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  ' אמצעי זיהוי'בושא   401הוראת ממוה מס' תיקוים להדון: 

לקוח לצורך ואימות ) מפרטות מגוון אמצעים לזיהוי התקות–(להלן  2017-תקות תוי אשראי, התשע"ח .1

אמצעים אלה כוללים, בין היתר, ימסר לותן אשראי. י קבלת הסכמתו המפורשת לכך שדוח אשראי לגביו

י קביעת הממוה. אימות טלפוי מוקלט או אימות מקוון לפרטים מזהים של לקוח המצאים במאגר מידע לפ

 באמצעותם יתן לבצע זיהוי ואימות כאמור. שאת המאגרים  401 בהוראהבהתאם לכך, הממוה קבע  

בין שקבעו בהוראה,  מידעהמצביע על קיומם של סיכוים שוים בשימוש במאגרי שהיסיון שצבר על רקע  .2

שהמעבר לשימוש באמצעי זיהוי הצפי ולאור , בחלק מהמאגריםשהתממשו היתר, סיכוי דלף מידע 

. התיקוים ועדו לחזק הממוה מצא לכון לתקן את ההוראה מתקדמים ומאובטחים יותר צפוי לארוך זמן,

 שועדו בקרות וכלי יטוריישום בין היתר, באמצעות ה, באמצעות מאגרים אל אימותהו הזיהויאת הליכי 

להבטיח פיקוח על ותן השירות . על אותם מאגרים םהמבוססיואימות לרעה בתהליכי זיהוי  שימושלזהות 

 . , זאת, באמצעות גורמי הפיקוח והבקרה הפימיים הקיימים אצלוהולם אחר יישום הדרישות כאמור

הקשורים להליכי הזיהוי או וסייבר התרחשות אירועי אבטחת מידע חובת דיווח לממוה בעת בוסף, כללה 

  כאמור.לאירועים ממשי כאשר עולה חשד 

הוראה בדבר דיווחים לממוה על אירועי אבטחת מידע וסייבר או חשד ממשי לאירועים לב 4לעיין סעיף  .3

 רת דיווח בכתב, יפורסמו בהמשך.יכאמור, פרטי איש הקשר לצורך הדיווח הטלפוי, וכן האמצעים למס

 תחילה  .4

איו ותן שירות אשר  ואולם,; )יום התחילה –(להלן  2021 ברבספטמ 5 ביוםתחילתה של הוראה זו  .4.1

 למשך וזאת, ההוראה טרם תיקוה וסח פי עליהיה לפעול ביום התחילה, רשאי  ההוראהערוך ליישום 

 . ממועד התחילה חודשים 6

לממוה על אירועי  דיווחים בושא ב להוראה4סעיף לעיל, מועד התחילה של  4.1על אף האמור בסעיף  .4.2

 חודשים ממועד התחילה.   3 -לא יאוחר מיהיה , כאמור לאירועים ממשי חשד או סייברואבטחת מידע 
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