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מידע הצופה פני עתיד
חלק מהמידע המפורט בדוחות אלו ,שאינו מתייחס לעובדות היסטוריות (אף אם הוא מבוסס על עיבוד של נתונים היסטוריים),
מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות-ערך ,התשכ"ח"( 1968-חוק ניירות ערך") .התוצאות בפועל עשויות להיות
שונות ,לרבות באופן מהותי מהערכות ואומדנים שנכללו במסגרת מידע צופה פני עתיד ,כתוצאה ממספר רב של גורמים ,לרבות,
בין היתר ,כתוצאה :משינויים בשוק התשלומים והאשראי בישראל ו/או מחוץ לישראל ,משינויים בתכנית העבודה של הקבוצה,1
מקיומם או היעדרם של משאבים שונים בידי הקבוצה ,מפעילותם של גורמים ושחקנים בשווקי התשלומים והאשראי בישראל ו/או
מחוץ לישראל ,מהחלטות גופים וארגונים בינלאומיים שונים אשר מולם מתנהלת הקבוצה או כאלו שהקבוצה מושפעת
מהחלטותיהם ,משינויים בהיקפי הפעילות ומספר מחזיקי הכרטיסים של הקבוצה ,מפיתוחם ויישומם של האמצעים הטכנולוגיים
בחברה ,מצב המשק ושוקי ההון ,משינויים מאקרו כלכליים ולרבות שינויים בשיעורי האינפלציה ושיעורי הריבית בישראל ו/או
מחוץ לישראל ,משינויים במצב הגיאופוליטי ,מהפרדת ישראכרט מבנק הפועלים בע"מ ("בנק הפועלים") והשלכותיה השונות,
משינויים רגולטוריים בעלי השלכות אפשריות על הקבוצה ,משינויים חשבונאיים ושינויים בכללי המיסוי ,וכן משינויים בתחומים
אחרים אשר עשויה להיות להם השפעה על פעילות הקבוצה והסביבה העסקית בה היא פועלת שאינם בשליטת החברה ,ואשר
עשויים להביא לאי התממשות (מלאה או חלקית) של ההערכות ו/או לשינויים בתכניות העסקיות של החברה ו/או להתממשותן
באופן שונה ,ואף מהותית ,מכפי שנחזה (יחד" :גורמי אי וודאות") .מידע צופה פני עתיד עשוי להיות מאופיין במילים או
בביטויים כגון" :בכוונת הקבוצה"" ,להערכת החברה"" ,הקבוצה שואפת"" ,החברה שוקלת"" ,אין ביכולתה של החברה להעריך",
"על בסיס הערכות ראשוניות"" ,בשים לב לחוסר הוודאות"" ,עשוי/עלול"" ,צפוי" ,וביטויים דומים להם .מידע וביטויים צופי פני
עתיד אלו ,כרוכים בסיכונים ובחוסר ודאות ,והם מבוססים על הערכות ואומדני ההנהלה למועד החתימה על הדוחות הכספיים
לשנת  2019או מועד סמוך לו (לפי העניין) ("מועד חתימת הדוח" ) לגבי אירועים עתידיים ,המושפעים או עלולים להיות
מושפעים ,מגורמי אי וודאות ,ואשר לא ניתן לצפותם ו/או את מלוא השפעתם ,מראש .כמו-כן ,חלק מהמידע המוצג להלן נסמך,
בין היתר ,על מידע המבוסס על דיווחים ופרסומים של גורמים חיצוניים שונים ,כגון :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,משרד
האוצר ,נתוני בנק ישראל ,רשויות מקומיות ובינלאומיות ,גורמים הפעילים בשוק התשלומים (לרבות חברות כרטיסי אשראי
וסולקים אחרים) וגורמים אחרים ,אשר החברה נסמכת עליהם מבלי שיש בידיה יכולת לאמתם.
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החברה הינה חלק מקבוצת ישראכרט (להלן" :הקבוצה" או "קבוצת ישראכרט ") אשר מונה ,בין היתר ,את החברות ישראכרט ופרימיום אקספרס בע"מ.

יורופיי (יורוקרד) ישראל בע”מ
דוח הדירקטוריון וההנהלה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

 - 1סקירה כללית ,יעדים ואסטרטגיה
 - 1.1תיאור תמציתי של החברה ותחומי פעילות עיקריים
יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ (להלן" :יורופיי" או "החברה") הוקמה והתאגדה בישראל בשנת  1972כחברה פרטית על-פי
פקודת החברות [נוסח חדש] ,תשמ"ג . 1983-החברה הינה חברת בת ,בבעלות מלאה של ישראכרט בע"מ (להלן" :ישראכרט").
נכון ליום  31בדצמבר "( 2019מועד הדוח") ולמועד חתימת הדוח מוחזקת ישראכרט על ידי בנק הפועלים בע"מ בשיעור של
( 33%המהווה גרעין שליטה).
ביום  2בפברואר  , 2020פרסם בנק הפועלים דיווח מיידי ("דיווח הבנק") ,לפיו במסגרת השלמת ההיפרדות של בנק הפועלים
מהקבוצה  ,כנדרש בחוק שטרום ,אישר דירקטוריון בנק הפועלים ,ביום  2בפברואר  ,2020חלוקה של כל יתרת מניות ישראכרט
המוחזקות על ידי בנק הפועלים ( 66,009,318מניות) ,המהוות כ 33% -מהון המניות המונפק והנפרע שלה ,כדיבידנד בעין לבעלי
מניות בנק הפועלים ("החלוקה") .על פי דיווח בנק הפועלים תאריך חלוקת הדיבידנד בעין יהיה ביום  9במרץ  .2020במועד בו
בנק הפועלים יחדל לשלוט בישראכרט (כאמור לעיל) ישראכרט והחברה תחדלנה להיות "תאגיד עזר" ולהבנת ישראכרט והחברה
לא יחולו עליהן עוד הוראות כאמור החלות על תאגיד עזר ,אך הן ימשיכו להיות כפופות לפיקוחו של המפקח על הבנקים בקשר
בין היתר עם פעילותן כ'חברות כרטיסי אשראי' וכ'סולק' .כחלק משינוי מעמדן של החברות ,כא מור ,יוכלו החברות לעסוק בתחומי
פעילות המותרים להם על-פי רישיון הסולק שהוענק להן ,כולל כאלה אשר גופים שהינם תאגידי עזר מנועים מלעסוק בהם ,וכן
להחזיק או לשלוט בשיעור העולה על  20%מאמצעי השליטה בתאגיד שעיסוקיו אינם מפורטים ברישיון הקבוע .ראה בהקשר זה
גם ביאור  1לדוחות הכספיים השנתיים ליום  31בדצמבר .2019
החברה מנפיקה במשותף עם ישראכרט כרטיסי אשראי בהם משולבים המותגים ישראכרט ומסטרקארד (להלן" :כרטיסי
מסטרקארד ") ,המונפקים לשימוש בחו"ל על-ידי החברה ולשימוש בישראל על-ידי ישראכרט ,מכו ח רישיון שניתן לחברה על-ידי
( MasterCard Inc.להלן" :ארגון מסטרקארד ") .כמו כן ,החברה סולקת עסקאות אצל בתי עסק הקשורים עימה בהסכמים
והנעשות בישראל ,בכרטיסי מסטרקארד שהונפקו בחו"ל על -ידי חברות בארגון מסטרקארד ,במטבע חוץ ומשולמות לבית העסק
במטבע חוץ.
למועד חתימת הדוח ,ליורופיי מעמד של  ,Principal Memberולישראכרט מעמד של  Affiliate Memberשל יורופיי ב.MC-
החברה הינה חלק מקבוצת ישראכרט (להלן" :הקבוצה" או "קבוצת ישראכרט") אשר מונה בנוסף את החברות ישראכרט
ופרימיום אקספרס בע"מ (להלן" :פרימיום אקספרס").
למועד חתימת הדוח ,פועלות בתחומי ההנפקה והסליקה גם חברות כרטיסי האשראי הבאות:החברה וישראכרט ,אשר מנפיקות
וסולקות כרטיסי אשראי מסוג מסטרקארד וישראכרט ,בהתאמה; ישראכרט המנפיקה וסולקת כרטיסי אשראי מסוג ויזה; פרמיום
אקספרס  ,חברה בת בבעלות מלאה של ישראכרט (להלן :חברה אחות") אשר מנפיקה וסולקת בבלעדיות כרטיסי אשראי מסוג
אמריקן אקספרס :,מקס איט פיננסים בע"מ ("מקס") (לשעבר לאומי קארד) וכרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן" :כ.א.ל"),
אשר למיטב ידיעת החברה ,מנפיקות וסולקות כרטיסי חיוב מהמותגים " "Visaו "- "MasterCardוכן סולקות כרטיסי חיוב
מהמותג "ישראכרט"; וכן דיינרס קלוב ישראל בע"מ ,אשר למיטב ידיעת החברה ,הינה חברה בת של כ.א.ל ,המנפיקה וסולקת
בבלעדיות כרטיסי אשראי ממותג פרטי ". "Diners Club
למיטב ידיעת החברה ,מעניק בנק ישראל מעת לעת רישיונות סליקה לגורמים נוספים .כך למשל ,בחודשים אפריל  2017ומרץ
 ,2018העניק בנק ישראל רישיון סולק לשתי ( )2חברות נוספות  -טרנזילה בע"מ וקארדקום סליקה בע"מ ,בהתאמה .
אשר למיטב ידיעת החברה נערכות ,בין היתר ,להצטרפות לממשק המשותף בין סולקים למנפיקים ואף משתתפות בישיבות
הממשק המשותף.
כמו-כן ,למיטב ידיעת החברה חלק מהגופים ה בנקאיים פועלים להתקשרות ישירה עם הארגונים הבינלאומיים הרלוונטיים לסכמת
התשלומים .לפרטים אודות התקשרותו של בנק הפועלים עם  "MC"( MasterCard Inc.או "ארגון מסטרקארד") ראה סעיף
 1.2.2בדוח הדירקטוריון להלן.
מערכת התשלומים בכרטיסי חיוב בישראל מורכבת ,על -פי רוב ,ממנפיק ,סולק ,בעל מותג/ארגון בינלאומי (שהינו בעל מותג
הכרטיס הרלוונטי) ,בית עסק ולקוח (מחזיק הכרטיס) ,כאשר הפעולות הנלוות להנפקת הכרטיס עשויות להתבצע על-ידי מתפעל
הנפקה שלעיתים משמש גם כמנפיק.2
רואי החשבון המבקרים של החברה:
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אלא אם צוין או משתמע אחרת מתוכן הדברים או הקשרם ,תיאור פעילות ההנפקה בדוח זה הינה לרבות 'תפעול הנפקה'.

סומך חייקין ,רואי חשבון ( - )KPMGרחוב הארבעה  ,17תל אביב  ,אשר מונו לרואי החשבון המבקרים של החברה בחודש ינואר
.1999
זיו האפט ,רואי חשבון ( - )BDOדרך מנחם בגין  ,48תל -אביב ,אשר מונו לרואי החשבון המבקרים של החברה בחודש ינואר
.2000
 - 1.2שיתופי פעולה אסטרטגיים והסכמים מהותיים
 1.2.1הסכם עם ישראכרט (חברה אם)

בין החברה לישראכרט קיים הסכם המעגן את הפעולות המשותפות ביניהן ובהתאם להסכם זה נערכת התחשבנות בין החברות.
בנוסף ,סליקה של עסקאות הנעשות בישראל במטבע ישראלי או במטבע חוץ ומשולמות לספק במטבע ישראלי תעשה על-ידי
ישראכרט ואילו סליקת עסקאות הנעשות בישראל במטבע חוץ ומשולמות לספק במטבע חוץ תעשה על-ידי החברה.
 1.2.2התקשרות עם ארגון בינלאומי

החברה מנפיקה במשותף עם ישר אכרט כרטיסי אשראי מסטרקארד ,המונפקים לשימוש בחו"ל על-ידי החברה ולשימוש בישראל
על -ידי ישראכרט ,מכח רישיון שניתן לחברה על -ידי ארגון מסטרקארד .כמו כן ,החברה סולקת עסקאות אצל בתי עסק הקשורים
עימה בהסכמים והנעשות בישראל ,בכרטיסי מסטרקארד שהונפקו בחו"ל על-ידי חב רות בארגון מסטרקארד ,במטבע חוץ
ומשולמות לבית העסק במטבע חוץ .קיים הסכם בין החברה לבין ארגון מסטרקארד המסדיר את מערכת היחסים בין החברות.
למועד חתימת הדוח ,ליורופיי מעמד של  Principal Memberב ,MC-ולישראכרט מעמד של  Affiliate Memberב MC-וזאת
מכוח מעמדה של יורופיי כ.3Principal Member-
למיטב ידיעת החברה וישראכרט ,כל החברים ב( MC-לרבות  )Affiliate Membersכפופים לכללי ה ,MC-בהתאם ובכפוף
לכללי ה ,MC-החברה ,במעמדה כ , Principal Member-אחראית לקיומם המלא של כללי ה MC-על-ידי כל אחד מהAffiliate -
 Membersהנספחים לחברותה ב , MC-ונושאת באחריות על הפרה מצידם של כללי ה , MC-וזאת במקביל ובנוסף לאחריותו של
כל  Affiliate Memberלפעולותיו בקשר עם חברותו ב 4.MC-עד לחודש מרץ  ,2019בנק הפועלים היה ערב להתחייבויותיה
האמורות של החברה כלפי  ,MCוזאת לגבי כלל הכרטיסים .בהתאם להסכמות בין בנק הפועלים והקבוצה ,החל מהמועד האמור,
בנק הפועלים וישראכרט הינם אחראים כלפי  MCבחלוקה ביניהם ,כאשר בנק הפועלים יישא באחריות בגין כרטיסי חיוב בהם
בנק הפועלים הוא המנפיק/מנפיק במשותף (קיימים וחדשים) בעוד שישראכרט תהא אחראית בגין יתרת הכרטיסים .בהמשך לכך,
להבטחת התחייבויותיה של ישראכרט כלפי  MCהועמדה לארגון במהלך חודש מרץ  ,2019ערבות בנקאית אוטונומית באמצעות
בנק הפועלים בסך של  20מיליון דולר ארה"ב ,בתוקף עד ליום  6במרץ  ,2022תחת התחייבות ישראכרט לשיפוי הבנק במקרה
של מימושה.
הרישיון שניתן לחברה ולישראכרט מארגון מסטרקארד בקשר להנפקת וסליקת המותג " "Mastercardכאמור אינו קצוב בזמן,
וזאת בכפוף לשמירה וקיום על כללי ה MC-המהותיים.
כמו-כן ,קיבלה ישראכרט את אישור ארגון  MCכי הפצת מניות החברה בבורסה על-ידי בנק הפועלים וכן חלוקתן כדיבידנד בעין
כאמור בביאור  1לעיל ,לא תהווה עילה להפסיק את חברותן ו/או להטיל מגבלות על רישיונן של מי מהחברות (כגון להשעותן,
ובנסיבות מסוימות אף לסיים את תוקפו של הרישיון) ו/או להטיל קנסות (אשר עלולים בנסיבות מסוימות להסתכם בסכומים
מהותיים) ,לפי העניין.
הרישיון שניתן לחברה ולישראכרט מארגון מסטרקארד בקשר להנפקת וסליקת המותג " "Mastercardכאמור אינו קצוב בזמן,
וזאת בכפוף לשמירה וקיום על כללי ה MC-המהותיים.
מעת לעת ,עשוי ארגון ( MCלפי שיקול דעתו) לשנות את תעריפי ומבנה העמלות הקשורות להנפקת וסליקת כרטיסי
 ,Mastercardבאופן החל גם על החברה .שינויי תעריפים כאמור המהווים ייקור תעריפים עלולים להשפיע לרעה על תוצאות
פעילות הקבוצה.
עד ליום  1באוקטובר  2019הוסדרה מערכת היחסים העסקית בין החברה וישראכרט לבין  MCבין היתר במסגרת הסכם (בתוקף
מיום  1באוקטובר  )2013אשר הגדיר את התנאים הכלכליים הנוגעים ,בין היתר ,לעמלות המשולמות לארגון הבינלאומי ,מנגנוני
הפחתת עמלות ,יעדים ,ומתווים מסחריים לשיתופי פעולה (בסעיף זה" :ההסכם הקודם") .במהלך חודש נובמבר  2019התקשרו
החברה וישראכרט עם ארגון  MCבהסכם המאריך ומעדכן את ההסכם המקורי ,כך שתנאי ההסכם יחולו מיום  1באוקטובר 2019
ובתוקף עד ליום  31בדצמבר  ,2024כאשר לחברה ולישראכרט קיימת אופציה להאריך את ההסכם ,בכפוף למתן הודעה ,בשנה
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למועד חתימת הדוח ,ישראכרט בוחנת שינוי מעמד באופן שבו מעמד ה Principal Member -יהיה שלה.
יצוין ,כי על-פי כללי ה , MC-כל אחד מהחברים אחראי כלפי  MCבגין כל נזק ,הוצאה או אחריות אחרת שתוטל על  MCבגין הפרת הוראות וכללים כאמור על -ידי אותו חבר .כמו-כן ,חבר
אשר מתקשר עם צדדים שלישיים לצורך תפעול מערך כרטיסי האשראי שלו ,על -פי רוב יישא גם באחריות הנלווית לכך כלפי .MC

( )1נוספת (היינו ,עד יום  31בדצמבר  .)2025בדומה להסכם המקורי  ,מסדיר ההסכם את ההתחשבנות המסחרית בין הצדדים,
לפיה נקבעים התשלומים נטו המשולמים ל MC-בתחומים שהוגדרו בהסכם ובגין פעילויות שונות ,וכן מנגנוני שיתוף פעולה עסקי
בתחומים שונים .היקף התשלומים הכלכליים נטו ,יושפע ,בין היתר ,מסך מחזורי הפעילות ,סוגי העסקאות ,סוגי כרטיסי החיוב
ועמידה ביעדים שונים על פני תקופות שונות בהסכם .עוד הוסדרו במסגרת ההסכם ,היבטים הנוגעים לאופן ומועדי תשלום
העמלות על-ידי החברה וישראכרט  ,ובכללם מנגנוני הפחתת עמלות המותנים בהשגת יעדים עסקיים בשיעורים ובמועדים שפורטו
בהסכם (יצוין ,כי אי עמידה ביעדים עסקיים תאפשר בתנאים מסוימים ל MC-להביא את ההסכם לסיומו) ,מתווים מסחריים שונים
לשיתופי פעולה בין החברה וישראכרט ל MC-על מנת לקדם את המותג וכן חובות דיווח שונות.
למיטב ידיעת החברה וישראכרט  ,למועד חתימת הדוח ,ישראכרט ויורופיי עומדות בתנאים המהותיים של כללי ה MC-ולא ידוע
לה כי מי מבין ה Affiliate Members-תחת חסותה מצוי בהפרה מהותית של כללים כאמור .עם זאת ,להשלמת התמונה ,יצוין כי
בחודש אוגוסט  2017קיבלה החברה פנייה מ MC-ובה התייחסות לנושאים שונים (שעניינם בעיקר היבטים טכנולוגיים
ותפעוליים) בהם השוק הישראלי ובכללו החברה אינם עומדים בכללי רגולציה מסוימים של  . MCעיקרי הנושאים שצוינו הינם,
להערכת החברה ,חוצי שוק ואינם תלויים ב חברה בלבד ודורשים התארגנות של שחקנים נוספים בענף .בעקבות הפנייה האמורה
סוכמו בין הקבוצה לנציגי  MCתכולת הנושאים לטיפול מתוך הנושאים אשר נכללו בפנייה וכן לוחות הזמנים למימוש תוכנית
הפעולה ש גובשה אשר החברה פועלת ליישומה .להערכת החברה לפניית  MCהאמורה לא צפויה השפעה מהותית על החברה.
במסגרת כפיפותה של החברה להוראות הארגונים הבינלאומיים ,נדרשת החברה גם לעמידה בתקני אבטחה טכנולוגיים שונים.
בהקשר זה יצוין ,כי למועד חתימת הדוח מתקיימים מגעים ו/או הסכמות עקרוניות (לפי העניין) בין החברה לבין הארגונים
הבינלאומיים לגבי יישומו של תקן  ,PCIהעוסק באבטחת מידע הקשור בכרטיסי אשראי בנוגע למתווה קידום ויישומו של התקן
בחברה .במהלך שנת  2019גיבשו החברה והארגונים הבינלאומיים תכנית מוסכמת לקידום ויישום הוראות התקן כאמור וליישומה
של תכנית כאמור.
לחברה תלות מהותית בהתקשרות עם  MCובתנאיה .סליקת המותג " " MasterCardמהווה את עיקר פעילות הסליקה של החברה.

