת ה

יום  180באופן אוטומטי לתקופות של שמונה עשר חודשים בכל פעם, אלא בהודעה מוקדמת של אחד הצדדים בכתב לפחות 
ז חברת נפט בע"מ ופהתקשרו החברה, שופרסל בע"מ  2006לפני תום התקופה, כי אין ברצונו לחדש את ההסכם. בנוסף, בשנת 

בהסכם שותפות מוגבלת לפיו יוסדרו יחסיהם בשותפות. פז הצטרפה במטרה להקנות הטבות נוספות עבור לקוחות  "פז") (להלן:
 .16% -והחברה  20% -, פז 64% -שופרסל שיחזיקו בכרטיס אשראי שופרסל. חלקם של הצדדים בשותפות: שופרסל 

 
  



 

 פרטים נוספים ונספחים לדוח השנתיממשל תאגידי, 

152 

 נתיבי אויר לישראל בע"מ -אל על 
 2014שנחתם בשנת הסכם קיים מצד שני, נתיבי אויר לישראל בע"מ  -בין החברה ובנק לאומי מצד אחד ובין חברת אל על 

להנפקת כרטיס אשראי ממותג ללקוחות מועדון "הנוסע המתמיד". בהתאם להוראות ההסכם, לקוחות אשר יעמדו בתנאי זכאות 
ההסכם  אל על והטבות נוספות, כפי שנקבע בין הצדדים.טיסה בנקודות בירת צמסוימים, יהיו זכאים ליחסי המרה מועדפים עבור 

הינו לתקופת התקשרות ראשונית של חמש שנים וכולל אפשרות הארכה לתקופות שונות נוספות, בכפוף לזכויות ביטול העומדות 
 לצדדים, בנסיבות מסוימות.

 
 הסכם קיבוצי מיוחד 

 מיוחד הסכם קיבוציעל  נציגות העובדיםסתדרות העובדים הכללית החדשה ועם החתמה החברה עם  2015באפריל  29ביום 
במרס  31ועד ליום  2015בינואר  1ת ההסכם הינה מיום תקופ). ההסכם חל על מרבית עובדי החברה. "ההסכם הקיבוצי"(

וכן תנאים נוספים הנוגעים בין ההסכם הקיבוצי כולל, בין היתר, הסכמות בדבר עדכוני שכר, מענקים ותנאים סוציאליים  .2018
 השאר, לנושאי רווחה.
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 מגבלות, חקיקה תקינה ואילוצים מיוחדים
 

 זה הגברת התחרותיות בתחום הבנקאות ורפורמות בענף

  ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל ("חוק שטרום")החוק להגברת התחרות 
תים בנקאיים ברת התחרות בשירוגעדה להנסת החוק הנ"ל (בהמשך להמלצות הועבר במליאת הכ 2017בינואר  23ביום 

 ועדת שטרום"). עיקרי החוק הינם כדלקמן:ופיננסיים נפוצים, "
איסור על בנק לאומי ובנק הפועלים לתפעל הנפקת כרטיסי חיוב, לסלוק כרטיסי חיוב ולהחזיק בתאגיד  .1

 המתפעל הנפקה או סולק כאמור; 
שנים מיום הפרסום  3האיסור ביחס לשליטה והחזקה בחברות כרטיסי אשראי (מועד ההפרדה) יחל לאחר  .2

הונפקו  25%ולפחות  40%-הבנק בחברה נמוך משנים מיום פרסום החוק אם שיעור החזקות  4או לאחר 
 לציבור.

ועד חמש שנים  ממועד התחילה הקבוע בחוקקביעת הגנות "ינוקא" לשחקנים חדשים בתקופת המעבר ( .3
שנים מיום התחילה, המאוחר  5, או לאחר הפרסום וביחס לפועלים ולאומי שלוש שנים ממועד ההפרדה

 ביניהן: מבינהם),
 אמצעי החזיק או שלט החוק פרסום שבמועד ,חיוב כרטיסי המנפיקבחוק, בנק  המעבר הקבועה בתקופת .ב

 צד להיות לה ויאפשר מתפעלת חברה באמצעות הנפקה תפעול יבצע ,בחברת כרטיסי אשראי שליטה
 ;ההנפקה לחוזה

מתום שנתיים מפרסום החוק, הגבלה על היקף תפעול ההנפקה שרשאי בנק לבצע בעזרת חברת כרטיסי  .ג
  ;והחיוב החדשים המונפקים ללקוחותימסך כרטיסי  52%-אשראי אחת ל

 פרסום לאחר שנים שבע ועד החוק פרסום לאחר שנים ארבע שבין התקופה במהלךהגבלות על מסגרות אשראי:  .5
 50%שראי בכרטיסי האשראי של לקוחות בנק הפועלים ולאומי לא יעלה בכל שנה על , סך מסגרות האהחוק

 5,000-מ הגבוהות לקוחות של מסגרות רק בחשבון יובאו זה(בחישוב  2015מסך המסגרות שהיו קיימות בשנת 
 ); ש"ח

בפרטי ההתקשרות של  בתקופת המעברגישה למידע: חברות כרטיסי האשראי תהיינה רשאיות לעשות שימוש  .6
תפעול הנפקה עבור בנק, לשם פניה ללקוח לצורך הצעה  הנפקה או הלקוח בלבד שהגיעו לחברה אגב ביצוע

 למתן שירותים כמנפיק או מתן אשראי אף ללא הסכמת הלקוח.
 ידי הבנק. הפצת כרטיסים חוץ בנקאיים על .7
ביחס לחלוקת הכנסות בין הבנק לבין חברת הבנקים (הגבלות על היקף תפעול ההנפקה, הגבלות  על ההגבלות .8

כרטיסי אשראי, הגבלות בנושא פניה ללקוחות להנפקת כרטיס בנקאי חדש או שינוי תנאים בחוזה כרטיס אשראי 
 .תקופת המעברקיים והגבלות על סך מסגרות האשראי) יחולו למשך 

 ייקבעו השירותים ומחיר ההסכם איתנ. אירוח שירותי למתן בהסכם חדש סולק עם להתקשר תיקו סולק על חובה .9
 . האוצר שר ידי עלבתנאים מסוימים 

 . חוקב המפורטים בתנאים, מאגד עסק בית עם לעבודה ביחס סולק על חובות .10
 מקרקעין והשכרת, על ידי הבנקים ותפעולם חשובמ שירותי של מכירה חובת, מחשוב תשתיות הקמת .11

 . זה לצורך המשמשים
 ."read only" - בלבדפיננסי בחשבונו של הלקוח  במידע צפייהגישה ל אפשרות .12

 
 של הדירקטוריון בהרכב שינויים לערוך לאומי ובנק הפועלים לבנק הנחיה ישראל בנק פרסם 2016 בנובמבר 17 ביום, בנוסף

 בנקים על בהם, הבאים הצעדים את כוללת ההנחיה .האמורה החוק הצעת רקע על, מהם שיופרדו האשראי כרטיסי חברות שתי
 מטעם הדירקטורים; בו המשרה נושאי או הבנק מעובדי אחד יהיה לא הדירקטוריון ר"יו: 2017 במרץ 31 ליום עד לנקוט אלה

 קביעת מתחום יהיו לא הבנק מטעם הדירקטורים; בו משרה נושאי או הבנק הנהלת חברי יהיו לא האשראי כרטיסי בחברת הבנק
 רוב בו יהיה שלא כזה יהיה האשראי כרטיסי בחברת הדירקטוריון הרכב וכן; הבנק של העסקית הפעילות ניהול או האסטרטגיה

  . הבנק מטעם דירקטורים של

  



 

 פרטים נוספים ונספחים לדוח השנתיממשל תאגידי, 

154 

   2016 - , התשע"ו)מוסדריםתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים 
חוק הפיקוח קובע חובות רישוי ופיקוח נוספים על גופים שונים, ובכללם נותני אשראי (חוץ בנקאי) ונותני שירותים בנכסים 

מלבד סעיפים בו שעתידים להיכנס לתוקף במועדים  2017ביוני  1פיננסיים, כהגדרתם בחוק. החוק עתיד להיכנס לתוקף ביום 
 מאוחרים יותר. 

אישרה מליאת הכנסת את חוק ההסדרים, ובכלל זה את פרק הגברת התחרות באשראי הקמעונאי,  2016בנובמבר  7ביום 
התיקון כולל  ").חוק הפיקוח(" 2016-הכולל תיקון של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו

 ם מוסדרים:אשר יפוקחו על ידי המפקח על שירותים פיננסיישני נושאים עיקריים 
הסדרת תחום "האשראי הקמעונאי" ("בנקאות זעירה") אשר כולל בין השאר אגודות שיתופיות שנותנות לחבריהן  .א

 . שירותי פיקדון ואשראי (אגודות אשראי), לצד שירותים נוספים שהם שירותי בנקאות בסיסיים
גידי עזר בנקאיים, וקביעת חובת רישוי על הסדרת תחום הנפקת כרטיסי חיוב בידי גופים שאינם תאגידים בנקאיים ותא .ב

(על מנת  1981-, התשמאבנוסף, כולל התיקון לחוק הפיקוח תיקונים נדרשים בחוק הבנקאות (רישוי)גופים אלה. 
(על מנת להבטיח את חיבורם של בעלי הרישיון החדש  2008-, התשס"חלאפשר פעילות זו) ובחוק מערכות תשלומים

 למערכת).
תיקונים נוספים לחוק: הראשון עוסק בגופים המעניקים אשראי ללא ריבית והשני עוסק בגופים  2לאחרונה בנוסף פורסמו 

 המספקים פלטפורמה מקוונת לתיווך באשראי בין אנשים פרטיים.

  2016 - תזכיר חוק בנק ישראל (תיקון) (הוועדה ליציבות פיננסית), התשע"ו
פורסם תזכיר החוק שבנדון, אשר במסגרתו מוצע להקים ועדה ליציבות פיננסית, שבראשה יעמוד נגיד בנק  2016ביולי  18ביום 

הפיקוח על הבנקים, אגף  –ישראל, ואשר במסגרתה יבוצעו תיאום ושיתוף פעולה בין רשויות הפיקוח הפיננסיות והמייצבים, קרי 
מוסדיים במשרד האוצר, הפיקוח -על נותני שירותים פיננסיים חוץ הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, הפיקוח

 על מערכות תשלומים ורשות ניירות ערך, והכל לשם תמיכה ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה.  
ן לבין המייצבים, בין היתר, מוצע לקבוע שתפקידיה של הוועדה יהיו לקדם חילופי מידע בין רשויות הפיקוח הפיננסיות, וכן בינ

להגדיר, לנתח, לזהות, להעריך ולנטר סיכונים מערכתיים, ליזום בדיקות של רשויות הפיקוח לגבי סיכונים וחשיפות, להתריע  כדי
כאשר מצאה כי יש בסיכון מערכתי כדי להוות סיכון מערכתי משמעותי וכן להמליץ על צעדים למניעה או להפחתה של סיכונים 

 אלה. 
יוקנו סמכויות להתריע בפני רשויות הפיקוח הפיננסיות כאשר מזוהה סיכון מערכתי שיש בו חשש ממשי ליציבותה של לוועדה 

 המערכת הפיננסית או לפעילותה הסדירה ולהמליץ על צעדים להפחתתו.
 

  חקיקה ראשית והצעות חוק

ותיקון לחוק הבנקאות  2011 -התשע"א , ) (סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב)18חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 
 1981 -(שירות ללקוח), התשמ"א 

, וכן תיקון לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), 1981 -התשמ"א  ,תיקון לחוק הבנקאות (רישוי) פורסם 2011באוגוסט  15ביום 
  .1981 -התשמ"א 

עוסקים בסליקה. בנוסף, נקבעו הוראות ביחס התיקון לחוק מסדיר את נושא סליקת כרטיסי חיוב וקובע חובת רישוי לגופים ש
ל"סולקים בעלי היקף פעילות רחב" כהגדרתם בחוק, המתירות למפקח על הבנקים להורות לסולקים כאמור להתקשר בהסכמים 

  להלן. חוזר הפיקוח על הבנקים בדבר מתן רישיונות סליקה ראה פרטים אודות מנפיקים אחרים.לסליקה צולבת עם 
צולבת של עסקאות  , נקבעה חובה על "מנפיק בעל היקף פעילות רחב" לא לסרב להתקשר עם סולק לצורך ביצוע סליקהכמו כן

ועם הממונה על ההגבלים  על הבנקים בהתייעצות עם המפקח ,בכרטיסי חיוב שהנפיק מטעמים בלתי סבירים. שר האוצר
בעל היקף פעילות רחב, מהוראות סעיף זה, משיקולים של פגיעה בתחרות ושל היקף התועלת העסקיים, רשאי לפטור מנפיק 
 הצפוי מהמהלך אל מול הנזק.

מנפיק שהנפיק עשרה אחוזים או יותר ממספר כרטיסי החיוב התקפים שהונפקו בישראל, או  -"מנפיק בעל היקף פעילות רחב" 
 עשרה אחוזים לפחות מסכום העסקאות בישראל בשנה הקודמת.  מנפיק אשר באמצעות כרטיסי החיוב שהנפיק בוצעו

 בהתאם לאמור, החברה הוגדרה על ידי הפיקוח על הבנקים כמנפיק בעל היקף פעילות רחב.
, ונקבעו חובות החלות במסגרת היחסים בין 1981 -התשמ"א  ,במסגרת החוק תוקן, כאמור, גם חוק הבנקאות (שירות ללקוח)

 בשירות ניכיון.  ניכיון, ובין היתר, חובת איסור אפליה וחובת איסור התניית שירות סליקה המספקות שירותי סולקים לבין חברות
הסכם רישיון ראה לפרטים אודות פרטי הסכם הרישיון שנחתם בין לאומי קארד לבין ישראכרט בדבר התנאים לסליקת כרטיסים, 

 להלן. מותג "ישראכרט"לסליקת 
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 צמצום שיקול הדעת בקביעת מנפיק בעל היקף פעילות רחב) -צעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון ה
פורסמה הצעת החוק שבנדון. במסגרת הצעת החוק מוצע לצמצם את שיקול הדעת שניתן לשר האוצר  2016במרס  21יום ב

"היקף פעילות רחב", על בסיס בחינת היקף פעילותם של תאגיד שהמנפיק בעניין זה ולהפוך את הכרזתם של מנפיקים כבעלי 
 הוא בעל עניין בו, שולט בו, או של תאגיד שהשולט במנפיק הוא בעל עניין בו, כברירת המחדל.

