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 194 
מיליארד ₪ 

סך יתרת האשראי לציבור

 עלייה של 7% 
בהשוואה ל-2017

8.8 מתוך 10
רמת שביעות רצון הלקוחות 

 מהבנקאים היא הגבוהה 
מבין חמשת הבנקים הגדולים

)ע״פ סקר מכון ברנדמן(

מספר 1 
 במשכנתאות

לפי נתוני בנק ישראל

נקודות מכירה 
 חדשות 

מתוכן 3 ביישובים ערביים

6פתיחת 
 קידום סטארט-אפים
 בישראל
 הפעלת 10 סניפים מתמחי היי-טק 
לפיתוח חברות אלה

כ-29,000 
לקוחות ולקוחות 
פוטנציאלים
השתתפו בסקרי לקוחות במהלך 2018

מעל 1.7 
 מיליארד ₪ 
סך האשראי 
למטרות חברתיות וסביבתיות
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קבוצת מזרחי-טפחות מחויבת להצלחת כלל לקוחותיה, ופועלת 
לייצר עבורם ערך לאורך זמן בכל אחד ממישורי פעילותה. מחויבות 
זו באה לידי ביטוי בהתנהלות הוגנת ויצירת מגון ערוצים לקבלת 

שירות ומוצרים המתאימים לצרכי כל לקוח.
כמו כן, היא מחייבת הקשבה לצרכי הלקוח, שמירה על פרטיותו, 
ומחויבות למתן כלים מקצועיים להצלחתו. נושא זה מנוהל בבנק על 
ידי החטיבות השונות, כל אחת בהיבטים הקשורים אליה, ובעיקר 

בחטיבות הקמעונאית, העסקית והשיווק.

הלקוחות שלנו

לקוחות ממגזרי פעילות פיקוחיים שונים 
בהתאם  זאת  שונים,  פעילות  למגזרי  המשתייכים  לקוחות  משרתת  הקבוצה 
בהתאם  לרוב  נקבע  הפעילות  למגזרי  השיוך  הבנקים.  על  הפיקוח  להגדרות 
למחזור הפעילות של הלקוחות )מחזור מכירות שנתי או היקף הכנסות שנתי(.

להלן מגזרי הפעילות הפיקוחיים:

משקי הבית – אנשים פרטיים, למעט לקוחות בנקאות פרטית.  

בנקאות פרטית – אנשים פרטיים שיתרת תיק הנכסים הפיננסיים שלהם   
בבנק עולה על 3 מיליון ₪.

עסקים זעירים וקטנים – עסקים בעלי מחזור פעילות עד 50 מיליון ₪.   

עסקים בינוניים – עסקים בעלי מחזור פעילות מעל 50 מיליון ש״ח ועד   
ל-250 מיליון ₪. 

עסקים גדולים – עסקים בעלי מחזור פעילות מעל 250 מיליון ₪.   

גופים מוסדיים – קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קרנות   
נאמנות, קרנות סל, חברות ביטוח וחברי בורסה המנהלים כספי לקוחות.

ניהול פיננסי – כולל את פעילות המסחר, ניהול הנכסים וההתחייבויות   
והשקעות ריאליות.

חו״ל – מוצגת בנפרד מהפעילות בישראל, בחלוקה לפעילות  פעילות   
של אנשים פרטיים ופעילות עסקית.



משקיעים בלקוחות    משקיעים בקהילה    משקיעים בעובדים    משקיעים בסביבה    מחויבים להתנהלות אחראית

2728

297 mm x 210 mm

סכום הפקדה מינימאלי: 50,000 ₪. סכום הפקדה מקסימלי: 10,000,000 ₪. משיכה בכל עת בהתראה מראש של 35 יום. הבנק רשאי 

לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם. מיסוי – 

חייב במס בשיעור של 15% מס ליחיד (שינוי המס כפוף לשינויים על פי דין).

