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  לכבוד

  מיופי הכוח בתמורה

  
   "שירות ללקוח באמצעות מיופה כוח בתמורה" בושא 404 פרמס יקון הוראהתטיוטת הדון: 

מיופה כוח בתמורה רשאי לקבל מבק ישראל דוח ), החוק –(להלן  2016-לפי חוק תוי אשראי, התשע"ו .1

 .לגבי לקוח ריכוז תוים רגיל

על מיופי החלה ) ההוראה - להלן( "ללקוח באמצעות מיופה כוח בתמורהשירות " בושא 404 פרמס הוראה .2

להתהלות מיופה הכוח  ,ללקוחאופן מתן שירות לם וכללי עקרוותבין השאר,  ,קובעת, הכוח בתמורה

 .עליו דרש הלקוח לחתוםבכתב כוח ה, וכן קובעת את וסח ייפוי בתמורה במסגרת מתן השירות

למסירת דוח המודעת ולוודא כי לקוח תן את הסכמתו  ל פרטיות הלקוחותלחזק את השמירה ע על מת .3

על  רגיללצורך קבלת דוח ריכוז תוים  ,ותיקון להוראה לפימוצע , למיופה כוח בתמורה רגיל ריכוז תוים

באמצעות אתר האיטרט של  הרשאהלקוח המידרש מיופה הכוח בתמורה לקבל יידי מיופה כוח בתמורה, 

 . או באמצעות פיה למוקד פיות הציבור של מערכת תוי אשראי תוי אשראי של בק ישראלמערכת 

 הרשאה, והבכתב הכוח ייפוי של התוקף תום ממועד מאוחר יהיה לאכאמור,  הרשאה של התוקף תום מועד

    .קבלת ייפוי הכוח כאמור במעמד או בכתב כוחה ייפויקבלת  לאחר תיתן

המוצע כלל גם א 4מאחר שבוסחו של סעיף  א4סעיף את להוראה  מוצע להוסיף, מפורט לעילל בהתאם .4

 א. 6א להוראה, בוטל סעיף 6סעיף  תוכו של

בקשה למתן הרשאה, באתר האיטרט של מערכת  ללקוח יפתחלצורך קבלת הרשאה, מיופה הכוח בתמורה  .5

או לפות למוקד פיות  (באזור האישי)והלקוח יוכל להיכס לאתר המערכת ישראל, תוי אשראי של בק 

 בקשה.ולאשר את ה הציבור של מערכת תוי אשראי,

 הפירוט טכי לגבי תהליך קבלת הרשאשיכלול  מדריך יפרסםהממוה  ,מועד התחילה כחודש לפייצוין, כי 

 .מלקוח

  .'עקוב אחר שיויים' במתכות ,המתוקת הטיוטת ההוראמצורפת לחוזר זה  .6

 תחילה

 .2023 במרץ 1ביום ה להורא תחילת התיקוים .7

  

  בכבוד רב,

  אייל חדד

  הממוה על שיתוף בתוי אשראי

 טיוטה להערות הציבור
 2023ביואר  12הערות יתן להעביר עד ליום 

 CCR-REG@BOI.ORG.ILבאמצעות תיבת הדוא"ל:
 