, המתירה לשר האוצר, בהתייעצות עם 1981 - יג(ג) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א36במקביל, תיוותר בעינה הוראת סעיף 
יג(ב), במקרים 36המפקח על הבנקים ועם הממונה על הגבלים עסקיים, לפטור מנפיק בעל היקף פעילות רחב מהוראות סעיף 

בהם סבר כי החלת הוראות הסעיף האמור על אותו מנפיק עלולה לפגוע בתחרות בתחום הנפקת כרטיסי האשראי, וזאת כחריג 
  .לכלל

 

 2013 - התשע"ד חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,
. החוק נוגע לשלושה תחומים 3201 - ד"התשע, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום החוק פורסם 2013בדצמבר  11 ביום

 עיקריים:
 שיקולי לשקול נדרש שלטוני גורם כי קובע החוק -זכויות  בהקצאת ענפית תחרותיות ושיקולי משקית כלל ריכוזיות שיקולי. 1

 בתחומי, ממשלתיים זיכיונות או רישיונות ומתן ממשלתית חברה דוגמת הפרטת ,זכויות הקצאת בעת משקית כלל ריכוזיות
 חיונית. כמו כן, קובע החוק חובת היוועצות בוועדה לצמצום הריכוזיות בהקצאה מסוימת של זכויות לגורם ריכוזי.  תשתית

חלק זה מתייחס למספר איסורים, ביניהם:  -משמעותיים  הפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין תאגידים פיננסיים. 2
משמעותי (ואם  פיננסי בתאגיד בנקאי שהוא גוף השליטה מאמצעי - 10% מ יותר להחזיק אסור משמעותי ריאלי לתאגיד

 מתאגיד 10% - ); לגוף פיננסי משמעותי אסור להחזיק ביותר מ5% - לא יותר מ ,התאגיד הבנקאי הוא ללא גרעין שליטה
 בגוף לשלוט אסור בתאגיד ריאלי, שליטה מאמצעי מסוים מסוג - 5% מ ביותר שמחזיק תאגיד/ריאלי משמעותי; לאדם

 ריאליים דירקטורים בתאגידים של עניינים ניגוד מצבי למנוע שנועדו שונות הוראות נקבעו משמעותי. עוד פיננסי
 פיננסיים משמעותיים. ובגופים משמעותיים

 הגבלת המבנה התאגידי הפירמידאלי.  . 3
בין היתר, כי הוראות חוק הבנקאות לגבי היתרים להחזקת אמצעי  ,ונקבע ),רישוי(במסגרת חוק הריכוזיות תוקן חוק הבנקאות 

שליטה בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי יחולו גם לגבי החזקת אמצעי שליטה בסולק, כאילו היה תאגיד בנקאי. יחד 
 זאת הנגיד רשאי, לקבוע שיעורי החזקה שונים מאלו המצוינים לעיל. עם 

 ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים וברשימת הגורמים הריכוזיים על ידי הוועדה לצמצום הריכוזיות.נכללת לאומי קארד 
משמעותיים, ובכלל זה מגבלות לאור שליטת בנק לאומי בלאומי קארד, עשויות לחול מגבלות על ההחזקה בתאגידים ריאליים 

. יחד עם זאת, נוכח ההתפתחויות החקיקתיות בקשר עם 2019החל מחודש דצמבר  ,על המשך ההחזקה בשופרסל פיננסים
 הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, יתכן כי מגבלות ההחזקה האמורות יוסרו טרם כניסתן לתוקף.

 

  1992 -נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב  תיקון כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי
. במסגרת 1992 -תיקון כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב  פורסם 2014 בדצמבר 30ביום 

מפקח על הבנקים להורות כי לא תידרש חתימה על סוגי הסכמים מסוימים, אשר לפי הכללים כיום, דורשים את ה רשאיהתיקון 
חתימת הלקוח. בהתאם לתיקון, עותק של ההסכמים הנ"ל יימסר ללקוח בסמוך לאחר קבלת הסכמתו וכן ניתן למסור ללקוח את 

 דואר אלקטרוני. ההעתק באמצעות 
חוזר המפרט את סוגי ההסכמים לגביהם אין צורך בחתימת  2015בינואר  4הבנקים ביום  בהתאם לכך, פרסם המפקח על

כי ניתנה לו האפשרות הדרושה  ובלבד שהלקוח יוכל לאשר במקום המתאים באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי, ,הלקוח
 . לעיין בהסכם

 כלל הלקוחות. כמו כן, התיקון מעגן את אופן מתן ההודעות על שינויים הרלוונטיים ל
בנוסף, מתייחס התיקון להודעות בגין שינויים הרלוונטיים ללקוחות מסוימים וקובע שיש להודיע על השינויים, לרבות על סיומן 

סיום ההטבה. אם חידוש ההטבה מותנה או  חודשים לפחות שבועיים לפני השינוי 3של הטבות שניתנו לתקופה העולה על 
 . 2015באפריל  1חלק זה בתיקון נכנס לתוקף ביום את במפורש בהודעה. יש לציין ז ,בהמצאת מסמכים
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 2016 - וטיוטת תקנות נתוני אשראי, התשע"ו 2016 -חוק נתוני אשראי, התשע"ה 
  -, אשר החליף את חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב 2016 -פורסם חוק נתוני אשראי, התשע"ה  2016באפריל  12ביום 
אשר מונתה על ידי ראש הממשלה ושרת  לשיתוף בנתוני אשראילשיפור המערכת  המלצותיה של הוועדה, בעקבות 2002

החוק קובע הסדר כולל להקמתה ולפעילותה של מערכת לשיתוף בנתוני אשראי של יחידים, . 2014באוגוסט  26המשפטים ביום 
 .שבמרכזה מאגר ציבורי של נתוני אשראי שיוקם וינוהל בידי בנק ישראל

. בהתאם האשראי נתוני למאגר מסירתו לצורך מידע שמירת בנושא שעה הוראת הבנקים על הפיקוח פרסם 2016 ביוני 21 ביום
. בנוסף מפרטת ההוראה את שדות הנתונים 2016להוראה, נדרשת החברה לשמור מידע לשם מסירתו למאגר החל מחודש מאי 

 ופורמט שמירת המידע הנדרש.
היא השלמת ההוראות המוסדרות בחוק  מטרתן של התקנות האמורותפורסמה טיוטת תקנות נתוני אשראי.  2016ביולי  18ביום 

 .נתוני אשראי, והתוויית הוראות באשר להסדרים ספציפיים אשר אינם מוסדרים בחוק עצמו
 

 2015 - חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ההצעת 
בכנסת הצעת החוק, שמטרתה להגביל באופן מדורג את השימוש במזומן ובשיקים אושרה בקריאה ראשונה  2015ביולי  27ביום 

 סחירים. בין היתר כוללת הצעת החוק מספר תנאים כמפורט להלן:
(א) הסמכת הממונה על ההגבלים העסקיים לפקח על העמלה הצולבת בכרטיסי חיוב (למעט לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר 

צעות מכשירי בנק ממוכנים); (ב) תיקון ההגדרה של כרטיס תשלום בחוק כרטיסי חיוב, תיקון המיועדים רק למשיכת כסף באמ
על  ההוראות החלות ביחס לכרטיסי אשראי, בלבד) - (קרי ההגדרה של כרטיס חיוב מיידי והחלת סימן ג' לחוק כרטיסי חיוב

מסמך חסר, הפסקת תשלום במקרה של אי אספקה, כרטיסי חיוב מיידי, בשינויים המחייבים לרבות, הגנות במקרים של עסקה ב
הפסקת תשלום במקרה של חדלות פירעון. בהתאם למוצע, החוק יחול רק בהתקיים מספר תנאים: מערכת שמאפשרת סליקת 
עסקאות בכרטיסי חיוב מיידי, זמינות של כרטיסי חיוב מיידי כמו כרטיסי אשראי בין אם ככרטיס משולב עם כרטיס אשראי ובין 

הנפקה במקביל לכרטיסי חיוב נדחה, וזמינות כרטיסי חיוב מיידי בבנק הדואר, לצד האפשרות לפתוח חשבון מתאים בבנק  אם
 הדואר לשם כך.

 
 2015 - ההתשע" ,) (מלווים מוסדיים, ריבית מרבית ועונשין)3חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תיקון מס' הצעת 

חלק מיישום מסקנות הוועדה ראשונה בכנסת הצעת חוק לתיקון חוק הלוואות חוץ בנקאיות כעברה בקריאה  2015ביולי  27ביום 
התיקון קובע מנגנון שונה מזה הקיים כיום, לקביעת ריבית מרבית, באופן ששיעור בענף הבנקאות בישראל. להגברת התחרותיות 

על הריבית המוניטרית של בנק ישראל. בהתאם נקודות האחוז מ 20באשראי שקלי לא צמוד יעמוד על הריבית המרבית שיחול 
 . 21.6%לכך, נכון למועד ההצעה שיעור הריבית המירבית עומד על 

. בנוסף, התיקון קובע כי הוראות החוק נקודות האחוז 20באשראי במטבע חוץ, הריבית המרבית תהיה ריבית הליבור בתוספת 
שק, לרבות תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי. התיקון גם קובע ביחס לשיעור הריבית המרבית יחולו על כלל המלווים במ

בנוסף, קובע החוק חובות גילוי נאות בעת מתן ההלוואה  כי הפרת הוראות החוק בדבר ריבית מרבית תהווה עבירה פלילית.
 ומגבלות שונות בעת העמדת ההלוואה לפירעון מיידי. 

 .החברה בוחנת את השלכות התיקון על פעילותה
 

 2015 -הצעת חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, התשע"ה 
רפורמה מקיפה, מבנית ומהותית,  הצעת החוק כוללתחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.  פורסמה הצעת 2016 במרס 2ביום 

דן הוראות כלולות הוראות המתייחסות לכלל סוגי החייבים, ולצי בהצעת החוקבהליכי חדלות הפירעון של יחידים ותאגידים. 
את החוק המוצע על אגודות  לבשלב זה מוצע שלא להחייחידים ותאגידים,  -העוסקות בהיבטים הייחודיים לסוגי חייבים שונים 

  .ורשויות מקומיות חברות לתועלת הציבור שיתופיות, עמותות,
 

 2017 - זהצעת חוק חובת אזהרה בפרסום ושיווק טלפוני של הלוואה (תיקוני חקיקה), התשע"
את הצעת החוק המתקנת את חוק הבנקאות לקריאה שניה ושלישית הכלכלה של הכנסת אישרה וועדת  2017 בינואר 31ביום 

(שירות ללקוח) ואת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות וקובעת, כי לא יעשה תאגיד בנקאי / מלווה פרסומת המעודדת לקיחת 
אלא אם כן צורפה לה אזהרה בנוסח הבא: "אי עמידה בפירעון  ,באמצעות הטלפוןחוב או הלוואה כשלעצמן, ולא ישווק הלוואה 

  ".הליכי הוצאה לפועלנקיטת חיוב בריבית פיגורים וההלוואה עלול לגרור 
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  2016 - מתן שירות טלפוני חינם על ידי תאגיד בנקאי), התשע"ז-הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון 
תאגיד בנקאי (לרבות תאגיד עזר . בהתאם להצעת החוק, על 2016בדצמבר  12הצעת החוק הוגשה ליו"ר הכנסת ולשרים ביום 

ללקוח באופן ברור  לגלותבנקאי התאגיד ה על, כן כמווסולק) לספק שירות טלפוני חינם לשם מתן מענה לכל פניה של לקוח. 
בהסכם בינו לבין  רות הטלפוני וכן את השעות שבהן ניתן השירות הטלפוניובולט את מספר הטלפון שבו ניתן לקבל את השי

  הלקוח, בכל הודעה שמוציא התאגיד ללקוח ובאתר האינטרנט שלו.
 

 2017-הצעת חוק הגנת הצרכן (שינוי תכנית הטבות לצרכן או סיומה), התשע"ז
שמפעיל תכנית הטבות לתקופה אושרה הצעת החוק בקריאה ראשונה. בהתאם להצעת החוק עוסק  2017בפברואר  20ביום 

 3סיום התכנית או על פרטי השינוי  בלתי קצובה, לא יסיים את התכנית ולא יערוך בה שינוי, אלא אם הודיע ללקוח על מועד
מפעיל תכנית הטבות המאפשרת צבירת זכויות  והעוסקנוי לתוקף. במידה חודשים לפחות לפני מועד סיום העסקה או כניסת השי

חודשים מראש ויאפשר ללקוח לממש את הזכויות או ההטבות,  9עד  8או הטבות, יש להודיע ללקוח על שינוי או סיום התכנית 
ם תכנית הטבות לתקופה בנוסף, לא ניתן לשנות או לסיי בהתאם לתנאי התכנית שנקבעו במועד ההתקשרות לתכנית ההטבות.

חודשים  4מועד תחילת ההוראה חודשים לפני סיומה.  5עד  4קצובה לפני מועד התקופה שנקצבה ויש להודיע על תום התקופה 
כמו כן, במסגרת התיקון נקבע שעל אף הוראת התחולה בחוק הגנת הצרכן, יחול התיקון גם על תאגיד בנקאי  ממועד פרסומה.

 חיוב, ביחס לתכנית הטבות שמופעלת על ידו, בשינויים המחויבים. שהינו מנפיק כרטיסי 
 

 הוראות הפיקוח על הבנקים והוראות נוספות

 אישור הסדר כובל לקביעת העמלה הצולבת
אישר בית הדין להגבלים עסקיים בפסק דין, הסכם אשר הוגש על ידי חברות כרטיסי האשראי והממונה  2012במרס  7ביום 

בהתאם למתווה  ,2014חודש יולי ב 0.7%של  לשיעורבהדרגה עד  שירד, (עמלת מנפיק) ור העמלה הצולבתבעניין גובה שיע
  .2018שנת סוף ההסדר בין הממונה לבין חברות כרטיסי האשראי תקף עד  .הפחתת העמלה הצולבת שנקבע בפסק הדין

 
  מתן רישיונות סליקה

(לגופים חדשים  על הבנקים נוסח סופי של המסגרת הפיקוחית למתן רישיונות סליקה פרסם הפיקוח 2013בדצמבר  31ביום 
התחלתי, עצמי הון  סכום ,תמינימאליו. בין היתר, הוגדרו דרישות הון המבקשים לעסוק בתחום זה) מכוח חוק הבנקאות (רישוי)

. לאחר השלמת זיק אמצעי שליטה במבקש רישיון סליקהוהוגדרו אמות מידה לשולט ולמחדרישות בתחומים אחרים כמו גם 
המתאימים, יתאפשר לגופים נוספים בישראל, לבצע פעילות של סליקת כרטיסי אשראי באמצעות קבלת רישיון  האסדרההליכי 

 קבלת רישיונות סליקה על ידי גופים חדשים צפויה להגביר את התחרות בתחום הסליקה. מבנק ישראל.
פרסם בנק ישראל טיוטה להערות הציבור לעדכון מדיניות רישוי לסולקים ועדכון הקריטריונים למבקש  2015 בנובמבר 17ביום 

  .היתר לשלוט ולהחזיק שליטה בסולק וזאת על מנת לעודד כניסה של גופים חדשים לתחום הסליקה
 

  הסכם רישיון לסליקת מותג "ישראכרט"
לבין חברת ישראכרט הסכם רישיון, מכוחו הוענק ללאומי קארד רישיון לסליקה,  , נחתם בין לאומי קארד2012באפריל  17ביום 

במאי  15ואפשרות מתן שירותים לכרטיסי חיוב ממותג ישראכרט (להלן: "הסכם הרישיון"). ההסכם נכנס לתוקפו ביום  הנפקה
מתנהלת בדומה לסליקת כרטיסים בממשק . בהתאם להסכם הרישיון, פעילות סליקת הכרטיסים במותג ישראכרט 2012

 המשותף בין חברות כרטיסי האשראי בענף לסליקת כרטיסי ויזה ומסטרקארד.
ניתן פטור קבוע מאת הממונה להסכם הרישיון, אשר הותנה במספר תנאים, ובין היתר, קביעה כי  2012בספטמבר  13ביום 

 נה לבין החברה בהסכם הרישיון אלא שיעור נמוך יותר.ישראכרט לא תוכל לגבות את שיעור דמי הרישיון שנקבע בי
או שלא מכוח דין  ההסכםכמו כן, במסגרת תנאי הפטור נקבעו תנאים האוסרים על העברת מידע בין החברות שלא לצורך יישום 

 או הוראת פטור. 
 