לפרטים נוספים חייגו 8860
*

חדש!

˙פוז „ון  פ̃י

מזרחי-טפחותמנהלת לקוחותסוזי טובי

פיקדון שיא עם ריבית מעולה שקופצת ועולה!

בואו ליהנות מפיקדון תפוז בריבית מעולה ותוכלו למשוך את הכסף 
בכל זמן שתרצו וליהנות מהריבית שצברתם.
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המוצרים העיקריים שאנו מציעים במסגרת 
מגזרי הפעילות השונים של הבנק

ללקוחות  המוצעים  הבנקאיים  השירותים  מכלול   – ופיננסים  בנקאות   
חוזר  וחשבון  ושב  עובר  חשבונות  ניהול  לרבות  ולתאגידים,  פרטיים 
פיקדונות, פעילות  לסוגיהם, קבלת  וערבויות  דביטורי, העמדת אשראי 
פעילות במכשירים  וכדומה(,  דוקומנטרי  יצוא, אשראי  )יבוא,  חוץ  סחר 

נגזרים, לרבות מסחר במטבעות ובריבית ועוד. 

שוק ההון – פעילות ניירות ערך עבור לקוחות בבורסות בארץ ובעולם,   
שירותי תפעול לקופות גמל ושירותי תפעול והפצה של קרנות נאמנות, 

המשמשות אפיקי השקעה ללקוחות הבנק.

הבנקאיים  והשירותים  הפיננסיים  המוצרים  מכלול   – אשראי  כרטיסי   
הניתנים בקשר עם כרטיסי האשראי המונפקים ללקוחות הבנק על ידי 

חברות כרטיסי האשראי בארץ.

הן  מגורים,  דירת  במשכון  המובטחות  לדיור  הלוואות   – משכנתאות   
מכספי הבנק והן במסגרת תכניות הסיוע הממשלתיות.

בנייה ונדל״ן – פעילות בנקאית מול חברות בתחום הנדל״ן, וכן שירותים   
של  פרויקטים  הקמת  מימון  לרבות  הנדל״ן,  בתחום  ייחודיים  בנקאיים 

נדל״ן בשיטת הליווי הסגור.

או  שהוחרמו  פיננסיים  ושירותים  מוצרים  מוכרת  או  מציעה  אינה  הקבוצה 
שנאסרו.
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 היקפי האשראי לציבור בחלוקה למגזרי
פעילות פיקוחיים )נטו, במיליוני שקלים חדשים(

