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מתן שירותים ללקוח305הוראהבסדר היום:4ושא
עובדת

הממוה
ל "מידע מהותי שעודכן"תיקוןבוצע,בגדר "סדר ויקיון"בעיקרהתיקוים הם

מהוהובהרבמקום "מידע מהותי שתוקן" בהתאם למיוח בחוק תוי אשראי, ו
חובה על הלשכה לקבוע בוהל את תקופתקבעההמידע המהותי שעודכן. בוסף,

תקות תויבשעשהבהתאם לתיקוןתיעוד ושמירת מסמכים הוגעים לייעוץ,
אשראי.

אשראי צריכה לעדכן לקוח על עדכון מידע. האם ההגדרה של מידעמתי לשכתעו"ד מאוטר
מהותי לא מצמצמת מדי.

יו"ר הוועדה
המייעצת

מצטרפת לשאלה.

עובדת
הממוה

וקשה לעדכןהייתה חשיבה על ההגדרה וצריך להבין שיש גם מגבלות מיכויות
60שללמידע מהותי בטווחרקבכל תיקון שעשה במידע, לכן ההתייחסות היא

להוציא דוחהדוח איו תקף, ודרש בכל מקרהיום60. אחרייום ממועד קבלתו
. לא יתן לקבוע לפי שיוי בדירוג, גם בגלל שהסקאלותחדש עם דירוג חדשאשראי

של שתי הלשכות שוות.
עו"ד מאוטר

לוגסי
סבורה שהמיקוד רק בתוים המובהקים הוא מצומצם מדי.

כון ליידע את אותםלאימים60-השיקול הדרמתי הוא הגת הפרטיות. מעבר לעו"ד אבר
.הגורמים

יו"ר הוועדה
המייעצת

צייתם שהדירוגים של לשכות האשראי שוים במהותם זה מזה. האמם יש שוי
מהותי בדירוג בין שתי לשכות האשראי?

הסקאלות שוות מלשכה ללשכה, אך יש קורלציה.ממוהה
בתיקון לגבי התקופה לשמירת תוי אשראי הדרשת, ממליץ להוסיף את44סעיףעו"ד אברהם

הדרשת"."לתקופהמיימליתהמילה
עובדת

הממוה
.בהתאםיתוקןזו היתה הכווה. הוסח

הוראת ממוה בושא "מתן שירות מידעתחילת תהליך לגיבושלגביעדכוןבסדר היום:5ושא
פיסי"
עובדת

הממוה
לתוקףעתיד להיכסאשר,2021על רקע פרסום חוק שירות מידע פיסי בובמבר

, התחלו לעבוד על הוראה בושא "מתן שירות מידע פיסי".14.6.2022-ב
הרשות לי"ע שמסדירה את הושא של מתןאהמאסדר הראשי של החוק הי

על שיתוף בתויך את הממוההחוק מסמירישיוות לותי שירות מידע פיסי.
אישור לפעילות "ותן שירות מידע פיסי" ללשכת אשראי או לשכתתתאשראי ל

מידע על עוסקים המעוייות לעסוק בתחום מתן שירות מידע פיסי ולפקח על
בדומה,זאת.הוראות בתחומים שויםפעילות זו. לצורך כך עליו לתת ללשכות

על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביחס לגופיםהממו:למאסדרים אחרים ה
המפוקחים על ידו, המפקח על הבקים ביחס לבקים וחברות כרטיסי האשראי.

חודשים לפי כיסת החוק3על פי החוק, יש לפרסם הוראות בחלק מן הושאים
לתוקף, כלומר במחצית חודש מרץ.

וצטרךעבוד על ההוראה,לוכח לוחות הזמים הקצרים, או מעדכים שהתחלו ל
בישיבת הוועדה.להערות הציבורלפרסם בזמן הקרוב טיוטה של ההוראה

.בפיכםההוראהטיוטתהמייעצת הבאה ציג את

_______________ __________________

הוועדהתאריך אישור הפרוטוקול חתימת יו"ר