 1.2.3ערוץ הבנקאי
[א] התקשרויות עם בנקים שונים בהסדר הנפקת כרטיסי חיוב בנקאיים
למועד חתימת הדוח ,קיימות התקשרויות והסכמות שונות (בין מכוח הסכמות בכתב ובין מכוח הסכמות מכוחן פועלים הצדדים
בפועל) בין החברה וישראכרט לבין בנק הפועלים ,בנק לאומי לישראל בע"מ ("בנק לאומי") ,בנק מזרחי טפחות בע"מ ("בנק
מזרחי טפחות") ,בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ ("בנק יהב ") ,הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ("הבנק הבינלאומי"),
בנק מסד בע"מ ("בנק מסד") ,בנק אוצר החייל בע"מ ("בנק אוצר החייל") ובנק אגוד לישראל בע"מ ("בנק אגוד") (יחד:
"הבנקים בהסדר" ו "-ההסדרים עם הבנקים בהסדר " ,בהתאמה) ,אשר מהותן הסדרת מערכות היחסי ם בין הצדדים בקשר עם
הנפקת ותפעול הנפקת כרטיסי חיוב ממותגי החברה (כולם או חלקם לפי העניין) ללקוחות הבנקים בהסדר ,ובכלל זאת בקשר
להתחשבנות הכספית בין הצדדים בקשר עם ההנפקה ,התפעול ,ההפצה והשימוש בכרטיסי החיוב ואחריות הצדדים לכיבוד חיובים
ושימושים בכרטיסי החיוב כאמור.
א .לכל אחד מהבנקים בהסדר הוקנתה הסמכות לקבוע מי מבין לקוחותיו יימצא ראוי להצטרף להסדר הכרטיסים של החברה
ולהמליץ לחברה על צירופו .כמו -כן ככלל ,לבנק הוקנתה סמכות לקבוע את מסגרת האשראי בכרטיסי האשראי ואת תנאיה.
ב .כל בנק בהסדר אחראי לכיבוד מלוא החיובים ולתשלום הסכומים בהם יחויבו לקוחותיו בקשר לפעילותם בכרטיסי החיוב
הבנקאיים שהונפקו להם על-ידי החברה (בקשר עם אותו בנק) ,למעט ביחס לסיטואציות ונסיבות מסוימות שנקבעו בהסדר עם
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כל בנק;
ג .במסגרת ההסכמות הספציפיות בין החברה לבין כל אחד מהבנקים האמורים בהסדר  ,הוסדרו התחשבנויות כספיות שונות בקשר
עם ההנפקה ,התפעול ,ההפצה והשימוש בכרטיסי החיוב הבנקאיים ביחס לכל בנק ,באופן שכל אחד מהצדדים זכאי לתשלומים
מסוימים או להשתתפות בהוצאותיו/הכנסותיו של האחר בקשר עם ההסדר ,הנבדלים ביניהם הן בסוג התשלומים המשולמים
לכל ב נק והן בסכומים/שיעורים המשולמים בגין כל סוג תשלום כאמור ו/או סוג/מותג הכרטיס ו/או השיוך המועדוני של
הכרטיס וכדומה.
ד .במקרים מסוימים ,ההסכמות עם הבנקים בהסדר אינן כוללות הוראות לעניין משך תקופת ההתקשרות בין הצדדים (בכפוף
לאפשרות ביטול ההתקשרות לאלתר או בהודעה מראש על-ידי כל אחד מהצדדים ,במקרים שנקבעו בין הצדדים) ,ובמקרים
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ככלל ,סיטואציות ונסיבות בקשר עם השימוש בכרטיסי החיוב האמורים (לרבות שימוש לרעה) ,כגון אחריות לשימוש בכרטיס לאחר ביטולו (בתלות בתקופת הזמן שחלפה בין מועד הביטול
לשימוש); אחריות למשיכת מזומנים (בתלות האם בוצעה בישראל או בחו"ל); אחריות לשימוש בכרטיס לאחר שנעשה פג תוקף; אחריות לשימושים שנעשו לאחר אבדן או גניבה של
הכרטיס; וכדומה.

אחרים נקבעת תקופת הסכם קצובה ,לרבות הוראות בדבר הארכתה לתקופות נוספות ,למעט אם הודיע צד למשנהו מראש כי
אינו מעוניין להאריך את תוקף ההתקשרות.
ה .יצוין  ,כי החברה מנהלת מעת לעת משאים ו מתנים עם בנקים בהסדר לשינויים והתאמות בהסכמים הנוהגים עימם בקשר
להנפקה ו/או תפעול הנפקה של כרטיסים.
 1.2.4ערוץ המועדונים

במסגרת פעילות מועדוני הלקוחות של החברה וישראכרט  ,על -פי רוב מתקשרת החברה מעת לעת עם גופים שונים המייצגים
קבוצות שונות של לקוחות ,להנפקת כרטיסי אשראי לאלו הנמנים על אותן קבוצות לקוחות (להלן" :עמיתי המועדון") ובחלק
מהמקרים מוקמים ומנוהלים מועדוני הלקוחות על-ידי החברה עצמה.
הכרטיסים המונפקים לעמיתי המועדון יכול שיקנו להם ,בדרך כלל ולפי העניין ,הנחות (לרבות הנחות/פטור מדמי כרטיס לתקופות
מסוימות) ,אשראי בתנאים מיטיבים ,מתנות הצטרפות ,הטבות ושירותים מיוחדים במגוון בתי עסק המכבדים את כרטיסי המועדון,
והכל בהתאם לתנאי כל אחד מהמועדונים .ניתן לסווג את מועדוני הלקוחות של הקבוצה לשני ( )2סוגים עיקריים )1( :מועדוני
ארגונים ומקצועות חופשיים כגון מועדון "חבר" (למשרתי הקבע והגמלאים ,כוחות הביטחון ,חברי ארגון נכי צה"ל ובני/ות זוגם),
מועדון "הוט" (להנדסאים ,טכנאים ,אקדמאים במדעי החברה והרוח ,עובדים סוציאליים ובני/ות זוגם) ,מועדון "אשמורת" (לחברי
הסתדרות המורים ,בני/ות זוגם ולסטודנטים להוראה) ,וכן מועדוני ארגוני עובדים כגון "רפאל"" ,אגד" ,ו"-תעשייה אווירית"; ו-
( )2מועדוני לקוחות לקמעונאים ורשתות כגון "לייף סטייל" "רמי לוי" ,ו"-ויקטורי".

 - 2מדיניות חשבונאית ואומדנים קריטיים ,בקרות ונהלים
 - 2.1מדיניות חשבונאית ואומדנים קריטיים
הדוחות הכספיים לשנת  2019של החברה ערוכים על -פי כללי חשבונאות מקובלים בישראל ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים
והנחיותיו ,שעיקרם מפורט בביאור " 2כללי דיווח ו עיקרי המדיניות החשבונאית" לדוחות הכספיים להלן .בעת עריכת הדוחות
הכספיים ,משתמשת הנהלת החברה בהנחות ,הערכות ואומדנים ,המשפיעים על הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות
(לרבות התחייבויות תלויות) ועל התוצאות המדווחות של החברה .חלק מההערכות והאומדנים כרוכים באי וודאות ,והם עלולים
להיות מושפעים משינויים אפשריים בעתיד.
הנהלת החברה סבורה כי האומדנים וההערכות שיושמו בעת עריכת הדוחות הכספיים לשנת  2019הינם נאותים ,ונעשו על-פי
מיטב ידיעתה ושיקול דעתה המקצועי נכון למועד עריכת הדוחות הכספיים לשנת .2019
במהלך התקופה המדווחת לא אירעו שינויים במדיניות החשבונאית של החברה בנושאים קריטיים ,אשר מפורטת בדוח
הדירקטוריון וההנהלה.

התחייבויות תלויות
הנהלת החברה כוללת בדוחות הכספיים לשנת  2019הפרשות נאותות ,במידת הצורך ,לכיסוי נזקים אפשריים עקב כל התביעות
וזאת בהתבסס על חוות דעת משפטיות של המחלקה המשפטית בחברה וכן ,לעיתים ,גם מיועצים משפטיים חיצוניים .הערכות אלה
של יועצים משפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם ,בהתחשב בשלב שבו מצויים ההליכים .יש להביא בחשבון ,כי בתחום המשפטי
אין אפשרות לקיים הערכה "ודאית" או "קרובה לודאית" ,וזאת לא רק בשלבים הראשונים של חיי התובענה ,אלא עד וסמוך
לקבלת פסק הדין ,ולפיכך ,תוצאות ההליך עלולות להיות שונות מההערכה שנקבעה לגביו  .לאור האמור לעיל ,יתכן שתוצאות
התביעות בפועל תהיינה שונות מההפרשות שנעשו.

 - 2.2גילוי לגבי בקרות ונהלים
הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי

הנהלת החברה ,בשיתוף עם המנכ"ל ,סמנכ"ל בכיר CFO,והחשבונאית הראשית של החברה ,העריכו לתום התקופה המכוסה
בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה .על בסיס הערכה זו ,מנכ"ל החברה ,סמנכ"ל בכירCFO ,
והחשבונאית הראשית הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הינם אפקטיביים כדי לרשום ,לעבד,
לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח השנ תי בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד
שנקבע בהוראות אלו.

בקרה פנימית על דיווח כספי

בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  , 2019לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי אשר השפיע באופן
מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

 - 3הדירקטוריון וההנהלה
במהלך שנת  2019המשיך דירקטוריון החברה את פעילותו בהתוויית האסטרטגיה ,המדיניות והקווים העקרוניים לפעילותה של
החברה ,תוך שהוא קובע הנחיות בנושאים השונים בהתאמה לדרישות עדכוני החקיקה ובהתאם להוראה  301של בנק ישראל.
במסגרת זו קבע הדירקטוריון את מסגרות החשיפה לסיכונים השונים.
הדירקטוריון עסק באישור הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים (בהמשך לדיון בנושא בוועדת הביקורת והמלצותיה) ,המבנה
הארגוני של החברה ,קביעת מדיניות כוח אדם ,שכר ,תנאי פרישה ומערכת תגמולים לעובדים ולמנהלים בכירים ,ובקיום פיקוח
ובקרה על הפעילות העסקית השוטפת שמבצעת ההנהלה ועקביותה עם מדיניות החברה.
לדירקטוריון מספר ועדות ,כולל ועדת ביקורת ,ועדת אשראי .הדירקטוריון והוועדות מקיימים דיונים מפורטים בהיבטים השונים
של פעילות החברה ,לפי הצורך.
במהלך שנת  2019התקיימו  17ישיבות של מליאת הדירקטוריון ו  12ישיבות של ועדת הביקורת.
 - 3.1שינויים בהנהלה ודירקטוריון החברה בשנת  2019ועד למועד חתימת הדוח:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ביום  16בינואר  2019מונתה הגב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה (בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301
("נב"ת .)"301
ביום  21בינואר  2019סיים מר ברוך (בוריס) גסול את כהונתו כדירקטור בחברה.
ביום  30בינואר  2019סיים מר אבי אידלסון את כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה.
ביום  15בפברואר  2019סיימה הגב' מרב קליפר-פרץ את כהונתה בחברה בתפקיד סמנכ"ל שיווק.
במהלך חודש מרץ  2019אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר אורי אלון כמשנה למנכ"ל שיווק ,אסטרטגיה ודאטה.
מר אלון התחיל עבודתו בחברה במהלך חודש יוני .2019
הגב' טניה טלמון ,אשר כיהנה בתפקיד מנהלת פעילות דאטה ופיתוח עסקי סיימה את עבודתה בחברה ביום  30בספטמבר
.2019
בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ,בחודש יוני  2019מונה מר רם גב כמשנה למנכ"ל .CFO ,במהלך חודש אוקטובר
 2019הודיע מר רם גב על סיום תפקידו כמשנה למנכ"ל .CFO ,מר רם גב סיים את תפקידו בחברה ביום  31בדצמבר .2019

 .8בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ,בחודש יוני  2019הוגדרה הגב' הגר בן עזרא כסמנכ"לית בכירה הנפקה ,מכירות
ושירות.
 .9הגב' מאורה שלגי סיימה את תפקידה כסמנכ"ל משאבי אנוש בחברה ביום  31בדצמבר .2019
 .10בחודש אוקטובר  2019החלה הגב' לימור שאקו לכהן כסמנכ"ל משאבי אנוש.
 .11במהלך חודש אוקטובר  2019אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר אורי שוקר כסמנכ"ל בכיר לאשראי .מר אורי
שוקר החל עבודתו בחברה ביום  15בדצמבר  2019לאחר קבלת אישור המפקח על הבנקים .עם כניסתו של מר שוקר
לתפקידו ,הפכה הגב' דלית גפן לחברת הנהלה ,ממונה על אשראי מסחרי.
 .12בחודש נובמבר  2019אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר ערן וקנין כסמנכ"ל בכיר CFO,מר ערן וקנין החל את
עבודתו בחברה ביום 1בינואר  2020לאחר אישור קבלת המפקח על הבנקים.

דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית
בהתאם להוראות המפקח על הבנקים בהוראות הדיווח לציבור ,על החברה לפרט את המספר המזערי של דירקטורים "בעלי
מומחיות חשבונאית ופיננסית" אשר נקבע על-ידה שראוי שיהיו בדירקטוריון ובוועדת הביקורת .על מנת להתאים את מספר
הדירקטורים המזערי הנדרש להרכב הדירקטוריון הנוכחי ,דירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי
מומחיות חשבונאית ופיננסית בדירקטוריון ,יהיה שלושה ( .) 3דירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים
בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בוועדת הביקורת ,יהיה שני ( )2דירקטורים.
ביום  31בדצמבר  2019מספר הדירקטורים שהינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי השכלתם ,כישוריהם וניסיונם ,הינו
שבעה ( )7דירקטורים .מספר הדירקטורים בו ועדת הביקורת שהינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי השכלתם ,כישוריהם
וניסיונם ,הינו שלושה ( )3דירקטורים.

 - 3.2חברי דירקטוריון החברה למועד חתימת הדוח
שם הדירקטור
מספר ת.ז.
תאריך לידה
מען להמצאת
כתבי בי-דין
נתינות

תפקיד בחברה
תאריך תחילת
כהונה
חברות בוועדת
דירקטוריון של
החברה
האם הינו
דירקטור בלתי
תלוי או
דירקטור חיצוני
האם בעל
מומחיות
חשבונאית
ופיננסית או
כשירות
מקצועית או
דירקטור חיצוני
מומחה
האם הדירקטור
הינו עובד של
החברה ,של
חברה בת או של
חברה קשורה
שלה או של בעל
עניין בה
והתפקיד
שממלא

השכלה

פירוט תאגידים
נוספים בהם
משמש
כדירקטור וכן
עיסוק בחמש
( )5השנים
האחרונות

איל דשא
051220309
25.4.1952
וורמייזה
 ,15/181תל
אביב
ישראלית

יורם ויסברם
007041809
14.6.1948

מתי טל
000704130
2.1.1949

אלדד כהנא
000818989
23.4.1944

גיא כליף*
028761088
23.9.1971

סוקולוב  ,7תל
אביב
ישראלית

רמה  ,8תל אביב
ישראלית

מסקין  ,44פתח
תקווה
ישראלית

דירקטור ויו"ר
הדירקטוריון

דירקטור

דירקטור

דירקטור

יד המעביר  ,29תל
אלחריזי  ,3תל
יצחק רבין ,22
אביב
אביב
פרץ  ,24רעננה
קריית אונו
ישראלית
ישראלית
ישראלית
ישראלית
דירקטורית חיצונית
דירקטור חיצוני על-
דירקטור חיצוני
על -פי נוהל בנקאי על-פי נוהל בנקאי פי נוהל בנקאי תקין
301
תקין 301
תקין 301
דירקטור

2.7.2017

20.1.2016

20.5.2014

8.8.1979

2.9.2013

חבר בוועדת
הביקורת

--

--

--

בעל מומחיות
חשבונאית
ופיננסית ובעל
כשירות
מקצועית

בעל מומחיות
חשבונאית
ופיננסית ובעל
כשירות מקצועית

בעל מומחיות
חשבונאית
בעל כשירות
ופיננסית ובעל
כשירות מקצועית מקצועית

לא
עובד החברה
שלוש ( )3שנות
לימודים לקראת
תואר ראשון
בכלכלה וחוג
מצורף במדעי
החברה
באוניברסיטה
העברית – אין
תואר;
קורס דו  -שנתי
למנהל בית מלון
של הטכניון
 B.Aבכלכלה  -והסמכה לניהול
בתי מלון על-ידי
האוניברסיטה
משרד התיירות;
העברית
קורס הכשרה
בירושלים;
 M.B.Aבמנהל לניהול ומגוון
עסקים (מימון) קורסים בכירים,
 האוניברסיטה כולל אשראי בכיר,בבנק הפועלים;
העברית
קורס מזכירי
בירושלים
חברות של המי"ל
דירקטור ויו"ר דירקטור
בישראכרט;
דירקטוריון
דירקטור בקרן בטי
בישראכרט
וולטר ארצט
ובפרימיום
אקספרס; יו"ר (חל"צ); דירקטור
בקרן הווארד גילמן
הדירקטוריון
לתרבות ישראל
בחברת תבל
אדוונס טכנולוגי (חל"צ); דירקטור
בקרן יאר (חל"צ);
בע"מ; חבר
בחבר הנאמנים חבר ועד מנהל של
עמותת מקרא
של
מורשת ישראל
האוניברסיטה
(ע"ר); חבר בועד
העברית; חבר
המנהל של עמותת
בוועדה
סל״ה; יו"ר ועדת
המייעצת
ביקורת בחל״צ גו
לתכנית AM
בכלכלה במרכז אימפקט
בין השנים 1995-
הבינתחומי
בהרצליה; יו"ר  - 2015מזכיר בנק
ועדת הביקורת הפועלים ולאחר
מכן ,יועץ חיצוני
באור שלום

--

לא

לא

 B.Aבכלכלה -
האוניברסיטה
העברית
בירושלים;
לימודים
משלימים במנהל
עסקים ובמדעי
המחשב -
האוניברסיטה
העברית
בירושלים; קורס
דירקטורים
במסגרת המי"ל

בעל תואר
במשפטים -
האוניברסיטה
העברית
בירושלים; עורך
דין ומגשר
מוסמך; חבר
בלשכת עורכי
הדין