 פטור להסדר כובל לפעילות שב"א 
ם את הפטור בתנאים להסדר שעניינו החזקות משותפות של האריך הממונה על ההגבלים העסקיי 2012בספטמבר  20ביום 

 בנקים בשב"א. 
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במסגרת הפטור, נאסר על שב"א, לגבות דמי התחברות למערכות המופעלות על ידה ובכלל זה הממשק התפעולי לתפעול 
הסליקה הצולבת של כרטיסי האשראי, מעבר לעלויות נוספות ישירות שנוצרו עקב ההתחברות, אשר גם הן תהיינה כפופות 

 לאישור הממונה מראש ובכתב. 
 

 שב"א להעניק הנחות לבנקים ולחברות הנשלטות על ידם, לרבות חברות כרטיסי אשראי. כמו כן, הוגבלה יכולתה של
שנים לפעילותה של שב"א. במסגרת  3, ולאחר מספר הארכות לתוקפו של הפטור, ניתן פטור למשך 2013באוגוסט  26ביום 

אפשר התחברות שוויונית, מהירה הפטור, נקבע, בין היתר, כי על שב"א לשדרג את הממשקים המתופעלים על ידה באופן שי
וזולה, לגופים הרשאים להתחבר לשירותי שב"א, לרבות סולקים חדשים ולגופים שיאושרו על ידי הפיקוח על הבנקים להתחברות 

ועדה טכנולוגית בהשתתפות נציגי ו. לצורך יישום האמור, הותר לשב"א להקים 2015באוקטובר  1לשירותים אלו, וזאת עד ליום 
ם וסולקים אשר ייטלו חלק באיפיון שדרוג הממשקים, בהתאם לכללים שנקבעו בפטור. במסגרת שדרוג הממשק בשב"א מנפיקי

תתווסף תמיכה בשימוש ב"כרטיסים חכמים" בנקודות המכירה בבתי העסק. שדרוג הממשקים בשב"א יחייב התאמה של מערכות 
 בדצמבר 20ביום  .האריך מספר מועדים הקבועים בפטורנעתר הממונה לבקשת שב"א ל 2015בספטמבר  10החברה. ביום 

להערכת החברה השינוי אינו משפיע מהותית על . 2017 במרס 31האריך הממונה את הפטור האמור וזאת עד ליום  2016
 .הפעילות

 
  הוראת בנק ישראל בנושא "מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי"

הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי ("ההוראה"). , פרסם הפיקוח על הבנקים 2013בנובמבר  19ביום 
תכלית ההוראה, לקבוע כללים שמטרתם להבטיח שהסדרי התגמול בתאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל 

 קאי.("תאגיד בנקאי") יהיו עקביים עם מסגרת ניהול הסיכונים ועם המטרות ארוכות הטווח של התאגיד הבנ
, פרסם הפיקוח על הבנקים עדכונים נוספים להוראה, בין היתר, בעקבות אישורו של חוק תגמול לנושאי 2016בספטמבר  29ביום 

("חוק התגמול")  2016-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי
 אגידים הבנקאיים והרכבו. עיקרי העדכונים בהוראה:  והשלכותיו הצפויות על גובה התגמול בת

 נוספה הפניה לחוק התגמול, והובהר כי ההוראה באה להוסיף על החקיקה החלה על התאגידים הבנקאיים בנוגע תגמול. .1
ן תוקנה ההגדרה ל"עובד מרכזי", כך שאין חובה לכלול מנהל המדווח ישירות למנהל המדווח ישירות למנכ"ל. כמו כן, נית .2

שלא לכלול בהגדרת עובד מרכזי עובד שתגמולו מקיים שני התנאים המצטברים המנויים בהגדרת עובד מרכזי בהוראה, 
 ובלבד שאינו נושא משרה בהתאם לחוק החברות והכל בהתאם למבחן האיכותי הקבוע בהוראה.

 יות מוכרות כתגמול קבוע. תוקנה ההגדרה ל"תגמול קבוע", כך שמניות חסומות למימוש במועד הענקתן עשויות לה .3
אופן הענקה ותשלום של המרכיב המשתנה תוקן כך שקריטריונים שנקבעו מראש יכולים לכלול מרכיב של שיקול דעת  .4

ובלבד שסכומו של מרכיב זה לא יעלה על שלוש משכורות חודשיות בשנה,  והכל בכפוף לקשר בין התגמולים לסיכונים 
בנוסף, בוטלה הדרישה לתקופת החזקה או הבשלה מינימאלית למכשירים הוניים  ולביצועים בפועל, כאמור בהוראה.

 המשולמים כתגמול משתנה לא נדחה.
 הסדרי הדחיה של תשלום התגמול המשתנה על פני מספר שנים הוחלו גם על תגמול משתנה שהוענק בצורת מניות .5

ולאור ההשלכות הצפויות של חוק התגמול, הועלה רף התגמול המשתנה הפטור מדרישת  ומכשירים מבוססים מניות. כמו כן
 הדחייה. 

 .2016בשנת כן ו 2015שנת בועודכנה  2014מדיניות התגמול אושרה בדירקטוריון החברה בחודש ספטמבר 
 

 בנושא "הטבות לא בנקאיות ללקוחות"  403ניהול בנקאי תקין מס' הוראת 
 העוסקת בהטבות ללקוח.  403 ניהול בנקאי תקין מס'הוראת נכנס לתוקפו התיקון ל 2015בינואר  1ביום 

נאסר על תאגידים בנקאיים ליתן הטבות "לא בנקאיות" (כדוגמת שוברים, כרטיסי קולנוע וכיו"ב)  ההוראה המתוקנתבמסגרת 
על אף האמור לעיל, בהתאם ללקוחותיהם, ונקבעו מגבלות על ההטבות הבנקאיות שיתאפשר לתאגיד בנקאי ליתן ללקוחותיו. 

בנקאיות" אגב פעילות הנפקת כרטיסי אשראי,  לחברות כרטיסי האשראי ולבנקים ליתן הטבות "לאלהוראה המתוקנת הותר 
לא  בנוסף לאמור, נקבעו מגבלות למתן הטבות לא בנקאיות, וביניהן: איסור על התניית מתן הטבותהחזקתם והשימוש בהם. 

דרישה להשבת ההטבה הלא בנקאית שניתנה, איסור על בנקאיות בהתקשרות עם התאגיד הבנקאי למשך תקופת זמן כלשהי, 
 או מצד שלישי שעימו התקשר.  מהתאגיד הבנקאיבהסכמת הלקוח לקבל דבר פרסומת סור על התניית ההטבה כן איו

פרסם הפיקוח על הבנקים הוראה מתוקנת. עיקר התיקונים בהוראה הסרת החסם על מתן הטבות לא  2016ביולי  11ביום 
 בנקאיות אגב התנהלות שוטפת של לקוח בחשבון עו"ש ועל מתן הטבות לא בנקאיות אגב פתיחה וניהול של חשבון סליקה וניכיון. 

  



 

159 

 

   EMVותקן הנפקת כרטיסי חיוב מיידי 
ם המפקח על הבנקים מספר חוזרים ומכתבים בנושא של הנפקת כרטיסי חיוב מיידי ומעבר לתקן פרס 2015ביוני  29ביום 

 . EMVהאבטחה 
". כמו כן, נקבע כי תאגיד בנקאי לא יגבה מוצר מדף"כ כרטיס חיוב מיידי הבנקאיים נדרשים להציע התאגידים -כרטיסי חיוב מיידי 

שברשותו כרטיס אשראי בתוקף שהונפק על ידי אותו תאגיד בנקאי, וזאת דמי כרטיס בעד כרטיס חיוב מיידי שהונפק ללקוח 
דמי הכרטיס בעד  -חודשים ממועד ההנפקה של הכרטיס. לעניין לקוחות שאין ברשותם כרטיס אשראי כאמור  36לתקופה של 

ים בעסקאות חיוב מיידי, אופן העברת הכספ כרטיס החיוב המיידי יהיו נמוכים מאלו הנגבים בעד כרטיס האשראי; בנוסף הוסדר
; כמו כן נקבעו חובות הגילוי ללקוח בקשר עם עסקאות בכרטיסי ממועד שידור העסקה ימי עסקים 3כך שבית העסק יזוכה בתוך 

 חיוב מיידי וכן החלה של סעיפים מסוימים לחוק כרטיסי חיוב גם על כרטיסי חיוב מיידי. 
, יוחלפו בכרטיסים העונים על דרישות הפיקוח עד לתאריך 2016באפריל  1 -ני ה על פי ההנחיות כרטיסי חיוב מיידי שהונפקו לפ

 .2016בדצמבר  31
, למעט כרטיס בנק למשיכת מזומן בלבד (ובנוגע 2015באוקטובר  1איסור על מנפיק להנפיק כרטיס חיוב החל מיום  - EMVתקן 

("כרטיס חכם"); יישום פתרון תפעולי המאפשר   EMVבתקן ), אלא ככרטיס התומך2016באוקטובר  1החל מיום  -לכרטיס מקומי 
; כמו כן, נקבעו מספר הוראות ביחס להטמעת השימוש על ידי הלקוח  EMVהנדרש לביצוע העסקה בכרטיס קביעת הקוד הסודי

מנגנון  , בצד הסליקה, כולל חיבור מסופים חדשים התומכים בתקן הן ברמת החומרה והן ברמת התוכנה. כן, נקבעEMVבתקן 
), כך שבמקרה בו חויב כרטיס חכם בשל עסקאות או פעולות שבוצעו אגב שימוש לרעה, כאמור liability shiftלהסטת אחריות (

  , הסולק יהיה אחראי להשבת סכום החיוב למנפיק.EMVבחוק כרטיסי חיוב, שלא בתקן 
שתפורט להלן, ההוראות הנוגעות להעברת הכספים  במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב

 נמחקו מהוראת EMVמהסולק לבית העסק בעסקאות בכרטיסי חיוב מיידי ובכרטיסים נטענים, וכן ההוראות לעניין מעבר לתקן 
 הוראה זו.והועברו ל 470ניהול בנקאי תקין 

 
 מידע על רמת הכנסה וכושר החזר בעת העמדת אשראי לאנשים פרטיים

כושר ההחזר של לווים,  על למידעחברה, בדרישה להחיל נהלים מסוימים בקשר לפנה הפיקוח על הבנקים  2015במאי  4 ביום
, על החברה לקבל מידע אודות כושר ההחזר של ההמועמד להם אשראי לאנשים פרטיים שלא בערבות בנקים. בהתאם לפניי

הלווה טרם הנפקת כרטיס והעמדת מסגרת אשראי ללווה; לקבוע סף מינימאלי שמעליו יתבצעו הליכי אימות של המידע הנ"ל 
 להטמיע את ההליכים הנ"ל,ונתוני כושר ההחזר יובאו בחשבון במודלים של דירוג האשראי ש מנת על(כדוגמת תלושי משכורת), 

 ובבקרות הנדרשות.  הרלוונטיים בנהלים, החברה של האשראי במדיניות היתר בין
ביקורת ייעודית בנושא זה. בנוסף, דרש הפיקוח  2016כמו כן, בהתאם לפנייה, על מבקר הפנים לכלול בתכנית העבודה לשנת 

לתהליכי האימות וכן עמידה ביתר התנאים יום, בו יידון הסף המינימאלי  45על הבנקים לקיים דיון בדירקטוריון החברה בתוך 
 . 2016בינואר  1הנ"ל. הדרישות  נכנסו לתוקף ביום 

 
 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים

 .313פרסם המפקח על הבנקים חוזר המעדכן את הוראת ניהול בנקאי תקין  2015ביוני  9 ביום
(לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים) ובכך הוקשחו המגבלות על מתן אשראי ללווה ולקבוצת  1הגדרת ההון צומצמה להון רובד 

 לווים. 
 . 15%מההון, הוקשחה ותעמוד על  25%כמו כן, המגבלה על חבות של קבוצת לווים בנקאית, שעמדה עד היום על 

 בנוסף, הותאמה שיטת החישוב של הניכויים המותרים. 
כפי  2, למעט לעניין הגדרת ההון. לעניין הגדרת ההון, תוספת הון רובד 2016בינואר  1מועד תחילת התיקונים להוראה הוא 

בדצמבר  31רבעונים עד לאיפוסה ביום  12, תופחת בשיעורים שווים על פני 2015בדצמבר  31שנכללת בדוחות הכספיים ליום 
 ה.על פעילות. להערכת החברה השינוי אינו משפיע 2018
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 פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור
במסגרת יישום המלצות הדוח המסכם של הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות בישראל, פרסם המפקח על 

קון ההוראה נועד על מנת להרחיב את תחולת ההסדר . תי454תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין  2015ביוני  21הבנקים ביום 
הקיים בהוראה, לקבוע מנגנון אחיד וגלוי לקביעת שיעור הריבית לפיה מחושב רכיב ההיוון בהלוואות שאינן לדיור וליצור אחידות, 

רת התיקון, הורחבה ככל הניתן, בין פירעון מוקדם של הלוואה לדיור לפירעון מוקדם של אשראי שאינו לדיור. בין היתר, במסג
, נקבע מנגנון חדש לחישוב רכיב ההיוון בעת פירעון מוקדם 10% -ל 25% -תחולת ההוראה, הופחת סכום הפירעון המינימאלי מ

והורחבו דרישות הגילוי ללקוח בעת לקיחת ההלוואה, בעת חתימה על הסכם המסגרת, לפי העניין, בעת בקשה לביצוע פירעון 
 .2016באפריל  1התיקון נכנס לתוקף ביום מוקדם ולאחר ביצועו. 

