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בנק הדואר  -שירותים עיקריים
• שחקן מרכזי בתחום התשלומים בישראל
–
–
–
–

 4,000מוטבים
 40מיליון עסקאות בשנה
מחזור כספי של כ 200-מיליארד  ₪בשנה
הכנסות שנתיות של כ 200-מיליון ₪

• ניהול חשבונות עו"ש
–  300,000חשבונות פרטיים פעילים
– שירותי הפקדה ומשיכה ,צ'קים וכרטיסי חיוב
– לא נושאי ריבית וללא מסגרת אשראי

בנק הדואר  -שירותים עיקריים
• מגוון רחב של שירותי העברת כספים פנים ארציים ובינלאומיים
–
–
–
–

נציגות Western Union
חברות בארגון Eurogiro
הפקדת מזומנים לכל חשבון בנק בישראל
העברת מזומן בין סניפי הדואר בישראל

• רשת המרת המט"ח הגדולה בישראל
– המרת מזומן ב 300-יחידות ברחבי הארץ
– רכישה וטעינה של כרטיסים נטענים במט"ח ב 700-יחידות

בנק הדואר  -שירותים עיקריים
• הנפקה והפצה של כרטיסי חיוב
– מנפיק חבר בויזה אירופה ובמסטרקארד
– הנפקת כרטיסים נטענים במט"ח  -דולר ואירו
– הפצת כרטיסים נטענים בשקלים וכרטיסי חיוב לבעלי חשבון

ייעוד בנק הדואר
• הגדלת הנגישות לשירותים בנקאיים ולאשראי לאוכלוסיה מהעשירונים
הנמוכים ( )4 - 1ולעסקים זעירים וקטנים.

• הגדלת התחרות בשירותים בנקאיים ללקוחות פרטיים (עשירונים )7 - 4
ולעסקים בינוניים.
• חיזוק איתנותה הכלכלית של חברת דואר ישראל להבטחת השירות
האוניברסאלי.

נגישות לשירותים פיננסיים
•  2מיליארד איש בעולם אינם נהנים משירותים בנקאיים כלשהם
• בארצות הברית ישנם כ 45-עד  60מיליון איש שאינם נהנים משירותים
בנקאיים
•  1.5מיליארד איש בעולם נהנים משירותים פיננסיים המסופקים על ידי
מנהלי הדואר

•  400מיליון איש בעולם מנהלים חשבון בבנק דואר .מהם  300מיליון איש
במדינות מתפתחות

נגישות לשירותים פיננסיים
• בבנק הדואר  300,000חשבונות פעילים של משקי בית
• ל 65%-מבעלי החשבונות בבנק הדואר אין חשבון נוסף בבנק מסחרי.
במגזר הערבי רק ל 25%-מבעלי החשבונות בבנק הדואר ,חשבון נוסף
בבנק מסחרי
• בעלי חשבון בלעדי בבנק הדואר מאופיינים יותר כבעלי הכנסה נמוכה
וכבעלי השכלה נמוכה.
• במצב הנוכחי  200,000בעלי חשבון בבנק הדואר אינם נגישים למוצרי
חיסכון או לאשראי. .

הצורך בשירותים פיננסיים נוספים
תוצאות סקר בקרב לקוחות קיימים בבנק
•  69%מהמדגם מתכוונים לחסוך בתוכנית חיסכון בהוראת קבע.
• כוונות השימוש במסגרת אשראי ,במידה ותוצע בבנק הדואר ,מקיפות
כמחצית מהמדגם
• מקרב קהל הלקוחות הקיים נאמד הפוטנציאל הריאלי למימוש השימוש
בתכניות חיסכון ב 60,000-לקוחות ובמסגרת אשראי נאמד ב45,000-
לקוחות

תחרות בשירותים פיננסיים
• לבנק הדואר פלטפורמה ייחודית בישראל
• בנק הדואר הוא הגוף החוץ בנקאי היחיד המנהל חשבונות עו"ש ושותף
במערכות הסליקה הבין-בנקאיות
• הבנק הוא הגורם החוץ בנקאי היחיד בעל מעמד של מנפיק בויזה אירופה
ובמאסטרקארד
• הבנק מתחרה כבר כיום בשורה של שירותים פיננסיים בבנקים ובגופים
חוץ בנקאיים אחרים כמו נותני שירותי מטבע
• לבנק הדואר פריסה סניפית כפולה מאשר לכל אחת מקבוצות הבנקאות
הגדולות בישראל

מגבלות לפיתוח השירותים תחת הרגולציה
הקיימת
• שוק האשראי הקמעונאי החוץ בנקאי בישראל קטן ומוגבל

– חוק הלוואות חוץ בנקאיות
– העדר נתוני אשראי חיוביים
– מגבלות על הגופים המוסדיים שמונעות פיתוח עסקי אשראי