דירקטור
בישראכרט;
דירקטור ויו"ר
ועדת הביקורת,
ועדת התגמול
ומאזן בקבוצת
אשטרום;
חבר ועד מנהל
בעמותת מעגלי
שמע לחינוך
ושיקום ילדים
ונוער חרשים
וכבדי שמיעה;
חבר בוועדה
הציבורית בתנועת
אומ"ץ (ע"ר)

דירקטור וחבר
בוועדת הביקורת
בישראכרט
ובפרימיום
אקספרס

--

בעל מומחיות
חשבונאית
ופיננסית ובעל
כשירות
מקצועית

ניצנה עדוי
056383193
12.3.1960

29.5.2012

25.9.2011

16.1.2019

חברה בוועדת
הביקורת
דירקטורית
חיצונית על-פי
נוהל בנקאי תקין
301

חבר בוועדת
הביקורת

חברה בוועדת
הביקורת

בעלת מומחיות
חשבונאית
ופיננסית ובעלת
כשירות מקצועית

בנק הפועלים -
מנהל אגף
פיננסי ומידע
ניהולי בחטיבה
לא
הפיננסית

M.B.A
במנהל עסקים
 אוניברסיטתתל-אביב;
B.A
חשבונאות
וכלכלה -
אוניברסיטת
תל-אביב;
רואה חשבון
דירקטור
בישראכרט
ובפרימיום
אקספרס;
דירקטור
בפועלים
משכנתאות
סוכנות לביטוח
( )2005בע"מ;
דירקטור ב-
Bank
Hapoalim
Switzerland
 ;Ltdמנהל
אגף פיננסי
ומידע ניהולי
בבנק הפועלים
בין השנים
- 2007-2016
מנהל אגף

יצחק עמרם
076487149
1939

דליה נרקיס
051928695
2.5.1953

דירקטורית
דירקטור חיצוני חיצונית על-
על-פי נוהל בנקאי פי נוהל בנקאי תקין
301
תקין 301

בעלת מומחיות
בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית
חשבונאית
ובעלת כשירות
ופיננסית ובעל
כשירות מקצועית מקצועית

לא

לא

 B.Aבמנהל עסקים
– המכללה למנהל;
קורס ניהול עסקי
בכיר  -אוניברסיטת
 B.Aבכלכלה -
תל-אביב; קורס
אוניברסיטת תל-
 LL.Bבמשפטים ניהול למנהלים
אביב; M.B.A
– האוניברסיטה בכירים ;Insead -
במנהל עסקים
קורס דירקטורים -
העברית
התמחות
המרכז הבינתחומי
בירושלים
במחשבים
ומערכות מידע ( -השלוחה בתל -הרצליה; קורס
אוניברסיטת תל -אביב); עורך דין; דירקטורים מתקדם
 המרכז הבינתחומיחבר בלשכת
אביב
הרצליה
עורכי הדין
דירקטורית חיצונית
דירקטורית
על-פי נוהל בנקאי
חיצונית על-פי
תקין  301וחברה
נוהל בנקאי תקין
בוועדת הביקורת
 301וחברה
בישראכרט
בוועדת הביקורת
ובפרימיום
בישראכרט
אקספרס;
ובפרימיום
דירקטורית חיצונית
אקספרס;
בקבוצת שטראוס;
חברה בסגל
דירקטורית ויו"ר
ההוראה האקדמי
ועדת הכספים
באוניברסיטה
דירקטור חיצוני בחברה למתנסי"ם;
הפתוחה; מרצה
על-פי נוהל בנקאי חברת ועדת מנהל
בבר אילן חברה
תקין  301ויו"ר במכללה האקדמית
למחקר ופיתוח
וועדת הביקורת ת"א-יפו; חברת ועד
בע"מ; חברה
מנהל בעמותת עלם
בוועדה המקצועית בישראכרט
ובפרימיום
של איגוד
בין השנים 1989-
אקספרס
הדירקטורים
 - 2016יו"ר
לישראל
שרותי כוח אדם
במנפאואר; בין

שם הדירקטור

יורם ויסברם
איל דשא
זמני ל 6-חודשים
(חל"צ);
דירקטור ב -C-בבנק הפועלים; בין
השנים 2006-
Stacks Inc.
 - 2015דירקטור
בביצור בע"מ; בין
בין השנים
השנים 2006-
2008-2017
 - 2015דירקטור
 סגן נשיאבאופז בע"מ; בין
בכיר ,מנהל
השנים 1996-
כספים ראשי
( )CFOומנכ"ל  - 2015דירקטור
בפועלים נכסים
זמני בטבע
(מניות) בע"מ; בין
תעשיות
השנים 1996-
פרמבטציות
 - 2015דירקטור
בע"מ; בין
השנים  2013-בתרשיש החזקות
והשקעות הפועלים
- 2018
בע"מ; בין השנים
דירקטור
- 2006-2015
במובילאיי
דירקטור בתמורה
אן.וי;
חברה פיננסית
בין השנים
 - 2012-2016בע"מ; בין השנים
- 2006-2015
דירקטור ב-
דירקטור בתעודה
Stratasys
חברה פיננסית
LTD
בע"מ; בין השנים
- 2006-2015
דירקטור באגרות
חברה להנפקות של
בנק הפועלים
בע"מ; בין השנים
- 2006-2015
דירקטור בפועלים
בתבונה בע"מ; בין
השנים – 2006-
 - 2015דירקטור
בזהר השמש
להשקעות בע"מ;
בין השנים 1995-
 - 2015חבר הוועד
המנהל בפועלים
בקהילה (ע"ר); בין
השנים 1995-
 - 2015חבר הוועד
המנהל בקרן א.מי.
לאמני בימה ע"ש
קלצ'קין (ע"ר);

האם הדירקטור
הינו בן משפחה
של בעל עניין
לא
אחר בחברה
האם דירקטור
שהחברה רואה
אותו כבעל
מומחיות
חשבונאית
ופיננסית לצורך
עמידה במספר
המזערי שקבע
הדירקטוריון לפי
סעיף
(92א)()12
לחוק החברות,
כן
תשנ"ט1999-

מתי טל

אלדד כהנא

גיא כליף*
החשב בבנק
הפועלים; בין
השנים 2010-
- 2016
דירקטור
בתרשיש
החזקות
והשקעות
הפועלים
בע"מ; בין
השנים 2010-
- 2016
דירקטור
בפועלים
נכסים (מניות)
בע"מ; בין
השנים 2010-
- 2016
דירקטור באופז
בע"מ; בין
השנים 2004-
- 2016
דירקטור
בפקעות
פועלים בע"מ;
בין השנים
- 2010-2016
דירקטור
בפועלים
אופקים בע"מ;
בין השנים
- 2010-2016
דירקטור
בפועלים
הנפקות; בין
השנים 2010-
- 2015
דירקטור
בפועלים
בשירות עצמי
בע"מ (פורקה)

ניצנה עדוי

יצחק עמרם

דליה נרקיס
השנים 2017-
 - 2019דירקטורית
ב ; E-shur -בין
השנים 2005-
 - 2015חברת ועד
מנהל במכללת
אפקה

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

כן

כן

לא

כן

כן

כן

כן

* בחודש פברואר  2020הודיע מר גיא כליף על התפטרותו מדירקטוריון החברה וזאת החל מיום  9במרץ .2020

 3.3נושאי משרה בכירה למועד חתימת הדוח (שאינם דירקטורים)
שם נושא המשרה
הבכירה ומס' תעודת
זהות

תאריך לידה

תאריך תחילת
כהונה

רון וקסלר
024218422

5.7.1969

1.2.2016

אמיר קושילביץ  -אילן
028987048

5.2.1972

31.1.2011

הגר בן עזרא
033462185

19.2.1977

1.8.2016

יונתן רגב
034541847

8.2.1978

1.4.2018

לימור שאקו
025002023

19.11.1972

1.10.2019

מנשה (מוני) אברהם
025528530

22.7.1973

1.5.2018

התפקיד שממלא בחברה,
בחברת בת ,בחברה קשורה
או בבעל העניין

מנכ"ל; מנכ"ל בישראכרט
ובפרימיום אקספרס; יו"ר
הדירקטוריון בישראכרט
מימון
חבר הנהלה ,סמנכ"ל ניהול
סיכונים ומנהל סיכונים
ראשי; חבר הנהלה ,מנהל
סיכונים ראשי בישראכרט
ובפרימיום אקספרס
חברת הנהלה ,סמנכ"לית
בכירה הנפקה ,מכירות
ושירות ; חברת הנהלה,
סמנכ"לית בכירה הנפקה,
מכירות ושירות בישראכרט
ובפרימיום אקספרס
חבר הנהלה,
סמנכ"ל מניעת הונאות
ורגולציה; דירקטור בחברת
גלובל פקטורינג וצמרת
מימונים; חבר הנהלה,
סמנכ"ל מניעת הונאות
ורגולציה בישראכרט
ובפרימיום אקספרס

האם בעל עניין בחברה
או בן משפחה של נושא
משרה בכירה אחר או
השכלה :מוסד לימודים
של בעל עניין בחברה

לא

אוניברסיטת תל אביב;
אוניברסיטת תל אביב;
אוניברסיטת בר אילן;
אוניברסיטת בר אילן

לא

אוניברסיטת בן גוריון;
הטכניון

לא

מכללת רמת גן

אוניברסיטת תל אביב;
האוניברסיטה העברית
לא

השכלה :המקצועות/התחומים בהם
נרכשה ההשכלה; תואר
ניסיון עסקי בחמש ( )5השנים האחרונות
אקדמי/תעודה מקצועית
דירקטור במנהיגות עסקית צעירה (חל"צ); חבר הוועד המנהל בעיגול לטובה
(ע"ר); חבר באגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב (ע.ר).
בין השנים  - 2016-2019-יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל בישראכרט נכסים
בין השנים  – 2016-2019מנכ"ל ישראכרט מימון
בין השנים  – 2016-2019דירקטור בגלובל פקטורינג
בין השנים  – 2016-2018דירקטור בצמרת מימונים
 B.Aבחשבונאות;
דירקטור בגלובל פקטורינג ובצמרת מימונים
 LL.Bבמשפטים;
בין השנים  - 2013-2016משנה למנכ"ל ממונה על חטיבת האסטרטגיה בבנק
 M.B.Aבמנהל עסקים;
הפועלים
ד"ר לפילוסופיה

תואר שני במנהל עסקים;
תואר ראשון בהנדסת אווירונאוטיקה
וחלל

בין השנים  - 2014-2016סמנכ"לית שירות ותפעול בHertz Corporation-
תואר ראשון במדעי החברה
בין השנים  - 2015-2018עוזר מנכ"ל בישראכרט
בין השנים  - 2012-2015סגן הממונה על התקציבים באגף התקציבים במשרד
האוצר
בין השנים  - 2010-2015דירקטור ,חבר בוועדת הביקורת ,הכספים ,כ"א
ובוועדה ייעודית לנושא  soxבנתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות
תואר ראשון בכלכלה;
תואר שני במינהל עסקים – התמחות תחבורה בע"מ (מע"צ)
בין השנים  - 2012-2015דירקטור בקרנות דו לאומיות למחקר ופיתוח
במימון ובחשבונאות
תעשייתיים מטעם משרד האוצר – KORIL-RDF ,CIIRDF ,SIIRD

אוניברסיטת חיפה;

חברת הנהלה ,סמנכ"לית
משאבי אנוש; חברת הנהלה,
סמנכ"לית משאבי אנוש
בישראכרט ובפרימיום
אקספרס
מבקר פנים; מבקר פנים
בישראכרט ובפרימיום
אקספרס

תואר ראשון ( )BAכללי ומזרחנות
לימודי משאבי אנוש
קורס דירקטורים

לא

הטכניון
בית הספר לניהול להב
אוניברסיטת תל אביב
מישלב
בית הספר ע"ש רקאנטי
אוניברסיטת תל אביב

קורס חשבי שכר
לימודי דו"חות כספיים

לא

האוניברסיטה הפתוחה

תואר ראשון במדעי המחשב עם
התמחות במתמטיקה

דירקטורית ב'מעלה'
פעילה בעמותת משאבי אנוש
מרצה אורחת בלימודי משאבי אנוש
בין השנים  – 2017-2019סמנכ"ל משאבי אנוש ותפעול – רשת ערוץ 13
בין השנים  – 2008-2017סמנכ"ל משאבי אנוש ותפעול – קבוצת שיכון ובינוי
מעורבות במספר יוזמות לפיתוח מוצרים בתחום הפינטק
בין השנים  - 2011-2017מנהל מערך הביקורת הטכנולוגי בבנק הפועלים

שם נושא המשרה
הבכירה ומס' תעודת
זהות

תאריך לידה

תאריך תחילת
כהונה

נועה נוה
29319589

14.5.1972

19.7.2017

סיגל ברמק
024328064

26.3.1969

1.8.2009

ערן וקנין
025066010

20.7.1973

1.1.2020

שי ורדי
059181347

9.4.1965

5.6.2016

אורית אדלר
037346681

14.12.1979

15.7.2018

שמעון חדד
024867640

אורי אלון
027904994

16.1.1970

1.11.2018

24.11.1970

10.6.2019

האם בעל עניין בחברה
או בן משפחה של נושא
משרה בכירה אחר או
השכלה :מוסד לימודים
של בעל עניין בחברה

התפקיד שממלא בחברה,
בחברת בת ,בחברה קשורה
או בבעל העניין
חברת הנהלה ,סמנכ"לית
מיום  19ביולי ;2017
יועצת משפטית ראשית החל
מיום  30באוקטובר ;2008
חברת הנהלה ויועצת
משפטית ראשית בישראכרט
ובפרימיום אקספרס; יועצת
משפטית ראשית בצמרת
מימונים
חשבונאית ראשית;
חשבונאית ראשית
בישראכרט ובפרימיום
אקספרס וחברות בנות של
ישראכרט ,דירקטורית
בגלובל פקטורינג
חבר הנהלה ,סמנכ"ל כספים;
סמנכ"ל כספים בישראכרט
ובפרימיום אקספרס; יו"ר
דירקטוריון ומנכ"ל
ישראכרט נכסים ודירקטור
בישראכרט מימון וגלובל
פקטורינג
חבר הנהלה ,סמנכ"ל
טכנולוגיות; חבר הנהלה
וסמנכ"ל טכנולוגיות
בישראכרט ובפרימיום
אקספרס
קצינת ציות ראשית; קצינת
ציות ראשית בישראכרט
ובפרימיום אקספרס
חבר הנהלה ,סמנכ"ל אגף
עסקים; סמנכ"ל אגף עסקים
בישראכרט ובפרימיום
אקספרס ; דירקטור בחברת
גלובל פקטורינג ,צמרת
מימונים ,סטורנקסט ואיזימץ

לא

חבר הנהלה ,משנה למנכ"ל,
מנהל תחום השיווק ,דיגיטל
ודאטה ,אסטרטגיה ופיתוח
עסקי; משנה למנכ"ל ,מנהל
תחום השיווק ,דיגיטל
ודאטה ,אסטרטגיה ופיתוח
עסקי בישראכרט ובפרימיום
אקספרס

לא

השכלה :המקצועות/התחומים בהם
נרכשה ההשכלה; תואר
ניסיון עסקי בחמש ( )5השנים האחרונות
אקדמי/תעודה מקצועית

לא

אוניברסיטת בר אילן;
לשכת עורכי הדין

תואר ראשון משפטים;
עו"ד  -רישיון עריכת דין

לא

אוניברסיטת תל אביב

תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות

לא

האוניברסיטה העברית
בירושלים

תואר ראשון ( )BAבחשבונאות
וכלכלה; תואר שני ( )MBAמנהל
עסקים ,התמחות בייזום עסקים;
רואה חשבון

לא

אוניברסיטת תל אביב

מהנדס תעשייה וניהול;
מוסמך במנהל עסקים M.B.A

לא

אוניברסיטת תל אביב
מכללת נתניה

 LL.Bתואר ראשון במשפטים
 LL.Mתואר שני במשפטים

בין השנים  2008ואילך  -יועצת משפטית ראשית לקבוצת ישראכרט בבנק
הפועלים

בין השנים  – 2013-2019מנכ"ל חברת הדלק טן-חברה לדלק בע"מ
משנת  - 2019יו"ר דירקטוריון טן-חברה לדלק בע"מ ,דירקטור ומנהל מטעם קרן
( APAXחברות בתחום הבניה מתועשות ,הייזום והביצוע והאשראי החוץ בנקאי)
משנת  – 2018דירקטור חיצוני בחברת ג'י.פי .גלובל פאוואר בע"מ
בין השנים  - 2011-2016דירקטור ויו"ר ועדת המחשוב בכ.א.ל-כרטיסי אשראי
לישראל בע"מ
בין השנים  – 2014-2016סגן נשיא ,מנהל חטיבת מערכות תשלומים בסופרקום
בע"מ

בין השנים  – 2015-2018ראש ענף במערך הציות בבנק לאומי
בין השנים  – 2007-2018עבדה במערך הציות בבנק לאומי

בין השנים  - 2017-2018מנהל מחלקה פיתוח עסקי ומוצרים – אגף עסקים
בין השנים  - COO - 2015-2017קבוצת גולף אנד קו בע"מ
שנקר

מהנדס תעשייה וניהול

תואר ראשון ( )BAבמדעי המדינה
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בן גוריון בנגב תואר שני ( )MBAבהצטיינות
במנהל עסקים התמחות בשיווק
המכללה הבין תחומית
קורס דירקטורים
הרצליה

בין השנים  – 2013-2019מנכ"ל  , Gulliver Groupמנכ"ל (שותף) ,חבר
דירקטוריון בכל החברות ניהול ובקרה של המנכ"לים ומנהלי המטה בקבוצה
משנת  2016דירקטור בלתי תלוי בחברת מהדרין בע"מ

שם נושא המשרה
הבכירה ומס' תעודת
זהות

תאריך לידה

תאריך תחילת
כהונה

אורי שוקר
024163610

1.2.1969

15.12.2019

התפקיד שממלא בחברה,
בחברת בת ,בחברה קשורה
או בבעל העניין
חבר הנהלה ,סמנכ"ל בכיר
לאשראי ,סמנכ"ל בכיר
לאשראי בישראכרט
ובפרימיום אקספרס; יו"ר
דירקטוריון גלובל פקטורינג
ומנכ"ל ישראכרט מימון

האם בעל עניין בחברה
או בן משפחה של נושא
משרה בכירה אחר או
השכלה :מוסד לימודים
של בעל עניין בחברה

אוניברסיטת בר אילן
לא

יצוין ,כי מינויים של נושאי משרה מסוימים בחברה כפוף לאישור המפקח על הבנקים.
* מר ערן וקנין נכנס לתפקידו כסמנכ"ל בכיר CFO,ביום  1בינואר  2020והחליף את מר רם גב אשר כיהן שמשנה למנכ"ל CFO,עד ליום  31בדצמבר .2019

 3.4חברי הנהלה בכירה נוספים למועד חתימת הדוח (שאינם נושאי משרה בכירה)
דלית גפן ,חברת הנהלה ,הממונה על אשראי מסחרי,מנכ"לית גלובל פקטורינג ויו"ר דירקטוריון צמרת.