מניעת כפילות בין הסכם ההלוואה  :פרסם הפיקוח על הבנקים הוראה מתוקנת. עיקר התיקונים בהוראה 2016ביולי  11ביום 
יג ובין דף ההסבר, מתן גילוי בנוגע לפטור מתשלום עמלות בגין פירעון מוקדם של הלוואה, כולן או חלקן, וכן מתן אפשרות להצ

 .את נוסחת רכיב ההיוון ואופן חישובה באתר האינטרנט
 

 2008 -כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח 
פרסם הפיקוח על הבנקים תיקון נוסף לכללי הבנקאות לפיו עמלה שגובה התאגיד הבנקאי בערוץ ישיר,  2017בינואר  25ביום 

ידי פקיד, לרבות מוקד טלפוני מאויש. בנוסף, נקבעו הוראות לעניין -תן עלתהיה נמוכה מהעמלה הנגבית בגין אותו שירות הני
ידי תאגידים בנקאיים בגין משיכת מזומנים -אופן ההצגה של עמלה זו. כמו כן, תוקנו הכללים כך שיכללו אפשרות לגביית עמלה על

 בנקאיים.-בכרטיסים חוץ
 

בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב), צו הבנקאות (שירות ללקוח), (פיקוח על שירות הניתן 
 2014 - התשע"ד

חברת כרטיסי אשראי  הצו הנ"ל לפיו מוטל פיקוח על מחיר העמלה התפעולית הנגבית על ידי נכנס לתוקף 2015ביולי  1ביום 
ן כאמור הנדרש לצורך מתן שירות מחברת ניכיון. הצו מגדיר את המחיר המירבי שניתן לגבות מחברת ניכיון בעד שירות ניכיו

 ללקוח אחד, תוך הבחנה בין עסק קטן לבין עסק גדול.
 

 2015 - תשע"ההצו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות הודעות או התראות), 
 הצו הנ"ל לפיו מוכרז על "שירות הודעות או התראות" כשירות בר פיקוח.  נכנס לתוקף 2015ביולי  1ביום 

 

 "שרשרת ביצוע עסקה בכרטיס חיוב" שאבנודוח 
של צוות בראשות מנהלת יחידת הפיקוח על מערך התשלומים (להלן: "הצוות") אשר  הסופידוח הפורסם  2016 ביולי 18ביום 

מונה על ידי בנק ישראל בעקבות ההמלצות של הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי, ושל קבינט יוקר 
 נוסף לביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב.  *צביעו על הצורך לקדם הקמת מתגהמחיה, אשר ה

הצוות ערך בחינה מקיפה של כל החוליות בשרשרת ביצוע העסקה והמליץ לנקוט פעולות שיסירו את החסמים על פי הדוח, 
 הקיימים בשוק, ויאפשרו כניסה של שחקנים חדשים.

ועדת והרחבת הפעילות וההשתתפות במועצה הלאומית לתשלומים; הקמת  בין היתר, מתייחס הדו"ח הסופי לנושאים הבאים:
אשראית כרטיסי חיוב שתכלול שחקנים ורגולטורים רלוונטיים בשוק כרטיס החיוב; הסדרת העקרונות והכללים לפיתוח פרוטוקול 

EMV הסמכת מסופים; והקמת ממשק סליקה מרכזי. ,והשימוש בו 
 

פיקוח על שירות שניתן על ידי מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב צו הבנקאות (שירות ללקוח) 
 2015 - מיידי (הוראת שעה), התשע"ה

, פורסם ברשומות הצו שבנדון, והעמלה הצולבת לעסקאות בחיוב מיידי הוכרזה כעמלה בפיקוח ומחירה 2015באוגוסט  26ביום 
הנהוגה כיום לעסקאות בחיוב נדחה), לתקופה של שנה, ממועד כניסת  0.7%ממוצעת של  (לעומת עמלה צולבת 0.3%נקבע על 

באפריל  1הצו לתוקף, על מנת לאפשר היערכות לקביעת העמלה על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. צו זה נכנס לתוקף ביום 
 ת הצו.. החברה פועלת על פי הנחיו2017במרס  31 עד ליוםוהינו בתוקף  2016
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 דוח ביניים בנושא "אמצעי תשלום מתקדמים" ומסמך עקרונות בנושא אסדרת שירותי התשלום בישראל
בישראל, אשר  מתקדמים תשלום באמצעי השימוש משרדית לקידום-הבין הוועדה פורסם דוח ביניים של 2015בנובמבר  29ביום 

 . 2014הוקמה בחודש מרס 
מרכזית ותשתית תקשורת לאומית מאובטחת  בין היתר, בנוגע להקמת תשתית סליקההדוח כולל מספר המלצות מרכזיות, 

וצ'ק דיגיטלי. לשם כך תוקם   NFCלביצוע תשלומים באמצעים מתקדמים. הדוח מתייחס בעיקר לארנק אלקטרוני, טכנולוגיית
יגיטלי ספר קווים מנחים לקידום השימוש בארנק הדוועדת משנה שתגיש את מסקנותיה בתוך שנה. כמו כן, מציג דוח הביניים מ

 סדרת שירותי תשלום, חשבון תשלום ושירותי סליקה והנפקה, בתוך שנה. וקורא לגיבוש תזכיר חוק לא
פרסם בנק ישראל מסמך עקרונות בנושא אסדרת שירותי התשלום בישראל, אשר גובשו במסגרת  2016באוקטובר  5ביום 

ועדה של הוועדה לאמצעי תשלום מתקדמים), בהובלת בנק ישראל, -סדרת שירותים התשלום (תתהוועדה לא-עבודתה של תת
 שבה חברים נציגי הבנק, משרד המשפטים, משרד האוצר ורשות ההגבלים העסקיים.

במהלך דיוני הוועדה, גובשו העקרונות לאסדרת שירותי התשלום, המוצגים במסגרת מסמך העקרונות, ואשר מהווים בסיס 
 Payment Servicesתיבת טיוטת תזכיר לחוק שירותי התשלום, בהתבסס על הדירקטיבה האירופית לשירותי תשלום, לכ

Directive ")PSD בהתאמות הנדרשות לשוק המקומי, אשר נמצאת בשלבי כתיבה ותפורסם לציבור עם השלמתה (המתווספת ,("
פים חוץ בנקאיים בתחום השירותים הפיננסיים וצפויים גם לספק לשני תזכירי חוק חדשים שעתידים להסדיר את פעילותם של גו

, אשר עתידה לאסדר גופים 2016-שירותי תשלום: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותי אשראי ופיקדון), התשע"ו
גבלות המצוינות בחוק; בתנאי שיקבלו רישיון לכך ובהתאם למ -נוספים שיוכלו לקבל פיקדונות כספיים ולתת אשראי בו זמנית 

 .2016-וכן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו
גופים המספקים שירותי תשלום  -בין העקרונות המוצגים במסמך העקרונות ביחס לאסדרה של מערכות התשלומים בישראל (קרי 

הכוללים ניהול חשבון תשלום, ביצוע עסקות תשלום, לרבות הפקדה, משיכה או העברה, כאשר התשלום הוא מחשבון תשלום 
או לחשבון תשלום, הנפקת אמצעי תשלום וסליקת עסקות תשלום וכן שירותי העברות תשלומים, בין אם התשלום הוא בגין 

 ובין אם לאו, ובלבד שאינן מתבצעות במזומן):רכישת מוצר או שירות 
 חובת רישיון והתנאים לקבלתו  .1
 "מוסד תשלומים"  .2
 גישה למערכות התשלומים  .3
 ספקי שירותי תשלום מחו"ל  .4
 ביטול חוק כרטיסי חיוב  .5
 

 פנייה יזומה למתן אשראי ללקוחות קמעונאיים
הבנקאיים ולחברות כרטיסי אשראי (אשר החליף מכתבים פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב לתאגידים  2015בנובמבר  17ביום 

קודמים של הפיקוח בנושא), הקובע, שלאור הגידול המשמעותי בהיקף האשראי הקמעונאי ועל מנת לוודא שהאשראי המוצע 
, תואם את צרכי הלקוח, נדרש התאגיד הבנקאי לרענן את הנהלים והבקרות באשר לפנייה יזומה למתן אשראי ללקוח ספציפי

ובין היתר, הגדרת קהלי יעד ספציפיים לאשראי, קביעת אופן הפנייה ללקוח, תסריט השיחה בעת הפנייה אליו והקלטת השיחות. 
על אף האמור, שיחות למתן אשראי הנעשות בסניפים יכול ויתועדו במתכונת הקבועה במכתב, חלף הקלטתן. כמו כן, ישנה 

ן וההנהלה לוודא כי שיווק ההלוואות מתנהל באופן ראוי והוגן וכי ההלוואות במכתב התייחסות לכך שבאחריות הדירקטוריו
 . החברה יישמה את הנחיות המכתב.המוצעות תואמות את צרכי הלקוח

 

 מכתב בנק ישראל לגבי ניהול סיכונים בסביבת מחשוב ענן 
פרסם בנק ישראל מכתב לתאגידים הבנקאיים בנושא ניהול סיכונים בסביבת מחשוב ענן ובו צוין כי שימוש  2015ביוני  29ביום 

בטכנולוגיות של מחשוב ענן עלול לחשוף את התאגיד הבנקאי לסיכונים תפעוליים מהותיים הקשורים לאבטחת מידע, המשכיות 
 .IT -עסקית ושליטה ובקרה על נכסי ה

כתב מפורטים כללים ומגבלות לגבי שימוש בשירותי מחשוב ענן, ובכלל זה: איסור על שימוש בשירותי מחשוב ענן עבור במ
פעילויות ליבה או מערכות ליבה, תנאים לאחסון מידע או נתוני לקוחות בענן מחוץ לגבולות ישראל וקביעה כי מחשוב ענן מהווה 

החלים בנושא. עוד קובעת ההוראה כי תאגיד בנקאי נדרש לקבל היתר מראש מקרה פרטי של מיקור חוץ והכפפתו לכללים 
ובכתב מהמפקח על הבנקים לפני כל התקשרות עם ספק מחשוב ענן שבמסגרתו מאוחסן מידע אצל ספק, גם אם לא מדובר 

 במידע של לקוחות.



 

 פרטים נוספים ונספחים לדוח השנתיממשל תאגידי, 
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בנוסף קובעת ההוראה הנחיות לגבי ממשל תאגידי, ניהול סיכונים, ודרישות שיש לכלול בהסכם עם ספק, בכל הנוגע לשירותי 
 ענן.   

 הקלות מספר, הפיץ הפיקוח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים טיוטה מתוקנת של המכתב, הכוללת 2016באוגוסט  28 ביום
 של הבנקאי בתאגיד הפנימי האישור תהליך לגבי וכן הבנקים על הפיקוח מאת היתר קבלת הדורשות ההתקשרויות סוגי לעניין

 .כאמור התקשרות
 

 ציות 
לאכוף הוראות , ואת החברה כתאגיד עזר בנקאי ,מחייבת את הבנקיםבדבר "קצין ציות"  308הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

פועל באופן שוטף לוודא ו, החברה כקצין הציות שלהראשי מכהן סיכונים ה. מנהל החברהאשר חלות על חקיקה ורגולציה שונות 
 ועדת ציות, ובה חברים נציגים מכל אגפי החברה. ו. קצין הציות עומד בראשות אלה במלואןכי החברה עומדת בהוראות 

זל, דרישות ועדת באונחיות פרסם המפקח על הבנקים תיקון להוראה, הכולל מספר תיקונים הנובעים מה 2015ביוני  3ביום 
 .2016בינואר  1, החל מיום רשויות בחו"ל ורגולציה מקומית

בהתאם להוראה יבוצעו מספר תיקונים הנוגעים לציות בתאגיד הבנקאי, ובין היתר, לאחריות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה, 
הורחבה ההגדרה של הוראות  פירוט המאפיינים הנדרשים מפונקצית הציות ותחומי האחריות בהם היא נדרשת לעסוק. כמו כן,

הקובעת כי "סיכון הציות" נגזר מחוקים, (הוראות חקיקה אשר חלות על יחסי החברה עם לקוחותיה) ציות מעבר להוראות צרכניות 
תקנות, הוראות רגולציה, נהלים פנימיים והקוד האתי החלים על הפעילויות של התאגיד הבנקאי. בנוסף נכללו גם עמדות הפיקוח 

 .נקים, שנקבעו במסגרת טיפול בפניות הציבור, בין אם פורסמו ובין אם ניתנו לאותו תאגיד בנקאיעל הב
 

 "הליכי גביית חובותבנושא " 450הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
מתייחסת, בין היתר, להקמתה של פונקציה ייעודית בגביית ה את ההוראההמפקח על הבנקים  פרסם 2017 בפברואר 1ביום 

אחריות ההנהלה והדירקטוריון בטיפול בגביית חובות, קביעת תקרה לריבית פיגורים, גילוי נאות ללקוח של שיעור ריבית  חובות,
הפיגורים וכן בגישה למידע של לקוח המצוי בהליכים משפטיים, ושכר טרחת באי כוחו של התאגיד הבנקאי בהליך גביית חובות 

וגעים להתנהלות התאגיד הבנקאי בהליכי הוצאה לפועל, ובכלל זאת שיעור ריבית מהלקוח. כמו כן, הוסדרו היבטים שונים הנ
תחילתה  הפיגורים בתיקי הוצאה לפועל והחובה להעביר את התשלומים להקטנת החוב או סילוקו ישירות לתיק ההוצאה לפועל.

 של ההוראה שנה מיום פרסומה והיא תחול גם על הלוואות שהועמדו טרם כניסתה לתוקף. 
 

 בנושא "סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב" 472הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
 פרסם הפיקוח על הבנקים את ההוראה, החלה על כל סולק ותאגיד בנקאי העוסק בסליקה.  2016במאי  1ביום 

הכספי השנתי האחרון, ההוראה מגדירה דרישות הון מסולק, כאשר נקבעו מספר הקלות לסולק אשר יתרת החייבים שלו בדוח 
מיליארד ש"ח ביחס לדרישות  2שלו עולה על  החייבים מיליארד ש"ח, וכן הקלות אחרות בנוגע לסולק אשר יתרת 2אינה עולה על 

. בנוסף, קובעת ההוראה ביחס לסולקים, אשר יתרת החייבים שלו אינה עולה 201-211ההון על פי הוראות ניהול בנקאי תקין 
   ח, הגנה על הכספים בסליקה באמצעות החזקתם בחשבון נאמנות.מיליארד ש" 2על 

ולאישורים של בתי עסק חדשים, וכן הליכי סקירה שוטפים וניטור מגמות  ההוראה מחייבת קביעת מדיניות למתן שירותי סליקה
 בית עסק. -קובעת מספר דרישות בנוגע ליחסי סולק ,החזרי חיוב וכן

), בתנאים המפורטים POSלהפיץ, להשכיר או למכור ציוד קצה לביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב (בנוסף, ההוראה מאפשרת לסולק 
 בהוראה. 