 היקף האשראי לציבור לפי מגזרי פעילות פיקוחיים 
)נטו, באחוזים(

 משקי בית – הלוואות לדיור

 משקי בית – אחר

 בנקאות פרטית

 עסקים קטנים וזעירים

 עסקים בינוניים

 עסקים גדולים

 גופים מוסדיים

 פעילות חוץ לארץ

65%
11%

10%

3%

8%
1% 2%

0%

שיעור השינוי 20172018מגזר פעילות
)באחוזים(

משקי בית – הלוואות 
119,559126,1055.5%לדיור

19,82420,9325.6%משקי בית – אחר 

11798-16.2%בנקאות פרטית

139,500147,1355.5%סך הכל אנשים פרטיים

16,71718,97713.5%עסקים קטנים וזעירים

5,7796,58513.9%עסקים בינוניים

14,83316,2369.5%עסקים גדולים

1,1661,33114.2%גופים מוסדיים

38,49543,12912.0%סך הכל פעילות עסקית

3,1234,11731.8%פעילות חוץ לארץ
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הבסיס להנגשת השירות לקהלים רחבים הוא סניפי הקבוצה הפרוסים 
בכל רחבי הארץ. תפקידם העיקרי של הסניפים הוא מתן שירות 
איכותי ומקצועי ללקוחות בכל תחומי הפעילות הבנקאית בסמוך 
למקום בו נדרש השירות )מקום המגורים או העסק(. המיזוג בין 
בנק המזרחי המאוחד לבין בנק טפחות בראשית 2005, מיזוג בנק 
אדנים בשנת 2009 ורכישת בנק יהב, שהושלמה בשנת 2008, 
יצרו פריסה סניפית ארצית רחבה. בנוסף, אסטרטגיית הצמיחה 
היחודית של הבנק מתבטאת בגידול עקבי במספר הסניפים תוך 
מתן מענה למגזרים מגוונים. לצד הפריסה הרחבה מעמיד הבנק 
שירותים בערוצים נוספים באמצעות שירותי הבנקאות ההיברידית.  

פריסה 
בנקאית רחבה

הבנק ממשיך להרחיב את הפריסה הסניפית בהתאם לתוכנית האסטרטגית 
ותוך כדי בחירת מיקומים על בסיס מערכת שיקולים הכוללת מתן שירות מיטבי 
הבנק  מעמיד  הרחבה,  הפריסה  לצד  כלכלית.  כדאיות  שיקולי  וכן  ללקוחות 
שירותים בערוצים נוספים באמצעות שירותי הבנקאות ההיברידית. נכון לסוף 
שנת 2018, קיימות 193 נקודות שירות של הקבוצה, בפריסה ארצית הכוללות 

מרכזי עסקים, סניפים ושלוחות. 

למוקד  ובסמוך  הבנקאית  הפעילות  תחומי  בכל  ומקצועי  איכותי  שירות  מתן 
מרכזי  מרכיב  הינו   – עסקיהם  או  מגוריהם  איזור   – הלקוחות  של  הפעילות 
בפעילות הסניפים הפרוסים ברחבי הארץ. לשם הרחבת השירותים והזמינות 
שנת  במהלך  שנה.  מידי  חדשות  שירות  נקודות  פותחת  הקבוצה  ללקוחות, 
2018, פתחה קבוצת הבנק 6 נקודות מכירה חדשות, מתוכן 3 סניפים של 
מכירה  נקודות  מספר  של  להעתקה  במקביל  זאת  חלקי,  בשירות  יהב  בנק 

אחרות למיקומים נכונים יותר מבחינה גיאוגרפית בעקבות מיפוי צרכי לקוחות 
הבנק ובמטרה לשפר את השירות הניתן להם והרחבת פעילות הגיוס העתידית. 
בשנת 2019 צפוי הבנק לפתוח כ-3 נקודות שירות ומכירה נוספות. בין הישובים 
בהם נפתחו סניפים בין השנים 2015-2018: שדרות, מגדל העמק, כפר קאסם, 
באקה אל גרבייה, רח’ אגריפס בירושלים, חריש, רמות, נתניה סוהו, אום אל 

פאחם, כפר יאסיף, שפרעם וסכנין.

כל סניפי הבנק מציעים שירותי קופה מלאים, במרבית סניפי הבנק ניתן לקבל 
גם שירות ייעוץ פיננסי ופנסיוני מותאם לצרכי הלקוח על ידי יועץ מוסמך. בבנק 
יהב כל הסניפים מציעים שירותי תחליפי תור וחלק מציעים שירותי קופה מלאים. 

234 עמדות שירות עצמי – לרשות הלקוחות עומדות, נכון לסוף שנת 2018, 
234 עמדות שירות עצמי, מהן 76 של בנק יהב. עמדות אלו מאפשרות ביצוע 

תעשייה, חדשנות
ותשתיות
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שעות   24 זמינות  העמדות  מרבית  עצמאי.  באופן  מידע  וקבלת  פעולות  מגון 
ביממה, גם בשעות בהן הסניף אינו פעיל. 

בכל סניפי הבנק ניתן לבצע הפקדת שיקים בעמדות השירות וב-47 סניפים ניתן 
לבצע הנפקה מידית של פנקסי המחאות. 

203 כספונים – נכון לסוף שנת 2018, ברשות הקבוצה נמצאים 203 כספונים, 
מהם 51 של בנק יהב.