איל דשא יו"ר הדירקטוריון
ד"ר רון וקסלר מנהל כללי
ערן וקנין סמנכ"ל בכירCFO,
תל אביב 3 ,במרץ .2020

השכלה :המקצועות/התחומים בהם
נרכשה ההשכלה; תואר
ניסיון עסקי בחמש ( )5השנים האחרונות
אקדמי/תעודה מקצועית

תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
תואר שני במנהל עסקים התמחות
במימון
תואר שני במשפטים LL.M

בין השנים  – 2011-2015מנכ"ל מועדון  365בע"מ ומועדון  365פיננסים בע"מ
בין השנים  – 2016-2018סמנכ"ל וראש אגף לקוחות פרטיים כ.א.ל-כרטיסי
אשראי לישראל בע"מ
בין השנים  – 2018-2019סמנכ"ל וראש חטיבת אשראי ושותפים כ.א.ל-כרטיסי
אשראי לישראל בע"מ

הצהרת המנהל הכללי
אני ,ד"ר רון וקסלר ,מצהיר כי:
 .1סקרתי את הדוח השנתי של יורופיי (יורוקרד) בע"מ (להלן"-החברה") לשנת ( 2019להלן" :הדוח").
 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי
שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים לשנת  2019ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ואת השינויים בהון של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוח.
( )1

ולבקרה הפנימית של

 .4אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקי ומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי
החברה על דיווח כספי ( .)1וכן:
(א) קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע
מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו על -ידי אחרים בחברה ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
(ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו,
המיועדת לספק בטחון סביר לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים לשנת  2019למטרות חיצוניות ערוכים
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ול הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו;
(ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי האפקטיביות
של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן
(ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן מהותי ,או
סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי .וכן
 .5אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של
החברה ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי ,אשר
סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד
משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על-פי כל דין.
ד"ר רון וקסלר מנהל כללי
תל אביב 3 ,במרץ .2020
( )1כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון וההנהלה" (פרק .)620

הצהרת סמנכ"ל הכספים
אני ,ערן וקנין ,מצהיר כי:
 .1סקרתי את הדוח השנתי של יורופיי (יורוקרד) בע"מ (להלן" :החברה") לשנת ( 2019להלן“ :הדוח“).
 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי
שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לשנה המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים לשנת  2019ו מידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוח.
( )1

ולבקרה הפנימית של

 .4אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי
החברה על דיווח כספי ( .)1וכן:
(א) קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע
מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
(ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספ י כזו ,או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו,
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים לשנת  2019למטרות חיצוניות
ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו;
(ג) הער כנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי האפקטיביות
של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן
(ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן מהותי ,או
סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן
 .5אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של
החברה ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לג בי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי ,אשר
סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד
משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על-פי כל דין.
ערן וקנין סמנכ"ל בכירCFO,
תל אביב 3 ,במרץ .2020
( )1כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון וההנהלה" (פרק .)620

הצהרת החשבונאית הראשית
אני ,סיגל ברמק ,מצהירה כי:
 .1סקרתי את הדוח השנתי של יורופיי (יורוקרד) בע"מ (להלן"-החברה") לשנת ( 2019להלן" :הדוח").
 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי
שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים לשנת  2019ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ואת השינויים בהון של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוח.
( )1

ולבקרה הפנימית של

 .4אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי
החברה על דיווח כספי ( .)1וכן:
(א) קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע
מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו על -ידי אחרים בחברה ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
(ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו,
המיועדת לספק בטחון סביר לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים לשנת  2019למטרות חיצוניות ערוכים
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו;
(ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה וה צגנו בדוח את מסקנותינו לגבי האפקטיביות
של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן
(ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן מהותי ,או
סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי .וכן
 .5אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של
החברה ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
(א) את כל הליקויים המשמעותי ים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי ,אשר
סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד
מש מעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על-פי כל דין.
סיגל ברמק מנהלת המחלקה לחשבות וכספים ,חשבונאית ראשית
תל אביב 3 ,במרץ .2020
( ) 1כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון וההנהלה" (פרק .)620

דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
הדירקטוריון וההנהלה של חברת יורופיי (יורוקרד) בע"מ (להלן"-החברה ") אחראים להקמה ולקיום של בקרה פנימית נאותה על
דיווח כספי (כהגדרתה בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון וההנה לה") .מערכת הבקרה הפנימית של החברה תוכננה
כדי לספק מידה סבירה של בטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו .ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן ,לכל מערכות
ה בקרה הפנימית יש מגבלות מובנות .לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון
בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם להרשאות ההנהלה,
הנכסים מוגנים והרישומים החשבונאיים מהימנים .בנוסף ,ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע
והתקשורת אפקטיביים ומנטרים ( ) monitorביצוע ,לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.
הנהלת החברה בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי ליום  31בדצמבר ,2019
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של
ה .Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)-בהתבסס על הערכה זו,
ההנהלה מאמינה ( )believesכי ליום  31בדצמבר  ,2019הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי הינה אפקטיבית.
האפקטיביות של הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי ליום  31בדצמבר  2019בוקרה על ידי רואי החשבון המבקרים של
החברה סומך חייקין רואי חשבון וזיו האפט רואי חשבון ,כפי שצויין בדוח שלהם בעמוד  27אשר בו נכללה חוות דעת בלתי
מסוייגת בדבר האפקטיביות של הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי ליום  31בדצמבר .2019
איל דשא יו"ר הדירקטוריון
ד"ר רון וקסלר מנהל כללי
ערן וקנין סמנכ"ל בכירCFO,
סיגל ברמק מנהלת המחלקה לחשבות וכספים ,חשבונאית ראשית
תל אביב 3 ,במרץ .2020

יורופיי (יורוקרד) ישראל בע”מ
דוחות כספיים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

תוכן העניינים
עמוד
דוח רואי החשבון המבקרים  -בקרה פנימית על דיווח כספי

27
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דוחות על השינויים בהון
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דוחות על תזרימי המזומנים

33

ביאורים לדוחות הכספיים
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דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ בהתאם להוראות הדיווח
לציבור של המפקח על הבנקים בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ (להלן" :החברה") ליום  31בדצמבר ,2019
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי הCommittee of Sponsoring -
( Organizations of the Treadway Commissionלהלן .)" 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 כספ י ,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 קויימה ,מכל הבחינות המהותיות ,בקרה פנימית אפקטיבית על
דיווח כספי .ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,ה ערכת 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 כ ספי 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 GAAPובהתאם
להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו .בקרה פנימית על דיווח כספי ש ל 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); ( ) 2מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ( ) Israeli GAAPובהתאם 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 נ וכחית 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  31בדצמבר  ,2019בהתבסס על
קריטריונים שנקבעו במסג רת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי .COSO
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ותקני ביקורת מסוימים שיישומם בביקורת של חברות כרטיסי אשראי נקבע
לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו ,את הדוחות הכספיים של החברה לימים  31בדצמבר  2019ו 2018-ואת הרווח
והפסד,הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים של החברה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  2019והדוח שלנו ,מיום  3במרץ  , 2020כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים וכן הפניית תשומת לב
לאמור בביאור .8א 2.בדבר הליכי רגולציה.
סומך חייקין רואי חשבון
זיו האפט רואי חשבון
תל אביב 3 ,במרץ 2020

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ  -דוחות כספיים שנתיים
ביקרנו את המאזנים המצורפים של יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ (להלן" :החברה") לימים  31בדצמבר  2019ו 2018-ואת
דוחות רווח והפסד ,הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים של החברה לכל אחת משלוש השנים בתקופה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  . 2019דוחות 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 כל לי 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  31בדצמבר
 2019ו 2018-ואת תוצאות הפעולות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2019בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ( .) Israeli GAAPכמו 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 לאמור בביאור .8א .2.בדבר הליכי רגולציה.
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 על דיווח כספי של החברה ליום
 31בדצמבר  , 2019בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית של הCommittee of Sponsoring -
 ,)COSO( Organizations of the Treadway Commissionוהדוח שלנו מיום  3במרץ  , 2020כלל חוות דעת בלתי מסויגת על
אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של החברה.
סומך חייקין רואי חשבון
זיו האפט רואי חשבון
תל אביב 3 ,במרץ 2020

דוחות רווח והפסד
במיליוני ש"ח
ביאור
הכנסות (הוצאות) תפעוליות ,נטו
על פי הסכם עם ישראכרט
הכנסות ריבית ,נטו
רווח לפני מיסים
הפרשה למיסים על הרווח
רווח נקי בתקופה
רווח נקי בסיסי למניה רגילה
(בש"ח)
מספר המניות הרגילות ששימש
לחישוב

3

4

לשנה שהסתיימה לשנה שהסתיימה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר ביום  31בדצמבר ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
***-

***-

***-

**-

**-

**-

18,066,344

18,066,344

18,066,344

* סכום הנמוך מ 0.5-מיליון ש"ח.
** סכום הנמוך מ 0.5-ש"ח.
איל דשא יו"ר הדירקטוריון
ד"ר רון וקסלר מנהל כללי
ערן וקנין סמנכ"ל בכירCFO,
סיגל ברמק מנהלת המחלקה לחשבות וכספים ,חשבונאית ראשית
תל אביב 3 ,במרץ .2020
הביאורים ל דוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

מאזנים
במיליון ש"ח

נכסים אחרים
סך כל הנכסים
התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות
הון
סך כל ההתחייבויות וההון

ליום  31בדצמבר
2019
6
6

ביאור
5
8
7

6
6

ליום  31בדצמבר
2018
6
6
6
6

דוחות על השינויים בהון לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
במיליון ש"ח

יתרה ליום  31בדצמבר 2016
רווח נקי לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2017
רווח נקי לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2018
רווח נקי לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

הון
מניות הנפרע
1
1
1
1

פרמיה
על מניות
19
19
19
19

* סכום הנמוך מ 0.5-מיליון ש"ח.
הביאורים ל דוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

סך הון המניות
הנפרע ופרמיה עודפים
()14
20
*()14
20
*()14
20
*()14
20

סך כל ההון
6
*6
*6
*6

דוחות על תזרימי המזומנים
במיליון ש"ח
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2019
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי לשנה
התאמות:
שינוי בנכסים אחרים
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
שינוי במזומנים
יתרת מזומנים לתחילת השנה
יתרת מזומנים לסוף השנה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2018

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2017

*-

*-

*-

*-

*-

*-

* סכום הנמוך מ 0.5-מיליון ש“ח.
הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

ביאור  - 1כללי
יורופיי ( יורוקרד) ישראל בע"מ (להלן" :יורופיי" או "החברה") הוקמה והתאגדה בישראל בשנת  1972כחברה פרטית על-פי
פקודת החברות [נוסח חדש] ,תשמ"ג . 1983-החברה הינה חברת בת ,בבעלות מלאה של ישראכרט בע"מ (להלן" :ישראכרט").
נכון ליום  31בדצמבר "( 2019מועד הדוח") ולמועד חתימת הדוח ,מוחזקת ישראכרט על ידי בנק הפועלים בע"מ בשיעור של
( .33%המהווה גרעין שליטה).
ביום  2בפברואר  , 2020פרסם בנק הפועלים דיווח מיידי ("דיווח הבנק") ,לפיו במסגרת השלמת ההיפרדות של בנק הפועלים
מהקבוצה  ,כנדרש בחוק שטרום ,אישר דירקטוריון בנק הפועלים ,ביום  2בפברואר  ,2020חלוקה של כל יתרת מניות ישראכרט
המוחזקות על ידי בנק הפועלים ( 66,009,318מניות) ,המהוות כ 33% -מהון המניות המונפק והנפרע שלה ,כדיבידנד בעין לבעלי
מניות בנק הפועלים ("החלוקה") .על פי דיווח בנק הפועלים תאריך חלוקת הדיבידנד בעין יהיה ביום  9במרץ  .2020במועד בו
בנק הפועלים יחדל לשלוט בישראכרט (כאמור לעיל) ישראכרט והחברה תחדלנה להיות "תאגיד עזר" ולהבנת ישראכרט והחברה
לא יחולו עליהן עוד הוראות כאמור החלות על תאגיד עזר ,אך הן ימשיכו להיות כפופות לפיקוחו של המפקח על הבנקים בקשר
בין היתר עם פעילותן כ"חברות כרטיסי אשראי' וכ'סולק'.
כחלק משינוי מעמדן של החברות ,כא מור ,יוכלו החברות לעסוק בתחומי פעילות המותרים להם על-פי רישיון הסולק שהוענק להן,
כולל כאלה אשר גופים שהינם תאגידי עזר מנועים מלעסוק בהם ,וכן להחזיק או לשלוט בשיעור העולה על  20%מאמצעי
השליטה בתאגיד שעיסוקיו אינם מפורטים ברישיון הקבוע .ראה בהקשר זה ביאור  1להלן.

רישיון סולק
ביום  28בינואר  , 2020העניק המפקח על הבנקים לחברה רישיון סולק על-פי סעיף  36יא לחוק הבנקאות רישוי ("הרישיון
הקבוע").
בהתאם לרישיון הקבוע ,החברה תהא רשאית לעסוק ,בין היתר ,בתחומי הפעילות הבאים :הנפקה ,סליקה ותפעול של כרטיסי חיוב
או אמצעי תשלום; מתן אשראי (למעט אשראי לדיור); ניהול ותפעול מועדוני לקוחות ותכניות נאמנות של לקוחות החברה; ניטור
וניתוח דאטה פיננסית וניהול סיכונים; מתן שירותים ללקוחות החברה אגב רכישת מוצרים; ניהול חשבון תשלום; שיווק ומכירת
ביטוח וכן שיווק פוליסות חיסכון קופות גמל להשקעה (ללא סיכוני חיתום) ,בכפוף לקבלת רישיון על-פי כל דין ,אשר נכון למועד
זה ,אין ודאות בנוגע למועד בו יינתן ,ככל שיינתן; וכל פעילות אחרת הנלווית לתחומי הפעילות האמורים או הנדרשת לשם
ביצועם.
תחילת פעילותה של החברה בעיסוקים שאינם מותרים לתאגיד עזר (כהגדרתו בחוק הבנקאות רישוי) תותר החל מהמועד בו תחדל
להיות תאגיד עזר .בנוסף ,תחילת פעילותה בחלק מתחומי העיסוק כפופה למתן הודעה למפקח על הבנקים על השלמת ההיערכות
ליישומם ופירוט האמצעים שננקטו לזיהוי הסיכונים בפעילות ,ניהולם ובקרתם ולאי התנגדות המפקח בתוך פרק זמן שנקבע.
הדוחות הכספיים השנתיים אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום  3במרץ .2020

ביאור  - 2כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית
א .הגדרות
בדוחות כספיים אלה:
• כללי חשבונאות מקובלים בבנקים בארה"ב – כללי החשבונאות שבנקים אמריקאיים שנסחרים בארה"ב נדרשים ליישם.
כללים אלה נקבעים על -ידי רשויות הפיקוח על הבנקים בארה"ב ,רשות ניירות ערך בארה"ב ,המוסד לתקינה בחשבונאות
כספית בארה"ב וגופים נוספים בארה"ב ,ומיושמים בהתאם להיררכיה שנקבעה בתקן חשבונאות אמריקאי מס' ( 168תת-נושא
 105-10בקודיפיקציה) ,הקודיפיקציה של תקני החשבונא ות של המוסד לתקינה בחשבונאות כספית בארה"ב וההיררכיה של
כללי החשבונאות המקובלים .בנוסף לכך ,בהתאם להנחיות קביעת המפקח על הבנקים ,למרות ההיררכיה שנקבעה בתקן
אמריקאי מס'  , 168הובהר כי כל עמדה שנמסרה לציבור על -ידי רשויות הפיקוח על הבנקים בארה"ב או על-ידי צוות רשויות
הפיקוח על הבנקים בארה"ב לגבי אופן היישום של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב היא כלל חשבונאות המקובל בבנקים
בארה"ב.
• תקני דיווח כספי בינלאומיים ( - )IFRSתקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ()IASB
והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים ( ) IFRSותקני חשבונאות בינלאומיים ( ) IASלרבות פרשנויות לתקנים אלה
שנקבעו על ידי הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי ( ) IFRICאו פרשנויות שנקבעו על ידי הועדה המתמדת
לפרשנויות ( ,)SICבהתאמה.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

החברה  -יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ.
החברה האם  -ישראכרט בע"מ.
צדדים קשורים ובעלי עניין  -כמשמעותם בסעיף  80להוראות הדיווח לציבור.
בעלי שליטה  -כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות הכספיים) ,התשנ"ו -
.1996
מדד  -מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.
דולר  -דולר של ארצות הברית.
סכום מותאם  -סכום נומינלי היסטורי שהותאם למדד בגין חודש דצמבר  , 2003בהתאם להוראות גילויי דעת של לשכת רואי
חשבון בישראל.
סכום מדווח  -סכום מותאם למועד המעבר ( 31בדצמבר  ,) 2003בתוספת סכומים בערכים נומינליים ,שנוספו לאחר מועד
המעבר ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר מועד המעבר.
עלות  -עלות בסכום מדווח.
דיווח כספי נומינלי  -דיווח כספי המבוסס על סכומים מדווחים.
מטבע הפעילות  -המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית שבה פועלת החברה.
מטבע הצגה  -המטבע לפיו מוצגים הדוחות הכספיים.

ב .בסיס עריכת הדוחות הכספיים
 .1עקרונות הדיווח

הדוחות הכספיים של החברה ערוכים בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו .בעיקר הנושאים,
הוראות אלה מבוססות על כללי החשבונאות המקובלים בארצות הברית ( . )US-GAAPבנושאים הנותרים ,שהם פחות מהותיים,
ההוראות מבוססות על תקני דיווח כספי בינלאומיים ( ) IFRSועל כללי חשבונאות מקובלים בישראל ( .)Israeli GAAPכאשר
תקני דיווח כספי בינלאומיים מאפשרים מספר חלופות ,או אינם כוללים התייחסות ספציפית למצב מסוים ,נקבעו בהוראות אלה
הנחיות יישום ספציפיות ,המבוססות בעיקר על כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארצות הברית.
 .2מטבע פעילות ומטבע הצגה

הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח ,שהינו מטבע הפעילות של החברה ,ומעוגלים למיליון הקרוב ,למעט אם צוין אחרת .השקל הינו
המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.

