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 אל: מקורות המידע הפיסיים1

 

 הדון: תיקון הוראת ממוה מספר 502  בושא 'תיקון מידע במערכת תוי אשראי' 

 

) כולל, בין היתר, הוראות שמטרתן להבטיח את החוק –(להלן  2016-וחוק תוי אשראי התשע" .1

 על ידי בחוק ו . על רקע זאת, קבעותוי אשראישבמערכת הדיוק והמהימות של תוי האשראי 

הוראות בדבר ביצוע , לרבות למאגר שועדו להבטיח את איכות המידע המדווחהוראות  ,הממוה

 שאיו כון, שלם או מדויק.  שדווח  והתבררתיקון למידע 

 למאגר תוים שדווחומקרים בהם  הובאו לטיפולו במסגרת בירור פיות ציבורבהקשר לאמור,  .2

הושפעו , כדרש בהוראות הממוה )"'מקור מידע ב"  –  להלןמסוים (פיסי  מקור מידעעל ידי 

מקור מידע פיסי אחר של  )"שגויה פעולה" –(להלן  לרבות אי ביצוע פעולה ,מפעולה שגויה

לא שיקף את  למאגרשל מקור מידע ב' הדיווח  ,כתוצאה מכך). "מקור מידע א'" – להלן (

  .התהלותו הפיסית של הלקוח

 502 פרמס הממוה תהוראלתקן את  מוצע, זה מסוג במקרים הטיפול הליכי את ייעללמת  על .3

סמכות את בהיר ישבאופן ) "הוראהה" –בושא 'תיקון מידע במערכת תוי אשראי' (להלן 

באופן תקין, קרי, על פי על ידי מקור מידע פיסי  שדווחמידע דיווח לגבי הממוה לדרוש תיקון 

פעולה שגויה של מקור מידע פיסי דווח באופן זה עקב המידע במקרים בהם , הדיווחהוראות 

  .א)10(סעיף  הלקוח ו הפיסית שלהתהלותאת איו משקף לפיכך ו אחר

בירור הסוגיה צורך לבו עשוי הממוה לקוט התהליך לגבי פירוט  להוראהמוצע להוסיף כמו כן,  .4

שהממוה עשוי והפעולות המידע בין השאר, כלל פירוט לגבי מול מקורות המידע הרלווטיים. 

בדבר תיקון המידע על ידו  בירורעריכת השוים לצורך הפיסיים לדרוש ממקורות המידע 

לקיים  שגויההפעולה את ההמידע שביצע ממקור דרישה  בהוראה מוצע לכלול בוסף,  .הדרש

  . )ג10-ו ב10 פים(סעי דומיםמקרים למיעת הישות  ,מתועד הפקת לקחיםהליך 
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ובאות מעקב סיבות כאמור לעיל, על מת להבהיר את המקרים שבהם עשוי להידרש תיקון מידע  .5

  :להלן דוגמאות

 לקוח הורה לחברת כרטיסי אשראי (מקור מידע א') ממה קיבל הלוואה, -א'  הדוגמ .5.1

') לחשבון עו"ש בבק להעביר את חיובי ההלוואה מחשבון עו"ש בבק מסוים (מקור מידע ב

החיוב לא הוראת ו הלקוח צע את בקשתילא ב מקור מידע א', שגויה פעולהאחר. עקב 

ההלוואה  בגין החזיר את החיוב  מקור מידע ב'בעקבות כך, כמבוקש לבק האחר.  ההועבר

  .למאגרודיווח על כך " בחשבון מסיבת "אין כיסוי מספיק

החיוב לבק האחר והחיוב כובד, הוראת , מקור מידע א' העביר את ולאחר שהתבררה טעות

  .כדרש למאגר בדיווחיו תיקון ביצעוכן 

 לביטול מידע תיקוןח ושלדרש ל, מקור מידע ב' ובהוראתו לאחר התערבות הממוה

  ."אין כיסוי מספיק בחשבון"החיוב מסיבת הוראת  אי כיבוד על  הדיווח

לותן אשראי (מקור מידע א') לבצע פירעון מוקדם של חלק  הוראהלקוח תן  - ב' הדוגמ .5.2

והגדיר בבקשתו את הסכום שהוא מבקש שייפרע בפירעון  שלו המשכתה מהלוואת

ביצע פירעון מוקדם בסכום גבוה מהסכום  מקור מידע א', פעולה שגויהמוקדם. עקב 

של הלקוח בבק (מקור לחשבון העו"ש בסכום זה חיוב  תוך ביצוע שהלקוח ביקש לפרוע, 

מידע ב'). בעקבות החיוב, מסגרת העו"ש של הלקוח בבק וצלה באופן מלא, והוראות 

על ידי מקור  תשלום אחרות שהגיעו בסמוך לחיוב בגין הפירעון המוקדם כאמור, לא כובדו 

 . "אין כיסוי מספיק בחשבון" מסיבתמידע ב' 

זיכה את חשבון העו"ש של הלקוח ב"חיוב  מקור מידע א'לאחר שהתבררה הטעות, 

  .העודף"

 ללביטו מידע תיקוןח ושללדרש  מקור מידע ב', ובהוראתו לאחר התערבות הממוה

  . "אין כיסוי מספיק בחשבון" מסיבתהחיוב  הוראותעל החזר  יםהדיווח

 של ביצוע פעולות להשלכות הפיסיים מקורות המידעמודעות להגברת חשיבות רבה  קיימת .6

בכדי לצמצם על ידם  הקטות לחיזוק הבקרות, וכן לקוחותלעל המידע המדווח ביחס  שגויות

 . ככל שיתן ,מקרים כאמור

מועד התחילה של התיקוים להוראה היו ביום פרסום חוזר זה באתר האיטרט של מערכת  .7

 תוי אשראי. 

 

  בכבוד רב,

  

  אייל חדד

 בתוי אשראיהממוה על שיתוף 