Live מרחב
בנוסף לסניפים בפריסה הגיאוגרפית, הבנק מפעיל 6 סניפי “Love״, המציעים 
קהל,  קבלת  ללא  מתקדמת,  טכנולוגיה  באמצעות  בנקאות  שירותי  ללקוחות 

ובשעות פעילות רחבות – 7:00-20:00.

לבנקאי  ישיר  טלפון  ערוצים:  במגון  עבורו  הזמין  אישי,  בנקאי  מוצמד  ללקוח 
נדרשת  בהם  במקרים  ופקס.  בדוא״ל   ,SMS-ב עמו  מאובטחת  והתכתבות 
הגעה פיזית לסניף, ניתן לקבל שירות באמצעות כל סניף פיזי שהלקוח יבחר. 
בנוסף, הלקוח יכול להשתמש בשירות משלוחים )הניתן ללא עלות עד שלוש 
פעמים בשנה(, החוסך את הצורך להגיע לסניף, לצורך איסוף כרטיסי אשראי, 

פנקסי המחאות וכדומה. 

לקוחות פוטנציאלים הפונים לפתיחת חשבון בבנק באמצעות האינטרנט, מופנים 
  .Live-ישירות לסניפי ה

ערוצים לקבלת שירות בנקאי
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הבנק פועל להעניק שירות אישי איכותי ומיטבי לכל לקוחותיו. לשם 
כך, מחויב הבנק להתנהל באופן הוגן מול הלקוחות, ליצור עבורם 
ערוצים מגוונים לקבלת שירות וכן לפתח מוצרים בנקאיים המתאימים 
לצרכי הלקוח, כל זאת תוך הקפדה על פרטיות הלקוח והקשבה לצרכיו.
לקוחות הבנק מהווים נדבך משמעותי בהצלחת הבנק, ולכן, הוא 
מייחס חשיבות רבה להבטחת שביעות רצונם, זאת תוך מענה 
מקצועי לצרכיהם. כמו כן, שואף הבנק ליצור חווית לקוח מיטבית, 

תוך הקניית ידע לשימוש מושכל בכלים הבנקאיים והפיננסים. 
התוכנית האסטרטגית של הבנק מושתתת על שירות אישי, אנושי 
ומקצועי בשילוב עם טכנולוגיה מתקדמת. עקרונות אלה מהווים 

מרכיב יסודי וחיוני בפעילות מול לקוחות הבנק. 
הענקת חווית לקוח ואיכות שירות מיטביות מושגת במספר דרכים:

חווית הלקוח 
ואיכות השירות

התאמת מוצרים ושירותים ללקוח – התאמת מוצרים   
ושירותים לסביבה העסקית ולצרכי הלקוחות והנגשתם 
ללקוחות ולציבור הרחב, תוך הבנת המאפיינים 
הייחודיים של לקוחות ממגזרים ומרקע שונה בחברה 

הישראלית.
דיאלוג והקשבה – ניהול דיאלוג מתמיד ומתמשך   
עם הלקוחות הוא כלי מרכזי העומד בבסיס התפיסה 

ומאפשר יישום מוצלח שלה. הבנק מקיים מחקרים 
לבחינת דעת הקהל, מנטר את השיח ומפעיל אתר 
אינטרנט ועמוד פייסבוק לאיסוף תגובות הלקוחות. 

שביעות רצון הלקוחות – הבנק פועל לניטור ובקרה   
של שביעות רצון הלקוחות ומתן מענה לפניות ולתלונות.

מניעת אפליה – הבנק פועל למניעת אפליה, המאמצים   
לכך מתבטאים בגיוס לקוחות שוויוני המאפשר לכל 

הוגנות תעסוקתית
וצמיחה כלכלית
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 מוצרים ושירותים 
לקידום חוויית לקוח

הקבוצה מציעה מגון מוצרים ושירותים פיננסיים, לרבות פיקדונות ואפיקי חיסכון 
וכן הטבות מיוחדות, בהתאם לצרכים השונים של לקוחותיה, למצבם הפיננסי, 

לשלבים השונים בחייהם ולצרכים ייחודיים של קבוצות אוכלוסייה שונות.  