ביאור  - 2כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ב .בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)
 .3בסיס המדידה

הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית .ערכם של נכסים לא כספיים ופריטי הון שנמדדו על בסיס העלות ההיסטורית ,הותאם
לשינויים במדד המחירים לצרכן עד ליום  31בדצמבר  , 2003היות ועד למועד זה נחשבה כלכלת ישראל ככלכלה היפר-
אינפלציונית .החל מיום  1בינואר  2004עורכת החברה את דוחותיה הכספיים בסכומים מדווחים.
 .4שימוש באומדנים

בעריכת הדוחות הכספיים נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום
המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות
מאומדנים אלה.
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות
ולאירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת האומדנים ,מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר ,עובדות
שונות ,גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן .האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן
שוטף .שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
ג .יישום לראשונה של תקני חשבונאות ,עדכוני תקינה חשבונאית והוראות המפקח על הבנקים

להלן תיאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים אלה .ליישום הוראות אלו לא הייתה השפעה על
הדוחות הכספיים ,למעט השפעה על אופן ההצגה והגילוי (ראה להלן).
הוראה בנושא דוחות לציבור של סולקים

בחודש אוגוסט  2019פרסם המפקח על הבנקים הוראה בנושא "דוחות לציבור של סולקים" .על פי ההוראה ,לאור התפתחות
הפעילות של סולקים ,עלה הצורך להגדיר את אופן הדיווח שלהם לציבור בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על
הבנקים .על פי ההוראה ,בין היתר ,הוחלו על סולק כלל ים שחלו לגבי עריכת ופרסום דוחות כספיים של חברת כרטיסי אשראי,
וכן ניתנו הקלות לסולק לא מהותי (כהגדרתו בהוראה) .החברה עומדת בהגדרות לסולק לא מהותי ,הוראות אלו חלות על החברה
החל מדוחות הרבעון השלישי לשנת .2019

ביאור  - 2כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ד .מדיניות חשבונאית שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים
 .1מטבע חוץ והצמדה
עסקאות במטבע חוץ

במועד ההכרה בעסקה במטבע חוץ ,כל נכס ,התחייבות ,הכנסה ,הוצאה ,רווח ,או הפסד הנובעים מהעסקה מתורגמים במועד
ההכרה לראשונה למטבע הפעילות של החברה לפי שער החליפין שבת וקף במועד העסקה .בכל מועד דיווח ,נכסים והתחייבויות
כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח ,מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו יום.
נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן ,מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין
שבתוקף ביום שבו נקבע השווי ההוגן.
פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות היסטורית ,מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.
רווחים או הפסדים מתרגום עסקאות במטבע חוץ והנובעים מהתנודתיות של המטבעות בין מועדי העסקאות לבין מועד
הסילוק/מועד המאזן מוכרים בדוח רווח או הפסד כרווחים או הפסדים מהפרשי תרגום (( הכנסות(הוצאות) תפעוליות נטו על פי
הסכם עם ישראכרט)).
נכסים והתחייבויות הצמודים למדד נכללים לפי תנאי ההצמדה שנקבעו לגבי כל יתרה.
להלן פרטים על שערי החליפין היציגים ומדד המחירים לצרכן (בסיס  )100 = 2018ושיעורי השינוי הם:
ביום  31בדצמבר  2019ביום  31בדצמבר  2018ביום  31בדצמבר 2017
99.4
100.2
100.8
מדד המחירים לצרכן (בנקודות)  -בגין
3.467
3.748
שער הדולר של ארה“ב (בש“ח ל3.456 1-
דולר)
4.153
4.292
3.878
אירו (בש"ח ל 1-אירו)
שיעור השינוי באחוזים בשנה שהסתיימה

מדד המחירים לצרכן  -בגין
שער הדולר של ארה“ב
שער אירו
 .2בסיס ההכרה בהכנסות ובהוצאות

הכנסות והוצאות מוכרות על בסיס צבירה.

בשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2019
0.6
()7.8
()9.6

בשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2018
0.8
8.1
3.4

בשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2017
0.4
()9.8
2.7

ביאור  - 2כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ד .מדיניות חשבונאית שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים (המשך)
 .3התחייבויות תלויות

הדוחות הכספיים כוללים הפרשות נאותות בגין תביעות ,בהתאם להערכת ההנהלה ובהתבסס על הערכות יועציה המשפטיים.
מתכונת הגילוי הינה על פי הוראות המפקח על הבנקים ,באופן שהתביעות שהוגשו כנגד החברה מסווגות לשלוש קבוצות:
 .1סיכון צפוי ( - )Probableהסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה מעל ל . 70%-בגין תביעה הנכללת בקבוצת סיכון זה
נכללה הפרשה בדוחות הכספיים.
 .2סיכון אפשרי ( - )Reasonably possibleהסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה בין  20%ל .70%-בגין תביעה
הנכללת בקבוצת סיכון זו לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים ,אך ניתן גילוי.
 .3סיכון קלוש ( - )Remoteהסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה מתחת ל . 20%-בגין תביעה הנכללת בקבוצת סיכון זו
לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים ולא ניתן גילוי.
תביעה שלגביה יש קביעה של המפקח על הבנקים כי החברה נדרשת להשיב כספים ,מסווגת כצפויה ונערכת בגינה הפרשה בגובה
הסכום שהחברה נדרשת להשיב.
במקרים בהם  ,הנהלת החברה קבעה ,בהסתמך על יועציה המשפטים ,כי לא ניתן להעריך את סיכויי ההתממשות של החשיפה
לסיכון בגין תביעה רגילה או בגין תביעה שאושרה כתביעה ייצוגית  ,לא בוצעה הפרשה.
בהתאם להוראות בנק ישראל ,החברה מחוייבת להעריך את סיכויי ההתממשות של חשיפה לסיכון בגין תביעה ייצוגית לאחר
ארבעה דוחות כספיים שיפורסמו לאחר שהוגשה התביעה עם בקשה להכרתה כייצוגית.
לפרטים נוספים ראה ביאור .8ב .בדבר "הליכים משפטיים" להלן.
 .4הוצאות מיסים על ההכנסה

הדוחות הכספיים של החברה כוללים מיסים שוטפים .מיסים שוטפים הינם סכום המי סים על ההכנסה ששולמו או שעתידים להיות
משולמים (או מוחזרים) עבור השנה השוטפת ,כפי שנקבע על ידי יישום הוראות דיני המס שנחקקו על הכנסה חייבת במס .הוצאות
המסים השוטפים כוללים גם את השינויים בתשלומי המס המתייחסים לשנים קודמות.
 .5רווח למניה

החברה מציגה נתוני רווח למניה בסיסי ומדולל לגבי הון המניות הרגילות שלה .הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח
או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של החברה במספר הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו במחזור במשך
השנה.
 .6גילויים בהקשר לצד קשור

המידע על יתרות מאזניות וחוץ מאזניות והמידע על תוצאות העסקאות עם בעלי עני ין וצדדים קשורים ניתן בהתאם להוראות
הדיווח לציבור לגבי כל אדם המוגדר כבעל עניי ן או צד קשור לפי ההגדרות בסעיף  1בהוראות הדיווח לציבור ,או כאיש קשור,
לפי הה גדרות בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר  312בדבר "עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים" .בנוסף לדרישות הגילוי
הנדרשות מכוח הוראות הדיווח לציבור ,החברה מיישמת גם את הוראות הגילוי המתחייבות מיישום נושא  850בקודיפיקציה בדבר
" גילויים בהקשר לצד קשור".

ביאור  - 2כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ד .מדיניות חשבונאית שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים (המשך)
 .7עסקאות עם בעלי שליטה

החברה מיישמת את כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב לצורך טיפול חשבונאי בפעולות בין חברת כרטיסי אשראי לבין בעל
שליטה בו ובין חברה בשליטת התא גיד הבנקאי לבין חברת כרטיסי אשראי .במצבים בהם בכללים כאמור לא קיימת התייחסות
לאופן הטיפול ,מיישמת החברה את הכללים שנקבעו בתקן מספר  23של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בנושא הטיפול
החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה.
נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצ עה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה .בשל העובדה כי מדובר בעסקה
במישור ההוני ,זוקפת החברה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה להון.
הלוואות ,לרבות פיקדונות

במועד ההכרה לראשונה ,ההלוואה שניתנה לבעל השליטה או פיקדון שהתקבל מבעל השלי טה ,מוצגים בדוחות הכספיים של
החברה לפי שוויים ההוגן כנכס או כהתחייבות ,לפי העניין .ההפרש בין סכום ההלוואה שניתנה או פיקדון שהתקבל לבין שוויים
ההוגן במועד ההכרה לראשונה נזקף להון .בתקופות הדיווח שלאחר מועד ההכרה לראשונה ההלוואה או הפיקדון כאמור מוצגים
בדוחו ת הכספיים של החברה בעלותם המופחתת.

ביאור  - 3הכנסות (הוצאות) תפעוליות ,נטו על-פי הסכם עם ישראכרט

()1

במיליוני ש"ח
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2019
18
18
23
()5
18
-

הכנסות בגין בתי עסק
סך כל ההכנסות
הוצאות תפעוליות
()1
תקבולים עבור תפעול וניהול ההסדר
סך כל ההוצאות
סך הכל הכנסות והוצאות

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018
16
16
24
( )8
16
-

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2017
15
15
23
( )8
15
-

()1לפרטים נוספים ראה ביאור .8ז .להלן.

ביאור  - 4הפרשה למיסים על הרווח
 .1לחברה שומות מס סופיות לרבות שומות הנחשבות כסופיות על -פי פקודת מס הכנסה ,עד וכולל שנת המס .2014
 .2שינויים בשיעורי המס

מס חברות
להלן שיעורי מס החברות הרלוונטיים לחברה בשנים :2017-2019
23% - 2019
23% - 2018
24% – 2017
המיסים השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעורי המס המוצגים לעיל.

ביאור  - 5נכסים אחרים
במיליון ש"ח

ישראכרט בע"מ

()1

ליום  31בדצמבר 2019
6

ליום  31בדצמבר 2018
6

( )1היתרה אינה צמודה ונושאת ריבית בשיעור עלות הגיוס המשוקלל של חברת האם .לפרטים נוספים ראה ביאור .8ז .להלן.

ביאור  – 6הטבות לעובדים
הסכם עם ארגון העובדים
ביום  20בדצמבר  2017נחתם הסכם קיבוצי של הקבוצה אשר נכנס לתוקפו בחודש ינואר  2018ועד ליום  31בדצמבר .2023
ההסכם כולל הסכמות בנושאים ארגוניים וכלכליים ובכללם גם הסכמות בנוגע לתוספות שכר ולתנאים נלווים שיחולו על עובדי
החברה  .כמו -כן ,עודכן ספר התפקוד ,הכולל הגדרות תפקידים ושכר רלוונטי .ההסכם כולל התחייבות של נציגות העובדים
ל"שקט תעשייתי" (הימנעות מצעדים ארגוניים) בכל הנושאים המוסדרים בהסכם.

ביאור  - 7הון ,הלימות הון ומינוף
א .הון המניות (בש"ח):

מניות רגילות בנות  0.0001ש"ח

ליום  31בדצמבר
 2019רשום
2,500

ליום  31בדצמבר
 2019מונפק
ונפרע
1,807

ליום  31בדצמבר
 2018רשום
2,500

ליום  31בדצמבר
 2018מונפק
ונפרע
1,807

ב .הלימות ההון ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים
הלימות הון

החל מיום  1בינואר  2014מיישמת החברה את הוראות ניהול בנקאי תקין מספר  201-211בנושא מדידה והלימות הון כפי
שעודכנו על מנת להתאימן להנחיות באזל ( IIIלהלן" :באזל .)"III
יחסי הון מינימליים

ביום  30במאי  2013פרסם הפיקוח על הבנקים לכל התאגידים הבנקאיים וחברות כרט יסי אשראי חוזר בדבר יחסי הון מינימליים
במסגרת היערכות ליישום הוראות באזל  . IIIבהתאם לחוזר ,כל התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי נדרשים ,בין היתר,
לעמוד ביחס הון עצמי רובד  1מינימלי בשיעור של  ,9%וזאת עד ליום  1בינואר  . 2015בנוסף ,תאגיד בנקאי משמעותי במיוחד,
שסך נכסיו המאזניים על בסיס מאוחד מהווה לפחות  20%מסך הנכסים המאזניים במערכת הבנקאית בישראל ,יידרש לעמוד ביחס
הון עצמי רובד  1מינימלי בשיעור של  ,10%וזאת עד ליום  1בינואר  . 2017כמו כן ,נקבע כי יחס ההון הכולל המינימלי יעמוד,
החל מיום  1בינואר  ,2015על  12.5%לכלל המערכת הבנקאית ועל  13.5%לתאגידים בנקאיים משמעותיים במיוחד ,וזאת החל
מיום  1בינואר  .2017בחודש מאי  2016פרסם הפיקוח על הבנקים הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  472בדבר "סולקים וסליקת
עסקאות בכרטיסי חיוב" ובו הקלה לסולק לעניין דרישת ההון העצמי ,שתחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר 201-
( 211מדידת והלימות הון) .אולם ,על אף האמור בסעיף  40להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  ,201יחס הון עצמי רובד  1לא
יפחת מ  8%ויחס ההון הכולל לא יפחת מ  . 11.5%הוראה זו נכנסה לתוקף ביום  1ביוני  .2016בחודש פברואר  2019אישר
דירקטוריון החברה את היעדים ליחסי הון מינימליים.
יעד הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון של החברה הינו  9%ויעד ההון הכולל לרכיבי סיכון של החברה הינו .12.5%

ביאור  - 7הון הלימות הון ומינוף (המשך)
ב .הלימות ההון ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים במיליון ש"ח (המשך)
 . 1הון לצורך חישוב יחס הון ()1

הון עצמי רובד  1והון רובד 1
סך הכל הון כולל

ליום  31בדצמבר 2019
6
6

ליום  31בדצמבר 2018
6
6

 . 2יתרות משוקללות של נכסי סיכון

סיכון אשראי
סיכון תפעולי
סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון

ליום  31בדצמבר
 2019יתרות
משוקללות של
נכסי סיכון
3
*3

ליום 31
בדצמבר 2019
דרישת הון
***-

ליום  31בדצמבר
 2018יתרות
משוקללות של
נכסי סיכון
3
*3

ליום 31
בדצמבר
 2018דרישת
הון
***-

* סכום הנמוך מ 0.5-מיליון ש"ח.
 .3יחס ההון לרכיבי סיכון (באחוזים)

ליום  31בדצמבר 2019
יחס הון עצמי רובד  1והון רובד  1לרכיבי
סיכון
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
יחס הון עצמי רובד  1המזערי הנדרש על-
ידי המפקח על הבנקים
יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על-ידי
המפקח על הבנקים
( )1

ליום  31בדצמבר 2018

200%
200%

200%
200%

8.0%

8.0%

11.5%

11.5%

מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  201-211בדבר "מדידה והלימות הון".

ביאור  - 7הון הלימות הון ומינוף (המשך)
ב .הלימות ההון ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים (המשך)
יחס מינוף

להלן יחס המינוף המחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר :218
ליום  31בדצמבר 2019
6
הון רובד ( 1במיליון ש"ח)
6
סך החשיפות (במיליון ש"ח)
100%
יחס המינוף
5.0%
יחס המינוף המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

ליום  31בדצמבר 2018
6
6
100%
5.0%

ביאור  - 8התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות
א .הגבלים עסקיים והליכי רגולציה
 .1הגבלים עיסקיים

כחלק מהסדר שבין ישראכרט וחברות כרטיסי האשראי מקס איט פיננסים בע"מ ("מקס ") (לשעבר לאומי קארד) וכ.א.ל לסליקה
הדדית של כרטיסי חיוב מהמותגים  Visaו ,MasterCard -בחודש מרץ  2012הוגשה בקשה לממונה על התחרות לקבלת פטור
מאישור הסדר כובל ביחס להסכם תפעולי המסדיר את הפעלת הממשק המשותף בין ישראכרט ,מקס וכ.א.ל בנוגע ליישום ההסדר
ביניהן (הסכם המתעדכן מעת לעת על-ידי הצדדים) .ביום  25באפריל  2018ניתנה החלטת הממונה על התחרות בדבר מתן פטור
בתנאים מאישור הסדר כובל עד ליום  31בדצמבר  2023ביחס להסכם התפעולי האמור .הפטור כולל ,בין היתר ,התייחסות לחובת
חברות כרטיסי האשראי לצרף להסדר ,באופן שוויוני וללא עלות ,כל מנפיק ,סולק או גוף מטעמם שפעילותו נוגעת להסדר
ושיבקש להצטרף להסדר ,להעמ יד לרשותו את כל המידע הדרוש לו לצורך הצטרפותו ופעילותו על-פי ההסדר ,ולבצע התאמות
סבירות ככל הנדרש באופן שיאפשר לשחקן חדש להצטרף להסדר ולפעול על-פי הוראותיו ,וכן איסור על ישראכרט ,מקס וכ.א.ל
לנקוט בפעולות העלולות להקשות על כניסה של מתחרים חדשים לתחום ההנפקה או לתחום הסליקה או על חדירה של אמצעי
תשלום חליפיים לכרטיסי אשראי ,כגון כרטיסי חיוב מיידי ,הכל כמפורט בתנאי הפטור .בנוסף כולל הפטור הוראה ,לפיה החל
מיום  1ביולי  , 2021העברת כספים בין מנפיק וסולק בגין עסקאות המבוצעות בתשלום בודד ,תתבצע לא יאוחר מיום לאחר מועד
שידור העסקה מבית העסק .ביום  10בנובמבר  2019התקבל בישראכרט מכתב מ רשות התחרות ,לפיו הממונה על התחרות
החליטה להפעיל את סמכותה על פי דין ,ולקבוע כי על ההסדר הכובל האמור ,וכן על כל הסדר כובל שעניינו סליקה צולבת של
כרטיסי חיוב של המותגים  Visaו ,MasterCard -לא יחולו פטורים המוענקים בכללי פטור סוג .עם זאת ,החלטת הפטור ,על
תנאיה ,תמשיך לחול על ההסדר הכובל עד לתום תוקפה ביום  31בדצמבר  , 2023היינו :שהצדדים להסדר הכובל רשאים להמשיך
ולפעול על פי ההסדר מבלי לקבל את אישור בית הדין לתחרות עד לאותו מועד ,בכפוף לקיום התנאים שנקבעו בהחלטת הפטור
ובלבד שלא יחול שינוי בפרט מהותי בהסדר .מכתב דומה ,בשינויים המחויבים ,התקבל גם בנוגע לפטור בתנאים מאישור הסדר
כובל ביחס להסדרים שעניינם מתן רישיון לכ .א.ל ומקס לסליקה צולבת של כרטיסי אשראי ממותג "ישראכרט" מיום  16במאי
 , 2018שאף הוא בתוקף עד ליום  31בדצמבר .2023
 .2הליכי רגולציה

ל הלן התפתחויות רגולטוריות משמעותיות שחלו בשנים האחרונות ,הרלוונטיות לתחומי פעילות החברה ,ואשר להערכת החברה
הינן בעלות השפעה (או עשויות להשפיע ,לפי העניין) באופן מהותי על עסקי החברה :יובהר ,כי התיאור להלן אינו מהווה רשימה
ממצה של כלל ההוראות הרגולטוריות להן כפופה החברה או של כלל השינויים שחלו בהוראות כאמור במהלך התקופה האמורה.
הוראות ופרסומי בנק ישראל והמפקח על הבנקים:
 .1הוראה להטמעת השימוש בתקן האבטחה EMV -
בחודש ינואר  2020פרסם המפקח על הבנקים תיקון להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  470ו ,472 -לפיהן )1( :החל מיום 31
במרץ  ,2020מנפיק ינפיק כרטיס חיוב ( ,ולמעט חריגים כגון :כרטיס נטען ,כרטיס ייעודי לתשלומים בין בתי עסק וכרטיס
המאפשר רכישה בבתי עסק ספציפיים ) התומך בתקן "( EMVכרטיס חכם") ושניתן לבצע באמצעותו עסקאות ללא מגע
( ) Contactlessויישם פתרון תפעולי המאפשר קביעת קוד סודי אישי הנדרש לביצוע עסקה בכרטיס חכם על ידי הלקוח; ()2
בהתאם למועדים שנקבעו בהוראה ,אשר יחולו באופן מדורג בהתאם לגודל וסוג בית העסק  -סולק לא יסלוק עסקאות בכרטיסי
חיוב אלא אם בוצעו בטכנולוגיית  ; EMVנעשתה עסקה בהצגת כרטיס חכם ,לא יסלוק הסולק את העסקה אלא אם בוצעה בתקן
 EMVוהלקוח השתמש ב קוד סודי או בפרט אימות מוגבר אחר (כהגדרתו בהוראה) ,למעט מקרים בהם המנפיק או הסולק קבעו
שלא נדרש קוד סודי או פרט אימות מוגבר אחר כאמור;