כמו כן, וכפי שצוין לעיל, הועברו אל ההוראה ההוראות הנוגעות להעברת הכספים מהסולק לבית העסק בעסקאות בכרטיסי חיוב 
תוך מספר שינויים בלוחות  ,470סדרו בהוראת ניהול בנקאי תקין , אשר הוEMVמיידי ובכרטיסים נטענים וכן לעניין מעבר לתקן 

 . 470הזמנים שנקבעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 
ואת ההוראות שחלות בנוסף על סולק שיתרת החייבים  מפרטת ההוראה את הוראות ניהול בנקאי תקין החלות על סולק, בנוסף,

 . ש"חמיליארד  2שלו עולה על 
החברה מיישמת את , למעט מספר סעיפים לגביהם נקבעו מועדי תחילה שונים. 2016ביוני  1ביום  לתוקף נכנסהההוראה 

 ההוראה כנדרש.
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 "התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראלבנושא "מכתב הפיקוח על הבנקים 
 המערכת הבנקאית בישראלפרסם הפיקוח על הבנקים את המכתב שבנדון, זאת בעקבות ניתוח נתוני  2016בינואר  12ביום 

אשר מצביע על רמת יעילות נמוכה בהשוואה למערכות בנקאיות במדינות מתקדמות אחרות. על פי המכתב יש להתוות תכנית 
שנתית להתייעלות, כאשר לצידה ינקוט הפיקוח בצעדים המפורטים בהוראה על מנת להסיר מכשולים מהותיים ליישום -רב

 התכנית. 
שנים הכוללת פעולות ספציפיות וכן עקרונות לתכנית ארוכה  5רקטוריון להתוות תכנית התייעלות על פני לפי המכתב, על הדי

יותר, לרבות הגדרת יעדי ביניים ואמצעי פיקוח ומעקב אחר יישום התכנית. על מנת לעודד את ההתייעלות, קבע הפיקוח מספר 
 במכתב. בתנאים הקבועים  ההקלות בתחום הלימות ההון, בכפוף לעמיד

  כמו כן, בהתאם למכתב על התכנית להיות ברמת הקבוצה הבנקאית. 
 עוד מתייחס המכתב לטיפול החשבונאי בהתייעלות ארוכת טווח הכוללת תכנית פרישה מרצון. 

  .2016בדצמבר  31ההקלות המפורטות במכתב יחולו על תכניות התייעלות שיאושרו החל מיום פרסומו ועד ליום 
 

 בנושא "פתיחת חשבונות באינטרנט" 418להוראת ניהול בנקאי תקין מס' תיקון 
 מחיל את ההקלות ביחס לפתיחת חשבון באמצעותפרסם הפיקוח על הבנקים את תיקון ההוראה, אשר  2016בפברואר  29ביום 

מסוימות ביחס לזהות המבקש לפתוח את החשבון ולעניין הבעלים והנהנים , במגבלות האינטרנט גם על פתיחת חשבון סליקה
 בחשבון. 

 כמו כן, תיקון ההוראה מתייחס לאופן זיהוי הלקוח המבקש לפתוח את חשבון הסליקה באמצעות האינטרנט. 
, וכן מחיל ישראלאין לבצע פעולות בחשבון בטרם קבלת העברה בנקאית מחשבון על שם המבקש בבנק בתיקון ההוראה קובע ש

 מספר מגבלות על חשבון הסליקה:
 ש"ח. 10,000 על תעלה לא חיוב בכרטיס בודדת עסקה −
 ש"ח.50,000  על יעלה לא בחודש העסקאות סך −
 ש"ח.  300,000על יעלה לא בשנה העסקאות סך −

 יש להודיע למפקח על הבנקים על תחילת פעילות כאמור.

 .418 מס' (ראה להלן), תבוטל הוראת ניהול בנקאי תקין 367 מס' תקין עם כניסתה לתוקף של הוראת ניהול בנקאי

 "בנקאות בתקשורת"בנושא  367הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
 פרסם הפיקוח על הבנקים הוראת ניהול בנקאי תקין חדשה בנושא "בנקאות בתקשורת" וכן תיקון של הוראת 2016ביולי  25ביום 

בנושא "משלוח הודעות בתקשורת". בנוסף, פורסמה טיוטת חוזר של המפקח על הבנקים לעניין סוגי  420ניהול בנקאי תקין מס' 
 חשבונות ותנאים בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם. 

הזיהוי והאימות של  תתאפשר פתיחת חשבון עבור לקוח חדש או קיים באופן מקוון לרבות הסדרת אופן 367בהתאם להוראה 
 הלקוח בהליך זה. 

בנוסף, תתאפשר בהתאם הצטרפות לשירות בנקאות בתקשורת באופן מקוון, כאשר על ההסכם המקוון לכלול אפשרות בחירה 
של כל ערוץ בנקאות בתקשורת וכל שירות בנקאות בתקשורת בנפרד. כמו כן, בהתאם להוראה החדשה יתאפשר משלוח הודעות 

   גיד באמצעי בנקאות בתקשורת.והתראות מהתא
בנוסף, קובעת ההוראה משטר ממשל תאגידי ביחס למתן שירותי בנקאות בתקשורת, לרבות תחומי האחריות של הדירקטוריון 

 וההנהלה. כמו כן, מטילה ההוראה חובות מוגברות על התאגידים הבנקאיים לניהול הסיכונים בפעילות בבנקאות בתקשורת.
פורסמה טיוטת תיקון להוראה, לפיה ניתנה אפשרות להציע חבילת ערוצים ושירותים במסגרת ההסכם,  2016בדצמבר  22ביום 

 ובלבד שיאפשר לו לבחור ערוצים שאינו מעוניין בהם.
וסעיפים מסוימים בהוראת  418 מס' את הוראת ניהול בנקאי תקין ביטלה 2017בינואר  1ההוראה, עם כניסתה לתוקף ביום 

 בנושא "ניהול טכנולוגיות המידע".  357י תקין מס'  ניהול בנקא
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 חדש בנק להקמת מתווה טיוטת
 .בישראל חדש בנק להקמת מתווה טיוטת הבנקים על הפיקוח פרסם 2016 ביוני 14 ביום

 חסמי של משמעותית הפחתה תוך, חדשים בנקים של בהקמה ותתמוך שתאפשר, מקיפה רגולטורית תשתית כולל המתווה
 של השני חלקו ואילו האשראי כרטיסי לחברות בנק רישיון למתן במתווה מתמקד המסמך של הראשון חלקו. הקיימים הכניסה
 .מהיסוד חדש בנק להקמת וההקלות הנדרשים בתנאים מתמקד המסמך

 בדרישות תומשמעותי הקלות; בנק לכל נפרדות ותפעול מיכון תשתית למערכות הדרישה חסם הסרת: המתווה קובע, היתר בין
 ללא דיגיטלי בנק להקמת תשתית ויצירת בתקשורת בנקאות להפעלת האפשרות הקלת; בנק רישיון מתן תהליך הקלת; ההון

  .וקטנים חדשים לבנקים מתאימים ורגולציה פיקוחי מודל ובניית; ביטוח בשיווק לעסוק דיגיטליים לבנקים אפשרות מתן; סניפים
 

 )312 מס' תקין בנקאי ניהול(הוראת  קשורים אנשים עם בנקאי תאגיד עסקי בעניין מתוקנת הוראה
 בעניין עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים 312פרסם הפיקוח על הבנקים תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין  2016בספטמבר  29 ביום

"היתרי החזקה  בנושא 2016ביוני  16קשורים. במסגרת התיקון, שפורסם בעקבות פרסום מכתב הפיקוח על הבנקים ביום 
מסוג כלשהו  5%עדכון מדיניות", ניתן פטור מהגדרת "איש קשור" למי שמחזיק מעל  -בבנקים לגופים המנהלים כספי לקוחות 

של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי או בתאגיד בנקאי השולט בתאגיד הבנקאי אם ההיתר ניתן בכפוף לתנאים שנקבעו במכתב 
של בעל ההיתר, לרבות גופים הנשלטים על ידו), שאינן החזקות עבור "לקוחות", לא יעלה  החזקותיושסך  -הפיקוח כאמור (קרי 

 מכל סוג של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי. 5%על 
 

  )351 מס' הוראה מתוקנת בעניין מעילות של עובדים ונושאי משרה (הוראת ניהול בנקאי תקין
 בעניין מעילות של עובדים ונושאי 351ל הבנקים תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין פרסם הפיקוח ע 2016בספטמבר  29 ביום

 משרה. מטרת התיקון לבסס פרקטיקה אחידה במערכת הבנקאית.
 

 מתן שירות טלפוני בנושאטיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין 
 פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין חדשה בנושא מתן שירות טלפוני.  2017בינואר  23ביום 

ההוראה מסדירה את חובות התאגיד הבנקאי להעמיד לרשות לקוחותיו שירות מענה טלפוני ולהגביל את זמני ההמתנה לקבלת 
דיני הגנת הצרכן, ומוסיפה להן דרישות ניטור ובקרה אחר דפוסי המענה מענה אנושי בעת פניית לקוח למוקד הטלפוני, כמקובל ב

ללקוחות במוקד הטלפוני. בין היתר, ההוראה קובעת כי פניות בדחיפות גבוה ינותבו למענה מהיר ומיידי ככל הניתן. כמו כן מקום 
ועד שאינו מוגדר כשעת פעילות של בו לקוח פנה לצורך קבלת מענה אנושי וזמן ההמתנה הצפוי עולה על שלוש דקות (או במ

המוקד הטלפוני), על התאגיד הבנקאי להודיע ללקוח בהודעה מוקלטת על כך, את מקומו בתור וזמן ההמתנה המשוער, וכי 
באפשרותו בכל רגע לעבור לשירות השארת הודעה. השאיר הלקוח הודעה בשירות זה, על התאגיד הבנקאי לחזור ללקוח 

וחר משלוש שעות ממועד השארת ההודעה (או ממועד חידוש שעות הפעילות של המוקד הטלפוני) במקרים דחופים לא יא
 ימי עסקים.  2ובמקרים אחרים בתוך 

כמו כן, ההוראה קובעת הוראות לעניין ביצוע ניטור ובקרה תקופתיים לצורך מעקב אחר יעילות ואיכות השירות הניתן באמצעות 
 רך דיווח תקופתי להנהלה בעניין זה.המוקד הטלפוני, וכן אסדרה של מע

 זמן ההיערכות להוראה הינו שנה ממועד פרסומה.
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 איסור הלבנת הון

 במסגרת פעילותה כפופה החברה לרגולציה בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור, שעיקרה: 
 .2000 -חוק איסור הלבנת הון, התש"ס  -
 תשס"אה ,וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור)צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח  -

- 2001. 
פרסם המפקח  2015במאי  26ביום  מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות. - 411הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  -

 . 411תקין על הבנקים שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי 
 לעת על ידי המפקח על הבנקים. תהנחיות רלוונטיות המפורסמות מע  -

 
 2015 - תזכיר חוק איסור הלבנת הון (תיקון), התשע"ו

. התיקונים המוצעים נועדו לייעול ושיפור 2015 - פורסם תזכיר חוק איסור הלבנת הון (תיקון), התשע"ו 2015באוקטובר  29ביום 
 המאבק בהלבנת ההון והתאמת החקיקה הקיימת לסטנדרטים הבינלאומיים בתחום. 

תורחב ותוחל גם על סולק, כהגדרתו בחוק הבנקאות  "תאגיד בנקאי"ניהן, ההגדרה של יעל פי המוצע תעודכנה מספר הגדרות, ב
, כרטיסים למוכ"זך שתכלול אמצעים נוספים להעברת כספים, כגון המחאות מוסבות, מניות (רישוי), וכן הגדרת "כספים" תתוקן כ

  .הניתנים לטעינה מראש וכיוצ"ב, שהם אמצעים סחירים הדומים במהותם למזומנים

 
 מכתב ניהול סיכונים הכרוכים בתכנית גילוי מרצון בישראל

 בהמשך לנוהל הליך גילוי מרצון שפרסם מס הכנסה בספטמבר פרסם בנק ישראל את המכתב שבנדון, 2016בינואר  26ביום 
. הנוהל מאפשר לנישומים לפנות למס הכנסה ולדווח על הכנסותיהם תוך הצהרה שאין מקור ההכנסות בפעילות לא חוקית. 2014

 הנוהל מעניק לנישומים חסינות מהעמדה לדין פלילי בשל העלמת הכנסה, אבל לא בשל עבירות אחרות. 
ה מבהירה כי אין בעובדה שהלקוח מציג אישור מרשות המיסים על סיומו של הליך הגילוי מרצון, לפטור באופן מלא או ההנחי

חלקי מקיום החובות הקבועות במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, הובהר, כי אין בהצגת האישור ממס הכנסה כדי 
 להוות אסמכתא למקורם הלגיטימי של הכספים.