• שיתוף פעולה עם בנקים כפוף למגבלותיהם ולאישורי בנק ישראל
• חסמים נוספים במערכות התשלומים מונעים כניסה מלאה לעולם הנפקת
כרטיסי החיוב

• רגולציות חדשות סוגרות כניסה לתחומי פעולה נוספים

המאמצים לשינוי הרגולציה
• מטרת העל הרחבת היקף השירותים על מנת לעמוד ביעדי הנגישות
התחרות והאיתנות הפיננסית
• שינוי המבנה התאגידי כמנוף להרחבת השירותים

• תיקון החוק שאושר בקריאה שנייה ושלישית אינו עונה על מטרות העל
בכך שלא מרחיב את היצע השירותים
• התנגדות גורפת של בנק ישראל לפיתוח יכולות עצמיות בבנק הדואר

המתווה המוצע
• אימוץ מודל מוצלח הקיים באיטליה ובשוויץ ויישומו באופן הדרגתי שקול
ומדוד
• הרחבת שירותי בנק הדואר הן באמצעות ייצור עצמי והן באמצעות שיתופי
פעולה באופן מושכל לאחר שינוי מבנה הבנק ,אשר יביא להגברת
השקיפות ואת יכולות הפיקוח על פעילותו.
• בנייה הדרגתית של יכולות בנק הדואר בתחום ניהול השקעות ובהמשך גם
במתן אשראי
• ניצול היכולות והיתרונות של חברת הדואר במתן השירותים הפיננסיים

עקרונות פיתוח השירותים תחת הרגולציה
הקיימת
• מדיניות של פלטפורמה פתוחה לשיתופי פעולה
• כניסה לתחומי פעילות שאינם מוגבלים על ידי הרגולציה
• פיתוח יכולות עצמיות במסגרת מגבלות היקפי ההשקעה
• חבירה לגופים בנקאיים וחוץ בנקאיים לצורך התמודדות עם אתגרי
הנגישות והתחרות
• שמירה על הנכסים העיקריים :פריסה ולקוחות

דוגמאות לפיתוח השירותים תחת
הרגולציה הקיימת
• תכניות חיסכון בשיתוף פעולה עם בנק ירושלים
• מתן אשראי לחברות כנגד שקים דחויים עם חברת "פנינסולה פיננסים"

• העמדת אשראי לרכישת רכב עם מימון ישיר
• מתן אשראי לרכישת מט"ח עם ישראכרט ולאומיקארד

• הנפקת כרטיסי חיוב נטענים במט"ח עם חברת פיוניר

כרטיסי המט"ח הנטענים של בנק הדואר
• בנק הדואר הינו מנפיק בויזה אירופה ובמאסטרקארד.
• הבנק הנפיק מאז יולי  2011עשרות אלפי כרטיסים
בהם נעשה שימוש בכל רחבי תבל.
• מידי חודש טוענים אלפי לקוחות מרוצים
את כרטיסיהם מחדש ומגלים נאמנות למוצר
ולשירות הייחודי הניתן בבנק הדואר.
• בנק הדואר מציג את מאסטרקארד עסקים
הפתרון המושלם לניהול הוצאות החברה בחו"ל
ולרכישות ארגוניות באינטרנט.

מאסטראקארד עסקים
• כרטיס אישי המונפק לעובדי החברה ומאפשר להם לחייב את חשבון
החברה בעבור הוצאות בחו"ל או בעבור רכישות ארגוניות באינטרנט,
בסכום הנקבע בכל טעינה על ידי הנהלת החברה.
• פיתוח של יכולות בנק הדואר בהנפקת כרטיסי חיוב נטענים במט"ח במגזר
הקמעונאי
• אימוץ של מודל קיים ומוכח בחו"ל
• נוחות מרבית לעובד ,שקט נפשי ובקרה מלאה
לסמנכ"ל הכספים

סיכום
• בנק הדואר הוא גורם ייחודי במדינת ישראל.
• כנכס של המדינה הוא אינו מנוצל במלוא יכולתו להגשמת יעדים לאומיים
חברתיים.
• פיתוח הבנק והרחבת שירותיו יביאו להגדלת הנגישות לשירותים פיננסיים
בקרב שכבות אוכלוסייה רחבות שאינן זוכות לשירותים אלה כיום.
• הבנק יכול לשמש כלי מרכזי בהתמודדות עם בעיות של ריכוזיות וחוסר
תחרות במערכת הבנקאית הישראלית הפוגעות בראש ובראשונה במשקי
הבית ובמעמד הביניים.

סיכום
• יש להתמודד עם ההתנגדויות לפיתוחו של הבנק ולהבטיח כי פיתוחו יעשה
באופן מדוד הדרגתי ושקול במטרה למנוע חשיפה לסיכונים מיותרים.
• פיתוח בנק הדואר יביא לתרומה מהותית ליציבותה של חברת הדואר
ולחוסנה הפיננסי.

תודה על ההקשבה