ביאור  - 8התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)
ב .הגבלים עסקיים והליכי רגולציה (המשך)
 .2הליכי רגולציה (המשך)

 .2בחודש פברואר  2020פרסם המפקח על הבנקים הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל",
המגדיר לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי כיצד ליישם תקן של בנקאות פתוחה ,בהתאם לרגולציה החלה עליהם כצרכני מידע
או כיוזמי תשלומים ,את החובות והכלים לניהול הסיכונים הן לצד מקורות המידע ומנהלי חשבון התשלום והן לצד ספקי צד ג'
(הכל כמשמעותו ובהתאם לאמור בהוראה) .על פי האמור בחוזר שפורסם בצמוד להוראה , ,לאחר השלמת חקיקה בנושא
בנקאות פתוחה וקביעת רגולציה לענין ספקי צד ג' חוץ בנקאיים ,תתוקן ההוראה כך שהבנקים וחברות כרטיסי אשראי ינגישו
את תשתיות הבנקאות הפתוחה גם לגופים אלו .ההוראה כוללת הוראות שונות ,בינהן תפקידי הדירקטוריון וההנהלה הבכירה,
נושא הסכמת הלקוח ,החובות החלות על בנקים וחברות כרטיסי אשראי כצרכן מידע וכיוזם תשלומים ועוד .בשלב ראשון,
ההוראה תחול על הבנקים ועל חברות כרטיסי האשראי בפעילותם בישראל ביחס לחשבונות של יחידים ,כאשר יש כוונה
להרחיבה בהמשך גם לחשבונות של תאגידים .ככלל ,ההוראה עתידה להיכנס לתוקף ביום  31בדצמבר  .2020יצוין ,כי החובה
להציע לצרכן מידע אודות כרטיסי חיוב ,סך יתרות בכרטיסי חיוב ותנועות בכרטיסי חיוב ,תיכנס לתוקף רק ביום  1ביולי
.2021
 .3בחודש אוגוסט  2019פרסם המפקח על הבנקים הוראה בנושא "דוחות לציבור של סולקים" .על פי ההוראה ,לאור התפתחות
הפעילות של סולקים ,עלה הצורך להגדיר את אופן הדיווח שלהם לציבור בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על
הבנקים .על פי ההוראה ,בין היתר ,הוחלו על סולק כללים שחלו לגבי עריכת ופרסום דוחות כספיים של חברת כרטיסי אשראי,
וכן ניתנו הקלות לסולק לא מהותי (כהגדרתו בהוראה) .ראה גם ביאור .2ג 2.לעיל.
 .4בחודש יולי  , 2019פרסם בנק ישראל נייר עמדה בנושא " פעילות אפליקציות התשלומים של הבנקים" ,אשר עיקריו הינם:
א .הבנקים יפעלו באופן מוגבל בלבד להחדרת תשלום באמצעות אפליקציות בבתי עסק במהלך השנים  2019עד 2021
(כולל) ,כך שבתקופות האמורות תוגבל הפעילות של כל אחד מהבנקים בתחום אפליקציות התשלום בקרב עסקים עד לרף של
 2.5 ,2ו 3-מיליארד ש"ח (בהתאמה); ב .החל משנת  2021מגבלת רף הפעילות האמורה לא תחול על עסקים שמתבצע בהם
תשלום על בסיס תקן בינלאומי לביצוע עסקאות חכמות (תקן  ;) EMVג .חברות כרטיסי האשראי יוכלו לפעול באפליקציות
תשלום לבתי העסק ,ככל שיפתחו אפליקציות כאמור או תוך שיתוף פעולה עם גופים חוץ בנקאיים ,על בסיס כרטיסי האשראי
ללא מגבלות על היקף הפעילות .בנוסף ,ציין בנק ישראל במסגרת נייר העמדה ,בין היתר ,כי( :א) בתקופה האמורה יקדמו בנק
ישראל ,משרד האוצר ורשות התחרות אפשרות של יזום פעולות תשלום על -ידי גופים חוץ בנקאיים ,על מנת ששחקנים קיימים
וחדשים יוכלו להציע שירותי תשלום חדשים (לצרכנים ולבתי העסק) ,ישירות מחשבון הבנק של הלקוח ובכך ירחיבו את מגוון
אמצעי התשלום ,יגבירו את התחרות בתחום ויוזילו עלויות ,ובמקביל ,פועל בנק ישראל על מנת שתתאפשר גישה למרכז
סליקה בנקאי בע"מ ("מס"ב") לגופים חוץ בנקאיים כך שיוכלו להתחרות בגופים הבנקאיים במתן שירותי התשלום( .לענין זה
יצוין ,כי בחודש אוגוסט  2019הודיע המפקח על הבנקים כי יתחיל בתהליך להקצאת קודי זיהוי לגופים שיצטרפו למערך
התשלומים .החברה וישראכ רט הגישו בקשות לבנק ישראל לקבלת קודי זיהוי כאמור) לעניין זה צוין בנייר העמדה ,כי
האפליקציות הבנקאיות לתשלום בבתי עסק לא יפעלו על בסיס שירות תשלום מיידי ,אם מס"ב תפתח שירות כזה ,אלא אם
תהיה אפשרות גישה לשירות כאמור גם לגופים חוץ בנקאיים; ו(-ב) אם יחולו שינו יים מהותיים בשוק במהלך התקופה ,תבחן
מחדש נחיצות המגבלות בפעילות האפליקציות הבנקאיות.
 .5בחודש יוני  2019פרסם המפקח על הבנקים מכתב בנושא " עידוד חדשנות בבנקים ובסולקים" .בהתאם למכתב ,ההתפתחות
הטכנולוגית המהירה בשנים האחרונות מציבה אתגרים משמעותיים לצד הזדמנ ויות עבור תאגידים בנקאיים .על פי המכתב ,בין
היתר :על התאגידים הבנקאיים לגבש גישה אסטרטגית ברורה והוליסטית לגבי אימוץ חדשנות בפעילותם הבנקאית; עליהם
להיות ערים לסיכונים השונים הנובעים מהטמעת מוצרים ושירותים חדשים וחדשניים; המפקח על הבנקים ער לכך שניסוי
יוזמ ות לחדשנות מלווה לעיתים בהתממשות סיכונים ומבין כי זה חלק בלתי נמנע מתהליך של שינוי; והמפקח על הבנקים פועל
ויפעל להסרת חסמים רגולטוריים לחדשנות ולבניית תשתיות שיאפשרו קידום חדשנות.
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 .6בחודש יוני  , 2019פרסם המפקח על הבנקים הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי",
שמטרתה ,בהתאם לאמור בדברי ההסבר לה ,להסדיר את חובת התאגיד הבנקאי ,שנקבעה בתיקון  29לחוק הבנקאות (שירות
ללקוח) ,התשמ"א – ( 1981בסעיף קטן זה – "החוק ") לפיה משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי לא יעלה על שש ( )6דקות
מתחילת השיחה ,בהתאמות הנדרשות למערכת הבנקאית ,כ ך שתאגיד בנקאי יהיה רשאי לחרוג ממשך ההמתנה לקבלת מענה
אנושי מקצועי לכל היותר ב 15%-מסך השיחות שהתקבלו במוקד הטלפוני ,במהלך תקופה של חודש קלנדרי בממוצע שנתי
כמפורט להלן .כמו כן ,ההוראה מעגנת חובה לתת קדימות בתור לאזרחים ותיקים ,מגדירה דרישות לניטור ובקרה אחר דפוסי
המענה ללקוחות במוקד הטלפוני וכן קובעת כי תאגיד בנקאי יתן גילוי באתר האינטרנט שלו אודות מאפייני פעילות המוקד
הטלפוני; והכל כמפורט בהוראה.
לעניין משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי במוקד הטלפוני ,ההוראה קובעת ,שתאגיד בנקאי יהיה רשאי לבחור אחת
משתי האפשרויות הבאות :אפשרות ראשונה  )1( -בשעות שנקבעו בהוראה ("שעות הגרעין") ,שיעור השיחות שבהן משך
ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי בסוגי השירותים המפורטים בחוק עולה על שש ( ) 6דקות מתחילת השיחה ,לא יעלה על
 15%מתוך כלל השיחות המתקבלות במוקד הטלפוני בשעות הגרעין  ,בחודש קלנדרי; בקבוצת השיחות שבהן משך ההמתנה
עולה על שש ( ) 6דקות מתחילת השיחה ,כאמור ברישא ,משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי לא יעלה על שמונה ()8
דקות בממוצע מתחילת השיחה ,בחודש קלנדרי; ( ) 2בשעות שבהן המוקד הטלפוני פועל מעבר לשעות הגרעין ,שיעור השיחות
ש בהן משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי בסוגי השירותים המפורטים בחוק עולה על שש ( )6דקות מתחילת השיחה,
לא יעלה על  30%מתוך כלל השיחות המתקבלות במוקד הטלפוני בשעות אלה ,בחודש קלנדרי.
אפשרות שניה  -שיעור השיחות שבהן משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי בסוגי ה שירותים המפורטים בחוק עולה על
שש ( ) 6דקות מתחילת השיחה ,לא יעלה על  15%מתוך כלל השיחות המתקבלות במוקד הטלפוני בחודש קלנדרי .בקבוצת
השיחות שבהן משך ההמתנה עולה על שש ( ) 6דקות מתחילת השיחה כאמור ,משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי לא
יעלה על שמונה ( )8דקות ב ממוצע מתחילת השיחה ,בחודש קלנדרי ,בכל שעות פעילות המוקד .ככלל,ההוראה נכנסה לתוקף
ביום  25ביולי  2019במקביל לכניסתו של התיקון לחוק לתוקף ,למעט סעיף אחד אשר נכנס לתוקף ביום  1בינואר ,2020
הכל כמפורט בהוראה .לפרטים אודות החוק ראה להלן בסעיף " 18תיקון  29לחוק הבנקאות (שירות ללקוח)".
 .7בחודש מאי  2019פרסם המפקח על הבנקים תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מספר  367בנושא "בנקאות בתקשורת" .על-פי
התיקון ,בין היתר ,תאגיד בנקאי יקבע תקרת סכום ראשונה להעברות ,תשלומים ופעולות אחרות למוטבים ,אשר במסגרתה
יידרשו אמצעי זיהוי ואימות אישיים שיקבעו על -ידי התאגיד הבנקאי בהתאם להערכת הסיכונים שלו ולמדיניות שאושרה על-
ידי הדירקטוריון ,תוך הסרת החובה לעשות שימוש בגורם אימות אחד לפחות במסגרת תקרת הסכום הראשונה כאמור .לפי
דברי ההסבר לתיקון ,הוא יאפשר לתאגידים הבנקאיים לפשט את תהלי ך הזיהוי והאימות של לקוחותיהם המבקשים לבצע
פעולות מרחוק ,ובכך יסייע בהרחבת סל השירותים האפשריים אשר יכולים להינתן באמצעים דיגיטליים.
 .8בחודש מאי  2019קיבלו משתמשי פרוטוקול אשראית ( EMVבינהם החברה) מכתב מבנק ישראל ,לפיו ,בין היתר ,הם
מתבקשים לפעול לאיפיו ן וליישום שינוי בפרוטוקול אשראית  EMVשיתמוך ככל הניתן בכלל האפשרויות השונות לזיהוי
כרטיס משולב (כרטיס המשלב כרטיס חיוב נדחה וכרטיס חיוב מיידי ,באותו כרטיס" :כרטיס קומבו") .בהתאם למכתב האמור,
על משתמשי הפרוטוקול היה לגבש איפיון טכנולוגי לעדכון הפרוטוקול עד ליום  31באוגוסט  ,2019וכן ליישם את ההתאמות
הנדרשות במערכות הרלוונטיות ועדכון המסופים עד ליום  30באפריל .2020
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 .9בחודש אפריל  2019פרסם המפקח על הבנקים עדכון ל" קובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול
בנקאי תקין  411בחברות כרטיסי אשראי" .על -פי העדכון ,בין היתר ,חברת כרטיסי אשראי רשאית להגדיר בהסכם עם
הלקוח סוגי חשבונות במסגרתם יינתנו שירותים שונים ,ובלבד שהליך הזיהוי בעת פתיחת חשבון בו יינתנו שירותים שונים
כאמור ,יהיה לפי הסטנדרט המחמיר ביותר החל על סוגי הפעילות הצפויים בחשבון .כמו כן ,לענין השגת מידע "הכר את
הלקוח" בעת הנפקת כרטיס חיוב בנקאי ,נקבע בעדכון ,כי כאשר חברת כרטיסי אשראי היא צד להסכם הנפקת כרטיס עם לקוח
רק לצורך שיתוף מידע על הלקוח בהתאם לאמור ב"חוק שטרום" ,או שהיא צד להסכם האמור לצורך תפעול ההנפקה ,הבנק
המנפיק הוא האחראי הבלעדי לחובות איסור הלבנת הון ,בהתאם למפורט בקובץ השאלות והתשובות; ואילו במקרים בהם לא
מדובר בתפעול הנפקה אלא בהסדר הנפקה משותף ,האחריות היא ביח ד ולחוד ,כשהבנק וחברת כרטיסי האשראי יוכלו להסכים
בינהם מי אחראי לניטור ולדיווח בפועל על פעילות בלתי רגילה בכרטיס .כמו כן נקבע ,כי על הצד להסדר שלא מנטר ולא
מדווח ,לוודא כי המידע שברשותו הרלוונטי לניטור ולדיווח קיים אצל השותף השני ,הכל בהתאם למפורט בקובץ השאלות
והתשובות .החברה בוחנת את השלכות העדכון.
 .10אסדרת שירותי תשלום  )1( -ביום  9בינואר  2019פורסם ברשומות חוק שירותי תשלום ,התשע"ט .2019-החוק מסדיר,
בין היתר ,היבטים שונים במערכות היחסים שבין נותן שירותי תשלום (מנפיק כרטיס החיוב) למשלם (מחזיק כרטיס החיוב),
ובין נותן שירותי תשלום (הסולק) למוטב (בית העסק) בעת שימוש באמצעי תשלום ,ובכלל זה קביעה לפיה מועד העברת
כספים מסולק לבית עסק יהיה מיידי ,או במועד סביר אחר שהוסכם בין סולק לבית עסק ,וכן לקבוע הוראות כלליות לעניין
ביצוע הוראות תשלום והסדרי האחריות הנוגעים להן ,בין היתר ,כי אם נעשה שימוש לרעה באמצעי תשלום ,הסולק והמנפיק
לא יטילו את הנזק על בית העסק אם ,בין היתר ,הוראת התשלום הרלוונטית בוצעה תוך שימוש בפרט אימות מוגבר ,או שלא
ניתן לעשות שימוש בפרט אימות מוגבר לגבי אותו סוג של אמצעי תשלום (הכל – כמוגדר ולפי התנאים בחוק האמור);
והוראות בדבר קביעת עונשים פליליים והטלת עיצום כספי בהפרת סעיפים מסוימים של החוק.
במסגרת החוק ,נושאים הנזכרים בחוק כרטיסי חיוב יוסדרו בחוק שירותי תשלום וחוק כרטיסי חיוב יבוטל עם כניסתו לתוקף
של החוק .ככלל ,מועד התחילה של חוק שירותי תשלום ה ינו שנה מיום פרסומו ,והוא יחול ,ככלל ,גם על אמצעי תשלום
שהונפק לפני יום התחילה ועל הרשאה לחיוב שניתנה לפני יום התחילה ,הכל כמפורט בחוק; בחודש פברואר  2020אושרה
במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לדחייתו של מועד החלת החוק עד ליום  14בפברואר  ,2020בחודש
אוגוסט  2018פרסם משרד האוצר תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(תיקון
מס'()...מתן שירותי תשלום) ,התשע"ח , 2018-שמבקש להסדיר מקטע נוסף במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(שירותים פיננסיים מוסדרים) ,התשע"ו , 2016-והוא המקטע המסדיר את כלל פעילות מתן שירותי התשלום .כמצוין בדברי
ההסבר לתזכיר החוק ,שירותים אלה כוללים ניהול חשבון תשלום המאפשר העברת תשלומים בעד מוצרים ושירותים ,הנפקה
של אמצעי תשלום ,סליקה של עסקאות תשלום וכן מתן שירותי כספומט .לפי דברי ההסבר ,האסדרה צפויה לעודד את התחרות
בכך שתאפשר לגורמים חוץ -בנקאיים להיכנס ולהתפתח לצד השחקנים הבנקאיים הקיימים בשוק .יצוין ,כי התזכיר אינו כולל
אסדרה של שירותי ייזום תשלומים ,שעל -פי דברי ההסבר לתזכיר החוק תושלם בהמשך .על-פי התזכיר ,בין היתר (ולרבות
באמצעות תיקונים עקיפים לחוק הבנקאות רישוי):
(א) לא יעסוק אדם במתן שירותי תשלום (ובכלל זה הנפקת וסליקת אמצעי תשלום ,והכל כהגדרתם בתזכיר) אלא אם בידו
רישיון לכך ,או שהוא גוף מהגופים הפטורים מחובת קבלת רישיון (ביניהם סולק כהגדרתו ובתנאים שבתזכיר); (ב) בעל
רישיון למתן שירותי תשלום לא יעסוק בעיסוק שאינו שירות תשלום ולא ישלוט בתאגיד העוסק בעיסוק שירות תשלום ,או
יחזיק מעל  10%מאמצעי שליטה של תאגיד כאמור ,אלא אם הודיע בכתב למפקח על כוונתו ,והמפקח לא הודיע על התנגדותו
תוך פרק הזמן ובתנאים כמפורט בתזכיר.
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בתקופה שמיום התחילה של החוק (בסעיף  10זה – "יום התחילה") ועד ת ום שנתיים מיום התחילה (בסעיף  10זה – "תקופת
המעבר ") ,בעל רישיון למתן שירותי תשלום לא יעסוק בעיסוק שאינו שירות תשלום ולא ישלוט בתאגיד העוסק בעיסוק שאינו
שירות תשלום ,או יחזיק מעל  10%מאמצעי שליטה של תאגיד כאמור ,אלא באישור המפקח ובהתאם לתנאי האישור (כל
המונחים לעיל  -כהגדרתם בתזכיר); (ג) סולק לא יעסוק בעיסוק שאינו סליקה של עסקאות תשלום או מתן שירותי תשלום ולא
ישלוט בתאגיד העוסק בעיסוק שאינו סליקה או מתן שירותי תשלום כאמור ,או יחזיק מעל  10%מאמצעי שליטה של תאגיד
כאמור ,אלא אם הודיע בכתב לנגיד על כוונתו ,והנגי ד לא הודיע על התנגדותו תוך פרק הזמן ובתנאים כמפורט בתזכיר.
בתקופת המעבר ,סולק לא יעסוק בעיסוק שאינו סליקה של עסקאות תשלום או מתן שירותי תשלום ולא ישלוט בתאגיד העוסק
בעיסוק שאינו סליקה או מתן שירותי תשלום כאמור ,או יחזיק מעל  10%מאמצעי שליטה של תאגיד כאמור ,אלא באישור
הנגיד ובהתאם לתנאי האישור .כמו -כן ,בתקופת המעבר האמורה ,סולק יהא רשאי לשלוט או להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד
שעוסק בעיסוקים שאינם מותרים לסולק כאמור לעיל ,ובלבד שהמפקח קבע בהוראות כי עיסוק זה הינו מסוג העיסוקים אשר
מותר לתאגיד אשר נשלט על-ידי סולק לעסוק בהם ,ולעניין זה המפקח רשאי לקבוע הוראות שונות לסוגי סולקים שונים
בתנאים המפורטים בתזכיר (כל המונחים לעיל  -כהגדרתם בתזכיר) .בנוסף ,התזכיר כולל הוראות הכלולות בחוקים אחרים,
כגון :בעניין סולק מתארח וחובת התקשרות של מנפיק בעל היקף פעילות רחב עם סולק לש ם ביצוע סליקה צולבת של
עסקאות בכרטיסי חיוב שהנפיק בתנאים המפורטים בתזכיר.
 .11בחודש נובמבר  , 2018פרסם המפקח על הבנקים תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מספר  470בנושא "כרטיסי חיוב".
במסגרת התיקון נקבע ,בין היתר ,כי ) 1( :חברת כרטיסי אשראי רשאית לשלוח את חוזה ההנפקה ללקוח בכל אמצעי המשלוח
הנהוגים בחברה ולא רק בדואר ,בהתאם לכללים המפורטים בהוראה; ( )2בהתאם לאמור בסעיף 7ז ל"חוק שטרום"  -על בנק
לאפשר ללקוח להגיש בקשה באמצעות מנפיק ,להצג ת המידע אודות עסקאותיו בכרטיס חיוב ,אשר התשלום בעדן נעשה בדרך
של חיוב חשבון עובר ושב של הלקוח בבנק .המידע יוצג באמצעות קישור מאובטח המפנה לאתר המנפיק או לאתר מתפעל
ההנפקה ,בלא צורך בהזדהות נוספת מצד הלקוח לצורך צפייה בפרטי העסקאות ,והכל בהתאם למפורט בהוראה .בנק אינו
רשאי לעשות כל שימוש במידע שהגיע לידיו לפי סעיף זה ,אלא לצורך הצגתו כאמור בסעיף זה .לפי דברי ההסבר לתיקון
ההוראה ,כיום נוטים לקוחות להעדיף את השימוש בכרטיסי החיוב הבנקאיים ,אשר מאפשרים להם ריכוז המידע בחשבון.
מטרת המנגנון ,לפי דברי ההסבר ,היא להש וות את נוחות השימוש בכרטיסים הבנקאיים והחוץ בנקאיים ולהסיר את הקושי של
הלקוחות לעקוב אחר המידע במספר אתרי אינטרנט של המנפיקים השונים ,וצפוי כי יעודד את התחרות בשוק כרטיסי
האשראי .בחודש ינואר  2019פורסם ברשומות צו הדוחה את כניסתו לתוקף של האמור בסעיף זה בשניים עשר חודשים ,ליום
 31בינואר  .2020בחודש פברואר  2019פורסמו ברשומות תקנות הבנקאות (שירות ללקוח)(העברת מידע ממנפיק לתאגיד
בנקאי) ,התשע"ט –  , 2019הקובעות הוראות לעניין העברת מידע ממנפיק לתאגיד בנקאי לצורך הצגתו ללקוח כאמור בחוק
שטרום ,לרבות פרטי המידע ,מועדי העברתו ואופן ההעברה.
.12ביום  25בנובמבר  2018פורסם ברשומות צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות
בכרטיס חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי) ,התשע"ט – "( ,2018צו הצולבת ") ,בהמשך לפרסום בנק ישראל מחודש פברואר
 2018בדבר המתווה הסופי להפ חתת העמלה הצולבת .על פי הצו ,המתווה להורדת העמלה הצולבת בעסקאות חיוב נדחה יהיה
כדלקמן :מיום  1בינואר  2019ירדה העמלה הצולבת מ 0.7%-ל ;0.6%-מיום  1בינואר  2020תרד העמלה הצולבת מ0.6%-
ל .0.575%-ביום  1בינואר  2021ירדה העמלה הצולבת מ 0.575%-ל ;0.55%-מיום  1בינואר  2022תרד העמלה הצולבת
מ 0.55%-ל .0.525%-מיום  1בינואר  2023תרד העמלה הצולבת מ 0.525%-ל . 0.5%-המתווה להורדת העמלה הצולבת
בעסקאות חיוב מיידי יהיה כדלקמן :החל מיום  1בינואר  2021תרד העמלה הצולבת מ 0.3%-ל ;0.275%-ומיום  1בינואר
 2023תרד העמלה הצולבת מ 0.275%-ל . 0.250%-כמו כן נקבע בצו ,כי שיעור העמלה הצולבת לגבי בית עסק המהווה
"מוסד ציבורי" כהגדרתו בצו האמורה ,יהיה  0.55%עד ליום  1בינואר  , 2022ולאחר מכן יחול על בתי עסק אלה שיעור
העמלה הצולבת החל על כלל בתי העסק.
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.13בחודש אוקטובר  ,2018פרסם המפקח על הבנקים את הוראות ניהול בנקאי תקין  359Aבנושא מיקור חוץ ,הקובעת עקרונות
על-פיהם נדרשים התאגידים הבנקאיים לפעול כאשר הם מעבירים פעילויות שונות למיקור חוץ (כמוגדר בהוראה) ,ופעולות
האסורות להעברה למיקור חוץ .לפי דברי ההסבר להוראה ,מתן אפשרות לתאגידים הבנקאיים לעשות שימוש במיקור חוץ
מאפשרת להם ליישם מטרות אסטרטגיות ,להגדיל את הנגישות והזמינות ללקוחות ,ולהמשיך את תהליכי ההתייעלות התפעולית,
וכי השימוש במיקור חוץ תורם להורדת חסמי כניסה לשחקנים חדשים ודיגיטליים .בדברי ההסבר להוראה נאמר ,כי המפקח
על הבנקים בוחן הרחבה של ההוראה בעתיד ,שתכלול דגשים ייחודיים בעת ביצוע מיקור חוץ של מערכות טכנולוגיות .ככלל,
ההוראה עתידה להיכנס לתוקף ביום  31במרץ  ,2020אך תאגיד שיסיים את היערכותו לכלל הדרישות בהוראה קודם לכן ,יוכל
ליישמה החל ממועד סיום ההיערכות ,ובמועד זה תבוטל ,בין השאר הוראת ניהול בנקאי תקין  – 359קשרי תאגיד בנקאי עם
מתווכים .ניתנה תקופה נוספת של עוד שלוש וחצי שנים להתאים להוראה חוזים שנכרתו לפני מועד פרסומה .על-פי ההוראה,
בין היתר ,תאגיד בנקאי שהוא חברת כרטיסי אשראי (בניגוד לבנקים) יוכל להשתמש בנותני שירות לצורך פניה יזומה למשקי
בית לצורך הפנייתם לתאגיד הבנקאי ללקיחת אשראי החל ממועד התחולה .בנקים יוכלו להשתמש בנותני שירות כאמור ,בין
היתר ובתנאים הנקובים בהוראה ,רק לאחר תחילת פעילות מאגר נתוני אשראי .העברת פעילות מהותית למיקור חוץ טעונה ,בין
היתר ,הודעה מראש למפקח על הבנקים ,אשר רשאי להודיע לתאגיד הבנקאי על רצונו לבחון את הוצאת הפעילות למיקור חוץ
והכל בהתאם למפורט בהוראה .בנוסף ,בתקופה של שנתיים ממ ועד פרסום ההוראה ,יש לדווח גם על התקשרות להפניית משקי
בית לתאגיד בנקאי לצורך קבלת אשראי גם אם אינה מהותית.
 .14הקלות על חברות כרטיסי אשראי  -בחודשים יולי-אוגוסט  ,2018פרסם המפקח על הבנקים תיקונים להוראות ניהול בנקאי
תקין מספר "( 470כרטיסי חיוב") ,מספר "( 221יחס כיסוי נזילות") ,מספר "( 203סיכון אשראי") ומספר 313
("מגבלות על חובות של לווה ושל קבוצת לווים") (בסעיף זה יחד" :ההוראות ") ,שכפי שנאמר בדברי ההסבר להן ,יקלו על
פעולת חברות כרטיסי האשראי (כהגדרתן בהוראות) ביום שלאחר היפרדותן מהבנקים ,וזאת במסגרת הצעדים שנוקט בנק
ישראל בכדי לקדם את יישום הרפורמה להגברת התחרות .יצוין ,כי ההקלות חלות על חברות כרטיסי האשראי (כהגדרתן
בהוראות) בכלל ,ולא רק על החברות שעתידות להיפרד מבנק -האם שלהן .במסגרת התיקונים להוראות  221 ,470ו,203-
נקבעו ,בין היתר ,ההוראות הבאות )1( :החל מיום  1בפברואר  , 2019בנק יעביר למתפעל הנפקה את הכספים בגין עסקאות
בכרטיסים שהונפקו על-ידי הבנק (לרבות בהנפקה משותפת) במועד שבו נדרש מתפעל ההנפקה להעביר כספים אלה לסולק
בהתאם למועד או למועדים שנקבעו בהסכם הסליקה הצולבת ,ללא תלות במועד החיוב של הלקוח וללא תלות בזהות הסולק
שאליו מעביר מתפעל ההנפקה את התמורה; ( )2הסכמי תפעול חדשים בין מנפיק בנקאי למתפעל הנפקה ,שנחתמו עד ליום 31
בינואר  ,2022יומצאו למפקח על הבנקים .לעניין זה ,חידוש הסכם קיים שנעשה בו שינוי מהותי ,לדעת הבנק או מתפעל
ההנפקה ,ייחשב כהסכם חדש .היה המנפיק הבנקאי בנק בעל היקף פעילות רחב ,הסכם התפעול יהיה טעון אישורו של המפקח;
( ) 3חברת כרטיסי אשראי תקבל שקלול לצרכי הלימות הון כאילו הייתה תאגיד בנקאי ,גם לאחר הפרדתה מהתאגיד הבנקאי;
( ) 4חוב חברת כרטיסי אשראי ישוקלל לצרכי הלימות הון כאילו הייתה תאגיד בנק אי ,גם לעניין הנסיבות להחמרת שקלול
הסיכון כמו במקרה של דירוג הנמוך מ )5( ;B- :החל מיום פרסום הוראה  , 221חברת כרטיסי אשראי העומדת בתנאים
המפורטים בהוראה ,לא תידרש לעמוד ביחס כיסוי הנזילות ,אך תחויב להחזיק נכסים נזילים לפי מודל פנימי התואם את
מאפייני פעילותה  .במסגרת התיקונים להוראה  , 313נקבעו ,בין היתר ,ההוראות הבאות ) 1( :חשיפת תאגיד בנקאי ל"קבוצת
לווים חברת כרטיסי אשראי" ,בניכוי הסכומים המותרים על-פי ההוראה ,לא תעלה על  15%מהון התאגיד הבנקאי ,בדומה
למגבלה החלה על חשיפה ל"קבוצת לווים בנקאית"; ( )2חבות של קבוצ ת לווים בנקאית לחברת כרטיסי אשראי תהיה נתונה
למגבלת "קבוצת לווים בנקאית" וכן התאמת המגבלה למעמדן החדש של חברות כרטיסי האשראי ,כך שהן תיכללנה ,על-פי
העני ין ,במגבלה המצרפית של לווים גדולים (לווים שחבותם מהווה מעל  10%מהון התאגיד הבנקאי) .בנוסף ,חבויות של
קבו צת לווים בנקאית לחברת כרטיסי אשראי תכללנה במגבלה המצרפית של לווים גדולים; ( )3במשך  5שנים ממועד פרסום
ההוראה כמחייבת ,חבות של קבוצת לווים בנקאית לחברת כרטיסי אשראי לא תהיה כפופה למגבלת "קבוצת לווים בנקאית"
ולא תי כלל במגבלה המצרפית של לווים גדולים; ( )4נוכח החריגה הקיימת כיום מהוראה  , 313תאגידים בנקאיים יידרשו
להקטין את חשיפות האשראי ל"קבוצת לווים חברת כרטיסי אשראי" באופן מדורג ,תוך  3שנים ממועד ההפרדה של חברת
כרטיסי האשראי מהתאגיד הבנקאי ,כהגדרת מועד זה ב"חוק שטרום".
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.15בחודש יולי  2018פרסם המפקח על הבנקים את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  449בנושא "פישוט הסכמים ללקוח",
לפיה ,בין היתר ,על התאגיד הבנקאי להציג באופן מרוכז בדף הראשון להסכם הלוואה ובהסכם למסגרת אשראי בכרטיס
אשראי ,את הפרטים והתנאים המשתנים והמהותיים להתקשרות הספציפית ,הכל כמפורט בהוראה .לפי דברי ההסבר להוראה,
הצורך בפישוט הסכם למתן אשראי אף עולה בקנה אחד עם חוק אשראי הוגן התשנ"ג "( 1993 -חוק אשראי הוגן") .בחודש
מרץ  2019פרסם המפקח על הבנקים תיקון להוראה ,לפיו מועד תחילתה של ההוראה יהיה מועד כניסתו לתוקף של התיקון
לחוק אשראי הוגן .לפרטים אודות חוק אשראי הוגן ראה להלן בסעיף .17
.16בחודש ינואר  2018פרסם המפקח על הבנקים תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין  ,470במסגרתו ,בין היתר ,התווספו הוראות
בהמשך להוראות "חוק שטרום" ,בנוגע ל"הגנות ינוקא" שניתנו לחברות כרטיסי האשראי שיופרדו מהבנקים ולמנפיקים
חדשים אחרים שיקומו ,וזאת בנושא של פניית בנק בעל היקף פעילות רחב ללקוח לפני הגיע  45ימי העבודה שלפני מועד סיום
חוזה הכרטיס ,במקרים של שינוי מהותי במצבו הכלכלי של הלקוח או לשם הפחתה של מסגרת אשראי בכרטיס חיוב.
התיקונים דלעיל נכנסו לתוקף ביום  21באפריל .2018
הצעות חוק וחקיקה