 את או המעביר פרטי את אינן כוללות מרצון, אשר גילוי הליך אגב ל,"מחו אלקטרוניות העברות קבלת על איסור בנהלים לעגן יש
 הנעבר. פרטי

 
ת גביית המסים ולהגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני קחוק להעמ

   2015 - חקיקה), התשע"ה
 , בין היתר, להילחם בהוןושמטרת ,להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה נכנס לתוקף החוק 2016בספטמבר  29ביום 

 . וכן תיקון לחוק איסור הלבנת הון השחור ולהעמיק את גביית המס
(להלן:  2000-, כי עבירות מס חמורות תוכרנה כעבירות מקור לפי התוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון, התש"סהחוק קובע

או אפשר את   "החוק"). משמעותה של קביעה זו היא כי עשיית פעולה ברכוש שמקורו בעבירות מס חמורות, רכוש ששימש
 .לחוק 4(א) או 3ביצוען ורכוש שנעברו בו עבירות אלה עשויה לגבש עבירה פלילית לפי סעיפים 

לצורך חוק איסור הלבנת הון: החלופה הראשונה היא כמה חלופות שבהתקיימן תיחשב עבירת המס כעבירת מקור  החוק קובע 
שעבירת המס חצתה סף כספי מינימאלי; החלופה השנייה היא שעבירת המס עצמה או עבירת הלבנת ההון שבאה בעקבותיה 
בוצעו בתחכום או בזיקה לארגוני פשיעה או טרור; והחלופה השלישית היא שעבירת הלבנת ההון שמקורה בעבירת המס נעברה 

 .ידי צד ג', שאינו האדם החייב במסב
הרף הכספי המינימאלי שהופך את עבירת המס לעבירה חמורה ולפיכך, לעבירת מקור, נקבע בנפרד ביחס לעבירות מס שונות  

שהמכנה המשותף שלהן הוא שמדובר בעבירות מס חמורות, המתאפיינות ביסוד נפשי של כוונה מיוחדת להתחמק מתשלום 
לפקודת מס הכנסה תחשבנה כעבירות  220ע בצדן הוא חמש עד שבע שנות מאסר. כך, עבירות לפי סעיף מס, והעונש הקבו

בתקופה של ארבע שנים; עבירות  ש"חמיליון  2.5בשנה או  ש"חמס חמורות מקום בו מעלים ההכנסה השמיט הכנסה בסך מיליון 
שנים;  4-ב ש"ח 480,000לשנה או  ש"ח 170,000של מקום בו העלמת המע"מ היא בהיקף   לפי חוק מע"מ תחשבנה כחמורות

תחשבנה כחמורות מקום בו עבירת המס כללה השמטת שווי  1963-ועבירות לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג
העסקה דיווח על -ומקום בו עבירת המס כללה אי ש"חהמכירה או שווי הרכישה של זכות במקרקעין בסכום העולה על מיליון וחצי 

 .ש"ח 100,000או דיווח כוזב על זהות הצדדים, כאשר שווי הנכס עולה על 
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החוק הסדר המאפשר העברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לרשות המסים לצרכי מניעת וחקירת  כוללעוד  
המדינה יוציאו הנחיות שיבהירו כיצד עבירות לפי החוק. כן סוכם במסגרת דיוני הוועדה, כי היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט 

 .על התביעה לעשות שימוש בסמכויות שהוקנו לה על פי הצעת החוק
 

 תיקון לפקודת מס הכנסה
פורסם תיקון לפקודת מס הכנסה ותיקון עקיף לחוק איסור הלבנת הון. בהתאם לתיקון שונתה ההגדרה של  2016ביולי  14ביום 
על יכולת לכוון את פעולת התאגיד, בין לבד ובין עם אחרים, במישרין או בעקיפין, מכוח שליטה לאחד מאלה: (א) יחיד ב בעל

חוזה, תקנון התאגיד, או מכוח כל מקור אחר, למעט מיכולת הנובעת רק ממילוי של תפקיד נושא משרה בתאגיד; (ב) יחיד 
באמצעי שליטה בשיעור העולה על שיעור מאמצעי השליטה בתאגיד כבעל שליטה בתאגיד ואין אדם אחר המחזיק  25%המחזיק 

החזקותיו; (ג) אם אין יחיד כאמור, יראו כבעל שליטה את יו"ר הדירקטוריון ונושא משרה מקביל וכן את המנהל הכללי, ואם אין 
 כאלה את נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית בתאגיד. כמו כן, תוקנה ההגדרה של אמצעי שליטה. 

 חודשים ממועד פרסומן של תקנות מתאימות לפקודת מס הכנסה.  6התיקונים ייכנסו לתוקף בתוך 

  נטענים כרטיסים בעניין הבנקים על הפיקוח מכתב טיוטת
 22שלח הפיקוח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים טיוטת מכתב (שמהווה תיקון של טיוטת מכתב מיום  2016בדצמבר  25ביום 

במסגרתו קובעת המפקחת על הבנקים (בהתאם לסמכותה לפי צו איסור הלבנת הון) כי כרטיס נטען שיענה ), 2016בנובמבר 
כי בגינם התאגיד  -על התנאים המפורטים בו, ייחשב "כרטיס חיוב אחר" לעניין חובות הזיהוי שיחולו בהנפקת כרטיס חיוב, קרי 

היתר: המבקש להנפיק את הכרטיס הנטען הוא בעל חשבון בתאגיד  הבנקאי לא יידרש לזיהוי "פנים אל פנים" של המבקש, ובין
הבנקאי (אשר בוצעו ביחס אליו הליכי זיהוי ואימות פרטי זיהוי כנדרש על פי הצו); המשתמש שעל שמו יונפק הכרטיס הנטען 

בקש המנוהל בבנק הוא בעל החשבון כאמור או צד ג' שהוא יחיד בלבד; טעינת הכרטיס הנטען תתבצע רק מחשבון על שם המ
ש"ח  50,000ש"ח בחודש ובכל זמן נתון היתרה הצבורה בכרטיס לא תעלה על  10,000ישראלי; טעינת הכרטיס לא תעלה על 

  מגבלות נוספות.וכן 
 

 וני איסור הלבנת הון ומימון טרורניהול סיכ - 411טיוטת תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין 
 . בין היתר משלבים התיקונים,411ת ניהול בנקאי תקין על הבנקים טיוטת תיקונים להורא חפרסם הפיקו 2017בפברואר  5ביום 

חוזרים וקבצי שאלות ותשובות שפרסם הפיקוח על הבנקים עם השנים. ההוראה הורחבה ונערכה מחדש כהוראת ניהול סיכונים, 
 וכן צעדים אופרטיביים להפחתת סיכונים.  , היינו זיהוי והערכת הסיכונים

 בין היתר, כוללת הטיוטה התייחסות לתיקונים הבאים: 

והתייחסות לשלושת קווי ההגנה בהתאם להוראת ניהול  FATF-ה נוסף הסבר לגישה מבוססת סיכון בהתאם להמלצות -
 . 310בנקאי תקין מספר 

קיד בכיר בארגון ו"בעל תפהגדרות בהוראה חודדו ורוכזו לסעיף אחד. בין היתר, נוספו הגדרות ל"איש ציבור מקומי"  -
הורחב פירוט התפקידים של פונקציות הממשל התאגידי, תוך התאמתם לניהול סיכון הציות בהוראת ניהול  מי".בינלאו

 .308בנקאי תקין מספר 
בביצוע הערכת סיכונים, פורטו הגורמים שעליהם נדרש התאגיד הבנקאי להתבסס, וכן פורט בסיס המידע שעל התאגיד  -

 הבנקאי לאסוף מגורמים פנימיים וחיצוניים בכדי לגבש את הערכת הסיכונים. 
ורטו בהוראה. חלוקת נדרש התאגיד הבנקאי להביא בחשבון את גורמי הסיכון שפ "הכר את הלקוח"בקביעת מדיניות ונהלי  -

ריך, באמצעות מוצרים, שירותים וערוצי הפצה. התאגיד נדרש להע ,טריטוריות ,סיכון נעשתה לפי לקוחות, מדינותגורמי ה
את רמת סיכון איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור הנשקפת לו מפעילות מול הלקוח, בהתבסס, בין  שאלון מובנה וממוכן

נדרש התאגיד  בוה,כאשר זוהה הלקוח כבעל סיכון ג פורטו בהוראה, תוך שקלול גורמי הסיכון.היתר, על משתני הסיכון ש
 הבנקאי לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות בהוראה. 

 הורחב הפירוט של פעילויות בסיכון.  -
חשבונות בנק , ביצוע העברות שמקורן או יעדן 2013אוגוסט חודש בהוראה שולבו מכתבי הפיקוח בנושא מאגדים מ -

חודש לקוחות משל  גבולות וסיכון מפעילות חוצת 2012ינואר חודש המשמשים לכאורה לפעילות הימורים בלתי חוקית מ
 . 2015מרץ 

. כמו כן, בעקבות האיסור על פתיחת חשבונות ממוספרים, נדרש התאגיד 2018בינואר  1תחילת התיקונים, לכשיתקבלו, ביום 
 .2017בדצמבר  31 חשבונות ממוספרים לחשבונות רגילים עד ליוםהבנקאי לפעול להפיכת 
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 הגנת הפרטיות

בעניין תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על זכות העיון בשיחות  1/2016טיוטת הנחיית רשם מאגרי מידע מס' 
 קוליות, בצילומי וידאו ובסוגי מידע דיגיטלי נוספים

להבהיר  ה שבנדון. מטרתה של הנחיה זוומידע ("רמו"ט") את ההנחי ט, טכנולוגיהפרסמה הרשות למשפ, 2017 בינואר 20 ביום
את זכות הציבור לעיין בשיחות טלפוניות מוקלטות, תכתובות צ'אט, שיחות המצולמות בוידאו וכיוצ"ב אשר נשמרו באופן דיגיטלי 

(והתקנות שהותקנו מכוחו),  1981-ידי גופים שונים, ואת פרשנות רשם מאגרי המידע את חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-על
 זכות העיון במידע דיגיטלי. לצורך הפעלת סמכויותיו למימוש 

הנחייה, על פי רוב, לא תהיה הצדקה לדרוש הגעה פיזית של הלקוח למקום מסוים על מנת לממש את זכות העיון, לבהתאם 
אלא יש לאפשרה באמצעות משלוח קבצים בדוא"ל, מתן גישה לאתר מאובטח וכיו"ב, והכל תוך נקיטת אמצעים נאותים לזיהוי 

 המידע.המבקש ולאבטחת 
 

טיוטת הנחיית רשם מאגרי מידע בעניין פרשנות ויישום הוראות חוק הגנת הפרטיות בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור 
  ישיר
 תטיוטת ההנחיה הנ"ל פורסמה בעקבות (ובמקום) טיוט .בנושא שבנדוןפרסמה רמו"ט טיוטת הנחייה  2016באוגוסט  17ביום 

לאבחנה בין שני שירותים אלה. בין היתר, טיוטת ההוראה עוסקת באופן קבלת הסכמת הלקוח ו הנחייה קודמת של רמו"ט בנושא,
לשימוש במידע אודותיו למטרת דיוור ישיר ולמטרת שירותי דיוור ישיר (ואף מקלה ביחס לפרשנות הקודמת בעניין דיוור ישיר, 

לבין הוראות "חוק הספאם"; הוראות ביחס לגילוי הנדרש  בלבד); הובהר היחס שבין הוראות חוק הגנת הפרטיות בעניין דיוור ישיר
ללקוחות ביחס לדיוור ישיר ולשירותי דיוור ישיר וכן הוראות לעניין אופן בקשת ההסרה של לקוח משירותים אלה ואופן הסרתו 

 ידי המדוור. -בפועל על
 החברה בוחנת בימים אלה את עמידתה בהוראות החוק לאור טיוטת ההנחיה.

 

 רמו"ט בעניין קווים מנחים לרכישת מידע לצרכי דיוור ישירמסמך 
 בהמשך לטיוטת הנחיית רמו"ט בעניין פרשנות ויישום חוק הגנת הפרטיות בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר (ר' לעיל), פרסמה

הכוללים, בין היתר: כללים  רמו"ט לאחרונה מסמך הכולל קווים מנחים לרכישת מידע לצרכי דיוור ישיר, הכולל "כללי אצבע"
לבחינה של הספק ושל המאגר טרם רכישת המידע, לרבות לעניין הצורך בקבלת הרשאה מנושאי המידע (בהתאם לחוק הגנת 

 הפרטיות), קבלת הצהרות ממוכר המידע בהקשר זה, וכן לעניין פרטי המידע הספציפיים אותם ניתן לרכוש לצרכים אלה.



 

 פרטים נוספים ונספחים לדוח השנתיממשל תאגידי, 

  

: שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחברות המאוחדות שלה וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות 1נספח 
 ריבית

 יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית
 סכומים מדווחים

יתרה 
ממוצעת (1)

הכנסות 
(הוצאות) 

ריבית

שיעור 
הכנסה 
(הוצאה)

יתרה 
ממוצעת (1)

הכנסות 
(הוצאות) 

ריבית

שיעור 
הכנסה 
(הוצאה)

יתרה 
ממוצעת (1)

הכנסות 
(הוצאות) 

ריבית

שיעור 
הכנסה 
(הוצאה)

אחוזיםאחוזיםאחוזים
נכסים נושאי ריבית

            4.38            183         4,181            3.83            188         4,903           3.70           203        5,491חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי (2)(5)
            1.33                 1               75                   -*            108           0.63                1           159פיקדונות בבנקים

                   -*                 2                   -*                 4                  -*              16נכסים אחרים
            4.32            184         4,258            3.75            188         5,015           3.60           204        5,666סך כל הנכסים נושאי ריבית

חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי שאינם 
         7,149         7,350        7,768 נושאים ריבית

            169            182           170נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית (3)
       11,576       12,547      13,604סך כל הנכסים

התחייבויות נושאות ריבית
         (1.17)(25)         2,141         (0.52)(14)         2,702        (0.50)(16)        3,210אשראי מתאגידים בנקאיים

                   -*               21         (3.85)(1)               26                  -*              22התחייבויות אחרות
         (1.16)(25)         2,162         (0.55)(15)         2,728        (0.50)(16)        3,232סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית

         7,806         8,042        8,487זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי (5)
            169            175           174התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית

       10,137       10,945      11,893סך כל ההתחייבויות

         1,439         1,602        1,711סך כל האמצעים ההוניים

       11,576       12,547      13,604סך כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים

            3.16            3.20           3.10פער הריבית

            1593.73         4,258            1733.45         5,015           1883.32        5,666תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית (4)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

מיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

 

 .169עמוד הערות ראה 



 

 

 (המשך) : שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחברות המאוחדות שלה וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית1נספח 
 מידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי ריבית -יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית 

 סכומים מדווחים

יתרה 
ממוצעת (1)

הכנסות 
(הוצאות) 

ריבית

שיעור 
הכנסה 
(הוצאה)

יתרה 
ממוצעת (1)

הכנסות 
(הוצאות) 

ריבית

שיעור 
הכנסה 
(הוצאה)

יתרה 
ממוצעת (1)

הכנסות 
(הוצאות) 

ריבית

שיעור 
הכנסה 
(הוצאה)

אחוזיםאחוזיםאחוזים
מטבע ישראלי לא צמוד

           4.35            184         4,231           3.77            188         4,981          3.64           204        5,598סך נכסים נושאי ריבית
         (1.17)(25)         2,137         (0.56)(15)         2,698        (0.50)(16)        3,201סך התחייבויות נושאות ריבית

           3.18           3.21          3.14פער הריבית

מטבע ישראלי צמוד למדד

                   -*               19                   -*               22                  -*              22סך נכסים נושאי ריבית
                   -*               19                   -*               22                  -*              22סך התחייבויות נושאות ריבית

                   -                   -                  -פער הריבית

מטבע חוץ (לרבות מטבע ישראלי 
צמוד למטבע חוץ)

                   -*                 8                   -*               12                  -*              46סך נכסים נושאי ריבית
                   -*                 6                   -*                 8                  -*                9סך התחייבויות נושאות ריבית