.17ביום  25באוגוסט  2019נכנס לתוקף תיקון לחוק אשראי הוגן (לשעבר חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ,התשנ"ג -
 .) 1993התיקון קובע ,הוראות שונות על כלל הגופים הכפופים לו ובכללם הבנקים וחברות כרטיסי אשראי בקשר עם מתן
אשראי ללווים (אנשים פרטיים ותאגידים מהסוג שיקבע השר המשפטים) .התיקון הנ"ל קובע ,בין היתר ,הוראות בקשר עם
מתן אשראי ללווה כגון :עריכת חוזה בכתב ותיעוד הסכמת הלווה ,חובת גילוי ,הגבלת שיעור העלות הממשית של האשראי,
הגבלת ריבית הפיגורים ,הקדמת מועד הפרעון (פרעון מיידי) ,מסגרות אשראי (ובכלל זה הוראות בקשר לשינויים במסגרת
האשראי או בתנאיה) ,שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב ,סדרי דין ,עונשין ועיצום כספי על מלווה מוסדי .תיקון זה בא
להוסיף על זכויות הלווה על פי כל דין ועל חובותיו של מלווה מוסדי על פי כל דין ואינו גורע מהן.
בנוסף ,במועד האמור נכנסו ,ככלל ,לתוקף תקנות הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (החרגת סוגי עסקאות אשראי מתחולת
החוק והחרגת הוצאות מגדר "תוספת") ,התשע"ט ,2019-לפיהן הוחרגו סוגי עסקאות אשראי מתחולת החוק וכן הוחרגו
הוצאות מסוימות מהגדרת 'תוספת' ,הכל כמפורט בתקנות.
.18תיקון מספר  29לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) ,התשמ"א  -1981-ביום  25ביולי  2019נכנס לתוקפו תיקון מספר 29
לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) ,התשמ"א  , 1981-לפיו תאגיד בנקאי המספק שירות טלפוני הכולל מערכת אוטומטית לניתוב
שיחות ,ייתן מענה מקצועי אנושי לפחות לסוגי השירותים של טיפול בתקלות ,בירור חשבון וסיום התקשרות ,לאחר
האפשרות ,אם קיימת ,לבחור את השפה או את האזור הגיאוגרפי שבהם יינתן השירות הטלפוני .בשירות טלפוני הכולל מענה
אנושי נפרד לשירותים שתאגיד בנקאי מספק ,הוא רשאי לאפשר ללקוח לבחור את סוג השירות לפני מתן המענה האנושי
המקצועי .על -פי התיקון לחוק ,בין היתר ,משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי בסוגי השירותים הנזכרים לעיל לא יעלה
על שש ( )6דקות מתחילת ה שיחה ,אך ניתנה סמכות למפקח על הבנקים להורות כי תאגיד בנקאי רשאי לחרוג ממשך ההמתנה
האמור בתנאים המפורטים בתיקון לחוק .בנוסף ,ניתנה למפקח על הבנקים סמכות להטיל על תאגיד בנקאי עיצום כספי בסך
חמישים אלף שקלים חדשים ,אם היה לו יסוד סביר להניח כי לא נתן מענה אנושי מקצועי בהתאם להוראות התיקון .לפרטים
אודות הוראת המפקח על הבנקים,ראה לעיל בסעיף הוראת נב"ת בנושא "מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי".
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ב .הגבלי ם עסקיים והליכי רגולציה (המשך)
 .2הליכי רגולציה (המשך)

.19ביום  12באפריל  2019נכנס לתוקף חוק נתוני אשראי ,התשע"ו , 2016-לפיו נקבע הסדר לשיתוף בנתוני אשראי הכולל
איסוף נתוני אשראי ממקורות המידע הקבועים בחוק ,שמירתם במאגר מידע מרכזי המופעל בידי בנק ישראל ומסירת נתוני
אשראי ממנו ללשכות אשראי לשם עיבודם והעברתם ,בין ה שאר לנותני אשראי ,וזאת לפי כוונת המחוקק לצורך שיפור
השירות בנתוני אשראי במשק לשם הגברת התחרותיות בשוק האשראי הקמעונאי ,הגדלת הנגישות לאשראי וצמצום האפליה
בתחום זה .החוק קובע מנפיקי כרטיסי חיוב ותאגידים בנקאיים כמקור מידע שידווח למאגר המידע המוקם מכוח החוק .בנוסף,
קובע החוק הסדרים הנוגעים לשימוש במידע המצוי במאגר המידע על -ידי נותני אשראי וקבלת חיווי אשראי מלשכת האשראי
המחזיקה במידע.
.20בחודש מרץ  2018פורסם ברשומות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,התשע"ח ,2018-העוסק בהליכי שיקום חייבים,
יחידים וחברות .לפי הצעת החוק ,בין היתר ,נקבעו מנגנונים למתן הפטר מחובות ליחידים (לרבות ניהול ההליך לחובות בגובה
של עד  150אלף ש"ח במסגרת ההוצאה לפועל) ,ותשתית לקיום הסדרי חוב בחברות .החוק נכנס לתוקף ביום  15בספטמבר
 ,2019והוא חל על הליכים לפי החוק שהחלו ביום התחילה ואילך.
ריבוי הליכי הרגולציה ,ככל שייושמו ,לרבות ההוראות והשינויים בשוק התשלומים והאשראי ,ובכלל זה מתווה הירידה
בעמלה הצולבת ,זיכוי מיידי ,כניסת סולקים ומאגדים ,ופעילות אפקליקיות התשלומים וכן המגמות בשוק זה ,עלולים
להש פיע מהותית לרעה על החברה ,אך בשלב זה לא ניתן להעריך בוודאות את היקפה והשלכותיה.