                   -                   -                  -פער הריבית

סך פעילות

           4.32            184         4,258           3.75            188         5,015          3.60           204        5,666סך נכסים נושאי ריבית
         (1.16)(25)         2,162         (0.55)(15)         2,728        (0.50)(16)        3,232סך התחייבויות נושאות ריבית

3.10          3.20           3.16           

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

מיליוני ש"ח מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016
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: שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחברות המאוחדות שלה וניתוח השינויים 1נספח 
 (המשך) בהכנסות והוצאות ריבית

 ניתוח השינויים בהכנסות ובהוצאות ריבית

 סכומים מדווחים

מחירכמות מחירכמות 

נכסים נושאי ריבית

5(23)1528(7)22חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

(1)(1)*11*פיקדונות בבנקים

******נכסים אחרים

4(24)1628(6)22סך כל הכנסות (הוצאות) הריבית

התחייבויות נושאות ריבית

1411(3)(2)1(3)אשראי מתאגידים בנקאיים 

(1)(1)*11*התחייבויות אחרות

1310(3)(1)2(3)סך כל הכנסות (הוצאות) הריבית

14(11)1525(4)19סך הכנסות (הוצאות) הריבית, נטו

שנת 2015 לעומת שנת 2014שנת 2016 לעומת שנת 2015
גידול (קיטון) בגלל שינוי

שינוי נטו
מיליוני ש"ח

גידול (קיטון) בגלל שינוי
שינוי נטו

מיליוני ש"ח

 

 מיליוני ש"ח. 1-מסכום הנמוך  *  

 על בסיס יתרות לתחילת החודשים. )1( 

 לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי. לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית. )2(

 לרבות נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי. )3(

 נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הריבית. הכנסות ריבית -תשואה נטו  )4(

 כולל יתרה ממוצעת של הקדמת תשלומים לבתי עסק וניכיון שוברים בכרטיסי אשראי לבתי עסק. )5(
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  2015-2016: דוח רווח והפסד מאוחד לפי רבעונים בשנים 2נספח 
 סכומים מדווחים

43214321

הכנסות

      209      216      231      222      219     237     249     233מעסקאות בכרטיסי אשראי
         42         43         44         44 45 **        45        48        50הכנסות ריבית, נטו

           1           2*** ** *          1(1)הכנסות אחרות

      252      261      275      266      264     282     298     282סך כל ההכנסות

הוצאות

           2           4           7           1           3          9        12        13בגין הפסדי אשראי
      112      118 119 ** 124 **      117     124     125     126תפעול

         44         39 45 ** 47 **         39        45        50        50מכירה ושיווק
         11         14         11         14         13        14        12        15הנהלה וכלליות

         20         21         21         22         24        25        26        26תשלומים לבנקים

      189      196      203      208      196     217     225     230סך כל ההוצאות

         63         65         72         58         68        65        73        52רווח לפני מיסים

         20         20         22         21         22        19        21        18הפרשה למיסים על הרווח

         43         45         50         37         46        46        52        34רווח לאחר מיסים

חלק החברה ברווחים לאחר 
השפעת המס של חברות 

           1           1           2           1           1          2          1          2 כלולות

         44         46         52         38         47        48        53        36רווח נקי

רווח למניה רגילה (בש"ח):
רווח בסיסי ומדולל:

     1.76     1.84     2.08     1.52     1.88     1.92    2.12    1.44רווח נקי

ממוצע משוקלל של מספר 
המניות ששימשו לחישוב 

25,000 25,00025,00025,000 הרווח למניה  25,000  25,000  25,000  25,000  

שנת 2015שנת 2016

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

אלפיםאלפים

 

 מיליוני ש"ח. 1-סכום הנמוך מ *

 מחדש סווג  **
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  2015-2016: מאזן מאוחד לסוף כל רבעון בשנים 2נספח 
 סכומים מדווחים

43214321

נכסים

      102      107      133      142      151     162     203     140מזומנים ופיקדונות בבנקים

חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
11,485 12,31412,71211,737 אשראי  11,421  11,269  10,813  10,905  

(79)(78)(80)(81)(79)(83)(87)(92)הפרשה להפסדי אשראי
חייבים בגין פעילות בכרטיסי 

11,406 12,22212,62511,654 אשראי, נטו  11,340  11,189  10,735  10,826  

           3           3           3           3           3          3          3          3השקעות בחברות כלולות
      178      175      179      179      180     175     176     174ציוד

         72         71         69         67         71        76        82        79נכסים אחרים

11,811 12,61813,08912,070סך כל הנכסים  11,731  11,573  11,091  11,181  

התחייבויות

   2,768   2,812   2,994   3,013   3,168   3,277  3,651  3,707אשראי מתאגידים בנקאיים
זכאים בגין פעילות בכרטיסי 

   6,665   6,511   6,810   6,913   6,818   6,936  7,545  6,960 אשראי
      173      147      146      144      167     151     134     156התחייבויות אחרות

10,153 10,82311,33010,364סך כל ההתחייבויות  10,070  9,950   9,470   9,606   

   1,575   1,621   1,623   1,661   1,658   1,706  1,759  1,795הון

11,811 12,61813,08912,070סך כל ההתחייבויות וההון  11,731  11,573  11,091  11,181  

שנת 2015שנת 2016

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח
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 מילון מונחים
חוב אשר לגביו, מסיבות כלכליות או משפטיות הקשורות לקשיים פיננסיים של החייב, החברה  - ארגון מחדש של חוב בעייתי

 .איפשרה שינוי בתנאי פירעון החוב

אשראי אשר מתקיימות לגביו חולשות פוטנציאליות שראוי שיקבלו תשומת לב מיוחדת של הנהלת  - בהשגחה מיוחדת חוב

 החברה.

, אם הבטוחהאשראי אשר מוגן באופן שאינו מספק ע"י השווי הנוכחי המבוסס ויכולת התשלום של החייב או של  - נחות חוב

 קיימת חולשה או חולשות מוגדרות היטב, אשר מסכנות את מימוש החוב. . לסיכון אשראי מאזני שסווג כאמור,מתקיי

חוב פגום הינו חוב אשר בהתבסס על מידע ואירועים עדכניים, צפוי שהחברה לא תוכל לגבות את כל הסכומים (קרן  - פגום חוב

 וריבית) לפי התנאים החוזיים של ההסכם 

י, העוסקת בפיקוח ובקביעת אהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו על ידי ועדת באזל לפיקוח בנקהוראות לני - 3/ באזל  2באזל 

) לסטנדרטים מובילים שנועדו להבטיח benchmarkסטנדרטים לפיקוח על בנקים בעולם. הוראות ועדת באזל מהווים קנה מידה (

 יציבות של מוסדות פיננסיים.

 הון המניות המונפק והנפרע, בתוספת רווחים צבורים, פרמיות וקרנות הון. - 1הון עצמי רובד 

תפעול מערך כרטיסי אשראי הכולל בין היתר, הנפקת כרטיסי אשראי, מתן שירותים ללקוחות המחזיקים כרטיסי  - הנפקה

 אשראי וביצוע התחשבנות שוטפת מול סולקים בתמורה לעמלת מנפיק.

הפרשה שנקבעת בהתאם לבחינה פרטנית של כל חוב ונקבעת בהתאם לתזרים המזומנים הצפוי המהוון  - רטניתהפרשה פ

 בשיעור הריבית המקורית של החוב.

הפרשה המיושמת עבור קבוצות גדולות של חובות קטנים יחסית והומוגניים, ובגין חובות שנבדקו פרטנית  - הפרשה קבוצתית

ונמצא שאינם פגומים. ההפרשה הקבוצתית בגין מכשירי האשראי החוץ מאזניים מבוססת על שיעורי ההפרשה שנקבעו עבור 

 סיכון האשראי החוץ מאזני.האשראי המאזני, תוך התחשבות בשיעור המימוש לאשראי הצפוי של 

 זכות חוזית לקבל כסף לפי דרישה או במועדים קבועים או הניתנים לקביעה אשר מוכרת כנכס במאזן של התאגיד הבנקאי. - חוב

וסיכון  יכון שוק, סיחס בין ההון הרגולטורי שברשות החברה לבין נכסים משוקללים בסיכון בגין סיכון אשראי - יחס הלימות ההון

תפעולי אשר חושבו בהתאם להוראות בנק ישראל ומשקפים את הסיכון הנשקף מהחשיפות בהם נוקטת החברה במהלך 

 הפעילות. 

 היחס בין ההון לבין סך החשיפות של החברה. - יחס מינוף

כרטיס בו מתאפשר ללקוח לבחור בסכום החודשי בו הוא מעוניין להיות מחויב, ויתרת חובו נדחית  - כרטיס אשראי מתגלגל

 לחודש הבא וצוברת ריבית.

 כרטיס בו כל העסקות שהלקוח מבצע בכרטיסו נדחות למועד החיוב לפי בחירתו. - כרטיס חיוב נדחה

 הנטען מראש בסכום שעד אליו ניתן לבצע פעולות בכרטיס.כרטיס  - )PrePaid( כרטיס נטען

 יקה במשותף עם בנקים ללקוחותיהם.כרטיסים שהחברה מנפ - כרטיסים בנקאיים
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 כרטיסים שהחברה מנפיקה ללקוחות כל הבנקים, ברובם, בשיתוף פעולה עם גורמים עסקיים.  - כרטיסים חוץ בנקאיים

 משך החיים הממוצע לפרעון נכסים והתחייבויות הנמדד בשנים. - משך חיים ממוצע (מח"מ)

 הסיכון שלווה או צד נגדי לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי התאגיד הבנקאי כפי שסוכמו. - סיכון אשראי

 סיכון לרווחי החברה וליציבותה הנובע מאי יכולתה לספק את צרכי נזילותה. - סיכון נזילות

החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית נובעת מהפער בין מועדי הפרעון ומועדי שינוי שיעורי הריבית של הנכסים  - סיכון ריבית

 וההתחייבויות.

 הסיכון להפסד בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות הנובע משינוי בשווי הוגן של מכשיר פיננסי עקב שינוי בתנאי השוק. - סיכון שוק

סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים, אנשים ומערכות, או כתוצאה מאירועים  - תפעוליסיכון 

 חיצוניים.

שנגבית מבית  ת סליקהבוצעו בכרטיסי אשראי בתמורה לעמלכנגד שוברי עסקאות שלבית עסק  מיםתשלו העברת - סליקה

 העסק. 

 עמלה המשולמת על ידי סולק למנפיק. - עמלה צולבת

שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגן הכלול  - שיעור התשואה הפנימי (שת"פ)

 בגינו.

חוזיים הצפויים  בגין פריט כספי אל שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים העתידיים ה - שיעור תשואה חוזי (שת"ח)

 היתרה המאזנית שלו.

תאגיד שאינו עצמו תאגיד בנקאי שעיסוקיו הם רק בתחום הפעולה המותר לתאגיד בנקאי השולט בו, למעט  - תאגיד עזר בנקאי

 הבנקאות (רישוי). חדו לתאגידים בנקאיים בהתאם לחוקעיסוקים שהתיי

תהליך הערכת הלימות ההון משמש לצורך בחינת היקף ההון הדרוש לתמיכה בסיכונים השונים שהקבוצה  - ICAAP -ה תהליך

 חשופה אליהם, על מנת לוודא שהון הקבוצה בפועל עולה על דרישות ההון האמורות בכל זמן. 

 רווח נקי מחולק בהון עצמי ממוצע. - תשואה להון
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 ראשי תיבות
 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הלמ"ס

  שירותי בנק אוטומטיים שב"א

  חשבון חוזר דביטורי חח"ד

  חברת כרטיסי אשראי חכ"א

ATM מכשיר למשיכת מזומנים Automated Teller Machine 

COSO  Committee Of Sponsoring Organizations 

CRO  סיכונים ראשימנהל Chief Risk Officer 

EMV  Europay Mastercard Visa 

FAS תקני חשבונאות אמריקאיים Financial Accounting Standards 

GAAP עקרונות חשבונאיים מקובלים Generally Accepted Accounting Principles 

IAS תקני חשבונאות בינלאומיים International Accounting Standards 

IASB הועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים International Accounting Standards Board 

ICAAP תהליך הערכת הלימות ההון Internal Capital Adequacy Assessment Process 

IFRIC הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי International Financial Reporting Interpretations 
Committee 

IFRS כללי דיווח כספי בינלאומיים International Financial Reporting Standards 

IIA הלשכה העולמית למבקרים פנימיים The Institute of Internal Auditors 

IMF קרן המטבע הבינלאומית International Monetary Fund 

IT טכנולוגיות מידע Information Technology 

KRI אינדיקטורים לסיכון Key Risk Indicators 

LCR יחס כיסוי נזילות Liquidity Coverage Ratio 

NFC תקן תקשורת לטווח קרוב Near Field Communications 

PCAOB מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות Public Company Accounting Oversight Board 

POS נקודת קצה למכירה באמצעות כרטיס אשראי Point Of Sale 

SIC הועדה המתמדת לפרשנויות Standard Interpretations Committee 

SOX  Sarbanes Oxley 
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 אינדקס 
 172, 66, 65, 64 בעייתי חוב של מחדש ארגון

 III 22 ,23 ,102 באזל

 172, 102, 22 1 רובד עצמי הון

 172, 151, 145, 111, 106, 37, 27, 25, 18, 13 הנפקה

 172, 89, 66, 65, 42 פרטנית הפרשה

 172, 66, 65, 42 קבוצתית הפרשה

 172, 64 מיוחדת השגחה

 172, 64 נחות חוב

 172, 66, 65, 64 פגום חוב

 102, 22 הון הלימות יחס

 172, 102, 23 מינוף יחס

 172, 25 מתגלגל אשראי כרטיס

 172, 25 נדחה חיוב כרטיס

 172, 25 נטען כרטיס

 172, 111 בנקאיים כרטיסים

 173, 111 בנקאיים חוץ כרטיסים

 173, 172, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 66, 65, 64, 41, 31, 30, 29, 12 אשראי סיכון

 173, 41, 37, 29 נזילות סיכון

 173, 41, 34 ריבית סיכון

 173, 172, 29 שוק סיכון

 173, 41, 37 תפעולי סיכון

 173, 158, 155, 151, 147, 111, 107, 27, 26, 16, 15, 13, 9 סליקה

 173, 155, 107, 106, 105 צולבת עמלה

 173, 58, 9 בנקאי עזר תאגיד

 173, 16 להון תשואה
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	דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של חברת לאומי קארד בע"מ - דוחות כספיים שנתיים
	דוחות כספיים
	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016

	דוח רווח והפסד מאוחד לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	תאריך אישור הדוחות הכספיים: 22 בפברואר 2017
	מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר
	דוח על השינויים בהון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	דוח מאוחד על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית
	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	ביום 22 במאי 2016 פורסם על ידי הפיקוח על הבנקים חוזר בנושא ארגון מחדש של חוב בעייתי. החוזר מעדכן את הוראות הדיווח לציבור לאור עדכון מספר 2011-02 לקודיפיקציה שפרסם ה-FASB ולאור הנחיות חדשות של הרשויות הרגולטוריות בארה"ב.
	בהתאם לחוזר, נוספו הנחיות בדבר חובות שעוברים תהליך של ארגון מחדש עוקב. בפרט, נקבע כי בנסיבות מסוימות, כאשר נערך לחוב ארגון מחדש של חוב בעייתי ולאחר מכן התאגיד הבנקאי והחייב נכנסו להסכם נוסף של ארגון מחדש (להלן: "ארגון מחדש עוקב"), התאגיד הבנקאי אינו נ...
	1. החייב אינו נמצא יותר בקשיים פיננסיים במועד הארגון מחדש העוקב.
	2. בהתאם לתנאי הארגון מחדש העוקב, התאגיד הבנקאי לא העניק ויתור לחייב.
	על מנת לעמוד בשני התנאים כאמור, בין היתר, נדרש שהסכם הארגון מחדש העוקב יהיה בתנאי שוק, לרבות: (1) שיעור ריבית חוזי שאינו נמוך משיעור הריבית בהלוואות חדשות עם מאפייני סיכון אשראי דומים, וכן (2) תנאים אחרים בחוזה, שאינם פחות מטיבים עם התאגיד הבנקאי לעומ...
	בנוסף, נקבעו מקרים בהם ישנה חזקה שהחידוש של חוב נחות הוא ארגון מחדש של חוב בעייתי. וכן נאמר כי כאשר חוב, שלא נחשב בעבר כחוב פגום באופן פרטני, מאורגן מחדש ונקבע כי הוא עומד בהגדרת ארגון בעייתי, ללא מחיקה חשבונאית חלקית, בדרך כלל אין זה נאות להקטין את א...
	הוראות שנקבעו בהתאם לחוזר נכנסו לתוקף החל מיום 31 בדצמבר 2016 על ארגונים מחדש שיבוצעו או יחודשו מיום זה ואילך. כמו כן, הבנק יישם את ההוראות בכל הקשור לשימור ההפרשה בחובות שאורגנו מחדש. ליישום הוראה זו על מלא החובות שאורגנו מחדש בבנק לא הייתה השפעה מהו...
	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	שיפורים במושכר מופחתים לאורך תקופת השכירות, כולל האופציה שבידי החברה להארכת תקופת השכירות, שאינה עולה על אורך חייו השימושיים של הנכס.
	החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות, כאשר הנכסים החכורים אינם מוכרים במאזן של הקבוצה. תשלומים במסגרת חכירה תפעולית, למעט דמי חכירה מותנים, נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה.
	הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של החברה, למעט נכסי מיסים נדחים ולרבות השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים כאמור, מחושב אומדן של סכום בר ההשבה של הנכס.
	הסכום בר ההשבה של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי השימוש ושווי הוגן, בניכוי הוצאות מכירה. בקביעת שווי השימוש, מהוונת החברה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפני מיסים, המשקף את הערכות השוק לגבי ערך הזמן של הכסף ו...
	הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים עולה על הסכום בר ההשבה, ונזקפים לרווח והפסד.
	באשר לנכסים שאינם מוניטין, לגביהם הוכרו הפסדים מירידת ערך בתקופות קודמות, בכל מועד דיווח נבדק האם קיימים סימנים לכך שהפסדים אלו קטנו או לא קיימים עוד. הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר ההשבה, אך ורק במידה שהערך בספרים ש...

	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	בחינת קיום ירידת ערך לגבי עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב תתבצע גם בהתקיים הסממנים שצוינו בכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"בSOP 98-1: Accounting For The Costs Of Computer Software Developed Or Obtained For Internal Use (ASC 350-40):

	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	ביאור 1 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	ביאור 2 - הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי
	ביאור 3 - הכנסות ריבית, נטו
	ביאור 4 - הכנסות אחרות
	ביאור 5 - הוצאות תפעול
	ביאור 6 - הוצאות מכירה ושיווק
	ביאור 7 - הוצאות הנהלה וכלליות
	ביאור 8 - הפרשה למיסים על הרווח
	ביאור 8 - הפרשה למיסים על הרווח (המשך)
	ביום 4 בינואר 2016 אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 216), התשע"ו - 2016, אשר קבע, בין היתר, את הורדת שיעור מס החברות, החל מיום 1 בינואר 2016 ואילך בשיעור של 1.5% כך שיעמוד על 25%.
	כמו כן, ביום 22 בדצמבר 2016 אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018) התשע"ז - 2016, אשר קבע, בין היתר, את הורדת שיעור מס חברות משיעור של 25% ל- 23% בשתי פעימות. הפעימה הראשונה לשיעור של 24%,...
	כתוצאה מהורדת שיעור המס ל- 25%, יתרות המסים הנדחים ליום 4 בינואר 2016 חושבו בהתאם לשיעור המס החדש כפי שנקבע בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה, לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך.
	כתוצאה מהורדת שיעור המס ל- 23% בשתי פעימות, יתרות המסים הנדחים ליום 31 בדצמבר 2016 חושבו בהתאם לשיעורי המס החדשים כפי שנקבעו בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך.
	השפעת השינויים המתוארים לעיל על הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016 אינה מהותית.
	ביאור 8 - הפרשה למיסים על הרווח (המשך)
	ביאור 9 - מזומנים ופיקדונות בבנקים
	ביאור 10 - סיכון אשראי, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי
	ביאור 10 - סיכון אשראי, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי (המשך)
	ביאור 10 - סיכון אשראי, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי (המשך)
	ביאור 10 - סיכון אשראי, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי (המשך)
	ביאור 10 - סיכון אשראי, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי (המשך)
	ביאור 10 - סיכון אשראי, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי (המשך)
	ביאור 10 - סיכון אשראי, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי (המשך)
	ביאור 10 - סיכון אשראי, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי (המשך)
	ביאור 10 - סיכון אשראי, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי (המשך)
	ביאור 10 - סיכון אשראי, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי (המשך)
	ביאור 10 - סיכון אשראי, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי (המשך)
	ביאור 11 - השקעות בחברות מוחזקות (במאוחד כלולות)
	ביאור 12 - ציוד
	ביאור 13 - נכסים אחרים
	ביאור 14 - אשראי מתאגידים בנקאיים
	ביאור 15 - זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
	ביאור 16 - התחייבויות אחרות
	ביאור 17 - זכויות עובדים
	ביאור 18 - הלימות ההון ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים
	ביאור 19 - התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות
	א. ביום 8 ביולי 2014 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד החברה וכנגד ישראכרט ופועלים אקספרס.
	לטענת המבקשים, חברות האשראי מפירות הוראות שונות בחוק הבנקאות (שירות ללקוח) מאחר וברכישת מוצרים או שירותים בחו"ל מחזיקי הכרטיס מחויבים, מלבד לעמלת ההמרה, בעמלת הפרשי שער "סמויה" שלא ניתן לה גילוי כנדרש. המבקשים טוענים עוד כי חברות האשראי תיאמו את התנהל...
	סכום התביעה הייצוגית מוערך על ידי התובעים ב- 200 מיליון ש"ח.
	בית המשפט החליט לאחד את הדיון בבקשת האישור עם בקשות לאישור תובענות כייצוגיות שהוגשו נגד כמה בנקים ושעוסקות בסוגיה דומה. דיוני ההוכחות בתיק התקיימו בחודש מרס 2016. ביום 17 בינואר 2017 הגישה החברה את סיכומי התשובה מטעמה. ביום 30 בינואר 2017 הוגשו סיכומי...
	ב. ביום 7 בספטמבר 2014 הוגשה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז תביעה כנגד החברה ועימה בקשה לאישור התובענה כתביעה ייצוגית.
	לטענת התובע החברה מחקה באופן חד צדדי את הנקודות שצברו לקוחותיה וכי העובדה שקבעה כי על כל הלקוחות לממש את הנקודות שצברו לאורך השנים במשך שנה אחת, אחרת יימחקו, הינה תנייה מקפחת שיש לבטלה.
	סכום התביעה הייצוגית מוערך על ידי התובעים בכ- 70 מיליון ש"ח.
	בית המשפט הציע לצדדים לנהל מו"מ לפשרה בשאלה המצומצמת האם היה מקום להאריך את התקופה למימוש הנקודות. ביום 4 בינואר הוגש לבית המשפט הסדר פשרה שגובש בין הצדדים, וכן הוגשה בקשה לאישורו. ביום 30 בינואר 2017 התקיימה ישיבה במסגרתה ביקש בית המשפט מהצדדים נתוני...
	ג. ביום 6 באוקטובר 2015 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה מתוקנת לאישור תובענה ייצוגית כנגד החברה וחברת הבת לאומי קארד אשראים בע"מ. הבקשה המתוקנת החליפה בקשה קודמת, שהוגשה ביום 17 בנובמבר 2014.
	2. להלן פירוט של תובענות ובקשות מהותיות לאישור תובענות ייצוגיות, שלדעת הנהלת החברה, המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי הליכים משפטיים אלה, בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייהן, ולפיכך לא בוצעה בגינן הפרשה:
	א. ביום 8 ביוני 2016 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשה מתוקנת לאישור תובענה כייצוגית, כנגד שלוש חברות כרטיסי האשראי בישראל, לרבות החברה. הבקשה המתוקנת החליפה בקשה קודמת, שהוגשה ביום 28 באפריל 2014.
	לטענת המבקש, שלוש חברות כרטיסי האשראי הינן צד להסדר כובל לא חוקי, בקשר עם כרטיסי Debit וכרטיסי PrePaid (כרטיסים נטענים מראש), לפיו הן גובות עמלה צולבת בשיעור הועלה על העלויות הכרוכות בעסקאות המבוצעות בכרטיסים אלו, וכן, למרות שהחיוב של הלקוח, בכרטיסים ...
	ב. ביום 19 בינואר 2017 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית כנגד החברה.  לטענת התובע, בהלוואה אותה קיבל לשם מימון רכישת רכב נפלו פגמים מהותיים: הנפקת כרטיס אשראי של לאומי קארד בעת מתן ההלוואה מהווה התניית שירות בשירות, הצגת ע...
	סכום התביעה הייצוגית מוערך על ידי התובעים בכ-28 מיליון ש"ח.
	התיק נקבע לדיון קדם משפט ליום 16 ביולי 2017.
	3. להלן פירוט של תובענות שהסתיימו בתקופת הדוח
	א. ביום 3 בספטמבר 2014 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברה וכנגד חברת כרטיסי אשראי נוספת.
	לטענת המבקשים, העובדה כי לכרטיסי ה"גיפט קארד" שהונפקו על ידי החברה ניתן תוקף הינה תנאי מקפח בחוזה אחיד שיש להסירו, וכי יש לפצות את כל מי שאוחז בכרטיס "גיפט קארד" שתוקפו פג בטרם נוצלה בו מלוא היתרה.
	המבקשים לא העריכו את סכום התביעה הייצוגית.
	במסגרת דיון קדם משפט שהתקיים ביום 20 באפריל 2015, המליץ בית המשפט לצדדים לנהל משא ומתן בעניין. ביום 11 באוקטובר 2016 ניתן פסק דין המאשר את הסדר הפשרה שגובש בין הצדדים, שעיקרו מתן אפשרות לאוחזים בכרטיסי "גיפט קארד" שפג תוקפם להחליפם בתווים חדשים, בתקופ...
	ב. ביום 9 באפריל 2014 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לאישור תובענה בעניין רכישת כרטיסי קולנוע במסגרת תוכנית "הפינוקים" כנגד החברה וכנגד סינמה סיטי והמחזיקים בסינמה סיטי.
	התובענה עוסקת בתוספת תשלום שגובה לאומי קארד עבור סינמה סיטי, שעה שלקוח מבקש לממש "פינוק" שרכש במסגרת תכנית ההטבות של לאומי קארד בגין סרטי תלת מימד. המבקש טוען כי לאומי קארד לא הסבירה בצורה ברורה מספיק כי בגין סרטי תלת מימד הלקוח יחויב בתוספת עלות לכל ...
	4. ביום 26 בדצמבר 2016 נתקבלה בידי החברה שומת מע"מ לתקופות חיוב מחודש ינואר 2012 ועד חודש אוגוסט 2016 (להלן - "השומה"). השומה עוסקת בעיקרה בחיוב החברה במע"מ בשיעור מלא בגין עמלות שהתקבלו בידיה בגין עסקאות שבוצעו בין מחזיקי כרטיסי אשראי שהנפיקה לבין בת...
	ביאור 20 - מגזרי פעילות
	(1) יתרה ממוצעת המחושבת על בסיס יתרות לכל רבעון.
	(2) נכסים משוקללים בסיכון - כפי שחושבו לצורך הלימות הון (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 201).
	ביאור 21 - נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה
	ביאור 22 - נכסים והתחייבויות לפי תקופות לפירעון ולפי בסיסי הצמדה
	ראה הערות בעמוד הבא.
	ביאור 22 - נכסים והתחייבויות לפי תקופות לפירעון ולפי בסיסי הצמדה (המשך)
	(1) בביאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות לפי מטבעות, בהתאם לתקופות הנותרות למועד הפירעון החוזי של כל תזרים. הנתונים מוצגים בניכוי ההשפעה של מחיקות חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי.
	(2)  לא כולל מט"י צמוד למטבע חוץ.
	*  סכום הנמוך מ- 1 מיליוני ש"ח.
	ביאור 23 - יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים
	** רמה 1- מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל.
	רמה 2- מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים.
	ביאור 23 - יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך)
	* מזה נכסים והתחייבויות בסך 76 מיליוני ש"ח ובסך 3,013 מיליוני ש"ח, בהתאמה, אשר יתרתם במאזן זהה לשווי הוגן (מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן).
	** רמה 1- מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל.
	רמה 2- מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים.
	ביאור 24 - בעלי עניין וצדדים קשורים של החברה
	* סכום הנמוך מ- 1 מיליוני ש"ח.
	הערות ראה עמוד 128.
	ביאור 24 - בעלי עניין וצדדים קשורים של החברה (המשך)
	* סכום הנמוך מ- 1 מיליוני ש"ח.
	הערות ראה עמוד 128.
	ביאור 24 - בעלי עניין וצדדים קשורים של החברה (המשך)
	ב. תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
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	* מזה: הטבות עובד לזמן קצר:  14 מיליוני ש"ח, הטבות לאחר סיום העסקה: 3 מיליוני ש"ח מתוכן, הטבות בגין פיטורין 2 מיליוני ש"ח.
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