ג .הליכים משפטיים
נכון למועד הדוח ,כנגד החברה לא הוגשו תביעות משפטיות הנובעות ממהלך עסקיה הרגיל ,הוגשו תביעות לבקשה להכיר בן
כתביעות ייצוגיות וכן תובענות ייצוגיות .להערכת החברה ,בהתבסס על יועציה המשפטיים ,נכללו בדוחות הכספיים הפרשות
נאותות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים לכיסוי נזקים אפשריים עקב התובענה ,במקום בו נדרשה הפרשה.
 .1בחודש מרץ  2016התקבלה בחברה ובישראכרט תביעה ובצידה בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית .לטענת מבקש האישור
אופן ההמרה של מטבעות זרים לדולר אינו בהתאם לשערי הארגונים הבינלאומיים וכי בכך יש הפרת הסכם .הנזק לקבוצת
התובעים מוערך על-ידי התובע בכ 23-מיליון ש"ח .הצדדים קיימו הליך גישור שהוביל להסכם פשרה ,שהוגש לאישור בית
המשפט בחודש מרץ  2019ואושר על ידו בינואר .2020
 .2בחודש דצמבר  2018הוגשה לבית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק ("בג"צ") עתירה למתן צו על תנאי ,כנגד
ישראכרט והחברה ,בנק ישראל ,הממונה על ההגבלים העסקיים וחברות כרטיסי חיוב ,והחברה בתוכם .במסגרת העתירה
מתבקש בג"צ להוציא צו המורה לבנק ישראל להסביר את החלטתו לפיה העמלה הצולבת בכרטיסי חיוב תועמד משנת 2023
על  0.5%בעסקאות חיוב נדחה ו 0.25%-בעסקאות חיוב מיידי ,באופן ההופך את העמלה הצולבת להיות מקור לרווחי עתק
לחברות כרטיסי החיוב; וכן צו המורה לבנק ישראל להסביר מדוע לא תוכפף העמלה הצולבת גם לאישור מכוח חוק ההגבלים
העסקיים .בחודש אוגוסט  2019הגישה החברה תשובה מקדמית .דיון קבוע לחודש מרץ .2020

ד .ארגון בינלאומי
החברה מנפיקה במשותף עם ישראכרט כרטיסי אשראי מסטרקארד ,המונפקים לשימוש בחו"ל על-ידי החברה ולשימוש בישראל
על-ידי ישראכרט ,מכח רישיון שניתן לחברה על -ידי ארגון מסטרקארד .כמו כן ,החברה סולקת עסקאות אצל בתי עסק הקשורים
עימה בהסכמים והנעשות בישראל ,בכרטיסי מסטרקארד שהונפקו בחו"ל על -ידי חברות בארגון מסטרקארד ,במטבע חוץ
ומשולמות לבית העסק במטבע חוץ .קיים הסכם בין החברה לבין ארגון מסטרק ארד המסדיר את מערכת היחסים בין החברות.
למועד חתימת הדוח ,ליורופיי מעמד של  Principal Memberב ,MC-ולישראכרט מעמד של  Affiliate Memberב MC-וזאת
מכוח מעמדה של יורופיי כ.6Principal Member-
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למועד חתימת הדוח ,ישראכרט בוחנת שינוי מעמד באופן שבו מעמד ה Principal Member -יהיה שלה.
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ד .ארגון בינלאומי (המשך)
למיטב ידיעת החברה וישראכרט ,כל החברים ב( MC-לרבות  )Affiliate Membersכפופים לכללי ה ,MC-בהתאם ובכפוף
לכללי ה ,MC-החברה ,במעמדה כ , Principal Member-אחראית לקיומם המלא של כללי ה MC-על-ידי כל אחד מהAffiliate -
 Membersהנספחים לחברותה ב ,MC-ונוש את באחריות על הפרה מצידם של כללי ה , MC-וזאת במקביל ובנוסף לאחריותו של
כל  Affiliate Memberלפעולותיו בקשר עם חברותו ב 7.MC-עד לחודש מרץ  ,2019בנק הפועלים היה ערב להתחייבויותיה
האמורות של החברה כלפי  ,MCוזאת לגבי כלל הכרטיסים .בהתאם להסכמות בין בנק הפועלים והקבוצה ,החל מהמועד האמור,
בנק הפועלים וישראכרט הינם אחראים כלפי  MCבחלוקה ביניהם ,כאשר בנק הפועלים יישא באחריות בגין כרטיסי חיוב בהם
בנק הפועלים הוא המנפיק/מנפיק במשותף (קיימים וחדשים) בעוד שישראכרט תהא אחראית בגין יתרת הכרטיסים .בהמשך לכך,
להבטחת התחייבויותיה של ישראכרט כלפי  MCהועמדה לארגון במהלך חודש מרץ  ,2019ערבות בנקאית אוטונומית באמצעות
בנק הפועלים בסך של  20מיליון דולר ארה"ב ,בתוקף עד ליום  6במרץ  ,2022תחת התחייבות ישראכרט לשיפוי הבנק במקרה
של מימושה
הרישיון שניתן לחברה ולישראכרט מארגון מסטרקארד בקשר להנפקת וסליקת המותג " "Mastercardכאמור אינו קצוב בזמן,
וזאת בכפוף לשמירה וקיום על כללי ה MC-המהותיים.
כמו-כן ,קיבלה ישראכרט את אישור ארגון  MCכי הפצת מניות החברה בבורסה על-ידי בנק הפועלים וכן חלוקתן כדיבידנד בעין
כאמור בביאור  1לעיל ,לא תהווה עילה להפסיק את חברותן ו/או להטיל מגבלות על רישיונן של מי מהחברות (כגון להשעותן,
ובנסיבות מסוימות אף לסיים את תוקפו של הרישיון) ו/או להטיל קנסות (אשר עלולים בנסיבות מסוימות להסתכם בסכומים
מהותיים) ,לפי העניין.
הרישיון שניתן לחברה ולישראכרט מארגון מסטרקארד בקשר להנפקת וסליקת המותג " "Mastercardכאמור אינו קצוב בזמן,
וזאת בכפוף לשמירה וקיום על כללי ה MC-המהותיים.
מעת לעת ,עשוי ארגון ( MCלפי שיקול דעתו) לשנות את תעריפי ומבנה העמלות הקשורות להנפקת וסליקת כרטיסי
 ,Mastercardבאופן החל גם על החברה .שינויי תעריפים כאמור המהווים ייקור תעריפים עלולים להשפיע לרעה על תוצאות
פעילות הקבוצה.
עד ליום  1באוקטובר  2019הוסדרה מערכת היחסים העסקית בין החברה וישראכרט לבין  MCבין היתר במסגרת הסכם (בתוקף
מיום  1באוקטובר  )2013אשר הגדיר את התנאים הכלכליים הנוגעים ,בין היתר ,לעמלות המשולמות לארגון הבינלאומי ,מנגנוני
הפחתת עמלות ,יעדים ,ומתווים מסחריים לשיתופי פעולה (בסעיף זה" :ההסכם הקודם") .במהלך חודש נובמבר  2019התקשרו
החברה וישראכרט עם ארגון  MCבהסכם המאריך ומעדכן את ההסכם המקורי ,כך שתנאי ההסכם יחולו מיום  1באוקטובר 2019
ובתוקף עד ליום  31בדצמבר  ,2024כאשר לחברה ולישראכרט קיימת אופציה להאריך את ההסכם ,בכפוף למתן הודעה ,בשנה
( )1נוספת (היינו ,עד יום  31בדצמבר  .)2025בדומה להסכם המקורי  ,מסדיר ההסכם את ההתחשבנות המסחרית בין הצדדים,
לפיה נקבעים התשלומים נטו המשולמים ל MC-בתחומים שהוגדרו בהסכם ובגין פעילויות שונות ,וכן מנגנוני שיתוף פעולה עסקי
בתחומים שונים .היקף התשלומים הכלכליים נטו ,יושפע ,בין היתר ,מסך מחזורי הפעילות ,סוגי העסקאות ,סוגי כרטיסי החיוב
ועמידה ביעדים שונים על פני תקופות שונות בהסכם .עוד הוסדרו במסגרת ההסכם ,היבטים הנוגעים לאופן ומועדי תשלום
העמלות על-ידי החברה וישראכרט  ,ובכללם מנגנוני הפחתת עמלות המותנים בהשגת יעדים עסקיים בשיעורים ובמועדים שפורטו
בהסכם (יצוין ,כי אי עמידה ביעדים עסקיים תאפשר בתנאים מסוימים ל MC-להביא את ההסכם לסיומו) ,מתווים מסחריים שונים
לשיתופי פעולה בין החברה וישראכרט ל MC-על מנת לקדם את המותג וכן חובות דיווח שונות.
למיטב ידיעת החברה וישראכרט  ,למועד חתימת הדוח ,ישראכרט ויורופיי עומדות בתנאים המהותיים של כללי ה MC-ולא ידוע
לה כי מי מבין ה Affiliate Members-תחת חסותה מצוי בהפרה מהותית של כללים כאמור .עם זאת ,להשלמת התמונה ,יצוין כי
בחודש אוגוסט  2017קיבלה החברה פנייה מ MC-ובה התייחסות לנושאים שונים (שעניינם בעיקר היבטים טכנולוגיים
ותפעוליים) בהם השוק הישראלי ובכללו החברה אינם עומדים בכללי רגולציה מסוימים של  . MCעיקרי הנושאים שצוינו הינם,
להערכת החברה ,חוצי שוק ואינם תלויים החברה בלבד ודורשים התארגנות של שחקנים נוספים בענף.
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יצוין ,כי על-פי כללי ה , MC-כל אחד מהחברים אחראי כלפי  MCבגין כל נזק ,הוצאה או אחריות אחרת שתוטל על  MCבגין הפרת הוראות וכללים כאמור על -ידי אותו חבר .כמו-כן ,חבר
אשר מתקשר עם צדדים שלישיים לצורך תפעול מערך כרטיסי האשראי שלו ,על -פי רוב יישא גם באחריות הנלווית לכך כלפי .MC
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ד .ארגון בינלאומי (המשך)
בעקבות הפנייה האמורה סוכמו בין הקבוצה לנציגי  MCתכולת הנושאים לטיפול מתוך הנושאים אשר נכללו בפנייה וכן לוחות
הזמנים למימוש תוכנית הפעולה שגובשה אשר החברה פועלת ליישומה .להערכת החברה לפניית  MCהאמורה לא צפויה השפעה
מהותית על החברה.
במסגרת כפיפותה של החברה להוראות הארגונים הבינלאומיים ,נדרשת החברה גם לעמידה בתקני אבטחה טכנולוגיים שונים.
בהקשר זה יצוין ,כי למועד חתימת הדוח מתקיימים מגעים ו/או הסכמות עקרוניות (לפי העניין) בין החברה לבין הארגונים
הבינלאומיים לגבי יישומו של תקן  ,PCIהעוסק באבטחת מידע הקשור בכרטיסי אשראי בנוגע למתווה קידום ויישומו של התקן
בחברה .במהלך שנת  2019גיבשו החברה והארגונים הבינלאומיים תכנית מוסכמת לקידום ויישום הוראות התקן כאמור וליישומה
של תכנית כאמור.
לחברה תלות מהותית בהתקשרות עם  MCובתנאיה .סליקת המותג " " MasterCardמהווה את עיקר פעילות הסליקה של
החברות הסליקה של החברה.

ה .התקשרויות עם בנקים שונים בהסדר הנפקת כרטיסי חיוב בנקאיים
למועד חתימת הדוח ,קיימות התקשרויות והסכמות שונות (בין מכוח הסכמות בכתב ובין מכוח הסכמות מכוחן פועלים הצדדים
בפועל) בין החברה וישראכרט לבין בנק הפועלים ,בנק לאומי לישראל בע"מ ("בנק לאומי") ,בנק מזרחי טפחות בע"מ ("בנק
מזרחי טפחות ") ,בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ ("בנק יהב ") ,הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ("הבנק הבינלאומי"),
בנק מסד בע"מ ("בנק מסד") ,בנק אוצר החייל בע"מ ("בנק אוצר החייל") ובנק אגוד לישראל בע"מ ("בנק אגוד") (יחד:
"הבנקים בהסדר" ו "-ההסדרים עם הבנקים בהסדר " ,בהתאמה) ,אשר מהותן הסדרת מערכות היחסים בין הצדדים בקשר עם
הנפקת ותפעול הנפקת כרטיסי חיוב ממותגי החברה (כולם או חלקם לפי העניין) ללקוחות הבנקים בהסדר ,ובכלל זאת בקשר
להתחשבנות הכספית בין הצדדים בקשר עם ההנפקה ,התפעול ,ההפצה והשימוש בכרטיסי החיוב ואחריות הצדדים לכיבוד חיובים
ושימושים בכרטיסי החיוב כאמור.
א .לכל אחד מהבנקים בהסדר הוקנתה הסמכות לקבוע מי מבין לקוחותיו יימצא ראוי להצטרף להסדר הכרטיסים של החברה
ולהמליץ לחברה על צירופו .כמו -כן ככלל ,לבנק הוקנתה סמכות לקבוע את מסגרת האשראי בכרטיסי האשראי ואת תנאיה.
ב .כל בנק בהסדר אחראי לכיבוד מלוא החיובים ולתשלום הסכומים בהם יחויבו לקוחותיו בקשר לפעילותם בכרטיסי החיוב
הבנקאיים שהונפקו להם על-ידי החברה (בקשר עם אותו בנק) ,למעט ביחס לסיטואציות ונסיבות מסוימות שנקבעו בהסדר עם
8
כל בנק;
ג .במסגרת ההסכמות הספציפיות בין החברה לבין כל אחד מהבנקים האמורים בהסדר  ,הוסדרו התחשבנויות כספיות שונות בקשר
עם ההנפקה ,התפעול ,ההפצה והשימוש בכרטיסי החיוב הבנקאיים ביחס לכל בנק ,באופן שכל אחד מהצדדים זכאי לתשלומים
מסוימים או להשתתפות בהוצאותיו/הכנסותיו של האחר ב קשר עם ההסדר ,הנבדלים ביניהם הן בסוג התשלומים המשולמים
לכל בנק והן בסכומים/שיעורים המשולמים בגין כל סוג תשלום כאמור ו/או סוג/מותג הכרטיס ו/או השיוך המועדוני של
הכרטיס וכדומה.
ד .במקרים מסוימים ,ההסכמות עם הבנקים בהסדר אינן כוללות הוראות לעניין משך תקופת ההתקשרות בין הצדדים (בכפוף
לאפשרות ביטול ההתקשרות לאלתר או בהודעה מראש על-ידי כל אחד מהצדדים ,במקרים שנקבעו בין הצדדים) ,ובמקרים
אחרים נקבעת תקופת הסכם קצובה ,לרבות הוראות בדבר הארכתה לתקופות נוספות ,למעט אם הודיע צד למשנהו מראש כי
אינו מעוניין להאריך את תוקף ההתקשרות.
ה .יצוין ,כי החברה מנהלת מעת לעת משאים ומתנים עם בנקים בהסדר לשינויים והתאמות בהסכמים הנוהגים עימם בקשר להנפקה
ו/או תפעול הנפקה של כרטיסים.
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ככלל ,סיטואציות ונסיבות בקשר עם השימוש בכרטיסי החיוב האמורים (לרבות שימוש לרעה) ,כגון אחריות לשימוש בכרטיס לאחר ביטולו (בתלות בתקופת הזמן שחלפה בין מועד הביטול
לשימוש); אחריות למשיכת מזומנים (בתלות האם בוצעה בישראל או בחו"ל); אחריות לשימוש בכרטיס לאחר שנעשה פג תוקף; אחריות לשימושים שנעשו לאחר אבדן או גניבה של
הכרטיס; וכדומה.

ביאור  - 8התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)
ו .התקשרויות עם מועדונים
במסגרת פעילות מועדוני הלקוחות של החברה ,על -פי רוב מתקשרת החברה מעת לעת עם גופים שונים המייצגים קבוצות שונות
של לקוחות ,להנפקת כרטיסי אשראי לאלו הנמנים על אותן קבוצות לקוחות (להלן" :עמיתי המועדון") ובחלק מהמקרים מוקמים
ומנוהלים מועדוני הלקוחות על-ידי החברה עצמה.
הכרטיסים המונפקים לעמיתי המועדון יכול שיקנו להם ,בדרך כלל ולפי העניין ,הנחות (לרבות הנחות/פטור מדמי כרטיס לתקופות
מסוימות) ,אשראי בתנאים מיטיבים ,מתנות הצטרפות ,הטבות ושירותים מיוחדים במגוון בתי עסק המכבדים את כרטיסי המועדון,
והכל בהתאם לתנאי כל אחד מהמועדונים .ניתן לסווג את מועדוני הלקוחות של הקבוצה לשני ( )2סוגים עיקריים )1( :מועדוני
ארגונים ומקצועות חופשיים כגון מועדון "חבר" (למשרתי הקבע והגמלאים ,כוחות הביטחון ,חברי ארגון נכי צה"ל ובני/ות זוגם),
מועדון "הוט" (להנדסאים ,טכנאים ,אקדמאים במדעי החברה והרוח ,עובדים סוציאליים ובני/ות זוגם) ,מועדון "אשמורת" (לחברי
הסתדרות המורים ,בני/ות זוגם ולסטודנטים להוראה) ,וכן מועדוני ארגוני עובדים כגון "רפאל"" ,אגד" ,ו"-תעשייה אווירית"; ו-
( )2מועדוני לקוחות לקמעונאים ורשתות כגון "לייף סטייל" "רמי לוי" ,ו"-ויקטורי".

ז .שיפוי לדירקטורים
בחודשים אפריל ומאי  2018אשרו האורגנים המוסמכים החברה הענקת כתבי שיפוי מתוקנים (בהמשך לכתבי שיפוי שהחלטה
בדבר הענקתם לנושאי המשרה התקבלה בשנת  ) 2012וכתבי פטור מאחריות לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה והכל  -כפי
שיהיו מעת לעת ,בהתאם לתנאי חוק החברות ,התשנ"ט . 1999-סכום השיפוי המירבי שתעמיד החברה מכח ההתחייבות כאמור
לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים בחברה במצטבר ,בגין חבויות שהוגדרו בכתבי השיפוי ,לא יעלה על  30%מההון
המיוחס לבעלי המניות של החברה על -פי דוחותיה הכספיים האחרונים (שנתיים או רבעוניים) הידועים לפני תשלום השיפוי
בפועל.

ח .הסכם עם ישראכרט (חברה אם)
בין החברה לישראכרט קיים הסכם המעגן את הפעולות המשותפות ביניהן ובהתאם להסכם זה נערכת התחשבנות בין החברות.
בנוסף ,סליקה של עסקאות הנעשות בישראל במטבע ישראלי או במטבע חוץ ומשולמות לספק במטבע ישראלי תעשה על-ידי
ישראכרט ואילו סליקת עסקאות הנעשות בישראל במטבע חוץ ומשולמות לספק במטבע חוץ תעשה על-ידי החברה.
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במיליוני ש"ח

א .יתרות

ישראכרט בע“מ
( )1

()1

בעלי עניין מחזיקי
מניות בעלי שליטה
 31בדצמבר 2019
יתרה לסוף השנה
6

בעלי עניין מחזיקי
מניות בעלי שליטה
 31בדצמבר 2019
היתרה הגבוהה
ביותר השנה
6

בעלי עניין מחזיקי
מניות בעלי שליטה
 31בדצמבר 2018
יתרה לסוף השנה
6

בעלי עניין מחזיקי
מניות בעלי שליטה
 31בדצמבר 2018
היתרה הגבוהה
ביותר השנה
6

ראה ביאור  5לעיל.

ב .תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

הכנסות ריבית ,נטו
סך הכל
* סכום הנמוך מ 0.5-מיליון ש“ח.

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2019
**-

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
**-

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2017
**-