תהליך התאמת המוצר לצרכי מגזר לקוחות מסוים מתבסס על מידע המגיע 
מהבנקאים בשטח, המציפים את צרכי הלקוחות, וכן מסקרים, מחקרים וניתוחים 
המבוצעים על ידי גורמים מקצועיים בקבוצה ובענף הפיננסים בישראל. בהתאם 
הקוד  לאור  גם  נבחן  חדש  מוצר  של  פיתוח  כל  הקבוצה,  של  האב  למדיניות 
האתי. לאחר למידת הצרכים, מגבשת הקבוצה מוצר הנותן מענה לצורך של 

המגזר הרלוונטי. 

התאמת מוצרים למציאות הכלכלית
במהלך 2018 הבנק המשיך לפתח מוצרי פיקדונות המותאמים לצרכי הלקוחות, 
הלקוח  וכן  נמוכה  להיות  ממשיכה  הריבית  בה  הנוכחית  הכלכלית  במציאות 
כספית  נזילות  לו  שיבטיח  באופן  כספו  את  להשקיע  מעוניין  הממוצע  הפרטי 

בתדירות גבוהה. להלן מספר דוגמאות:

פיקדון “תפוז״ – מאפשר ללקוחות להשקיע לטווח בינוני, תוך שמירת   
האפשרות של משיכה מוקדמת בעת הצורך. 

פיקדון “אננס״ – הפיקדון מאפשר ללקוח תשואה גבוהה. לצד זאת, הפיקדון   
זמין באופן יומי מתום שלוש שנים בכל עת במידה והלקוח זקוק לכך.

התאמת מוצרים למגזר העסקי
במגזר העסקי, שבו ההתנהלות הפיננסית מורכבת, ובעלת מאפיינים יחודיים – 
ישנה חשיבות רבה בקיומו של בנקאי אנושי ואישי, המהווה גורם חשוב ביותר 

ובעל ערך רב עבור בעלי עסקים, ומביא לחוויית שירות מצוינת. 

הבנקאות ההיברידית במזרחי-טפחות משתמשת בכל הערוצים הדיגיטליים על 
מנת לאפשר ללקוח קשר זמין וישיר עם הבנקאי האישי שלו, שמכיר את העסק 
ובעליו ומהווה בעבורם עוגן מקצועי חשוב. הבנקאים העסקיים זמינים ללקוחות 
בכל ערוצי התקשורת, שמנוהלים תחת מטריית הבנקאות ההיברידית הייחודית.

בנוסף לתשתית מקצועית רחבה שהבנק יצר עבור המגזר העסקי ולבנקאים 
עסקיים מקצועיים שנחושים לפעול עבור טובתו של הלקוח, הבנק פיתח כלים של 
בנקאות ישירה ומוצרים מותאמים שמייצרים ערך מוסף עבור הלקוחות העסקיים:

בנובמבר 2018 זכה הבנק במכרז להענקת הלוואות בערבות המדינה לעסקים   
אטרקטיבי,  אשראי  במתווה  מדובר  אנרגטית.  להתייעלות  פעולות  שיבצעו 
המאפשר לעסקים להתקדם ולהתפתח. בבנק, העסק גם מקבל ליווי על ידי 
בנקאים מקצועיים לאורך כל הדרך ועד לקבלת ההלוואה בפועל. הפעילות תבוא 

לידי ביטוי במהלך 2019, אז יוכלו העסקים להגיש בקשות בפועל לקרן. 

המעוניין בכך להיות לקוח הבנק, ובמתן שירות שוויוני 
ונטול אפליה לכלל הלקוחות. 

טיפול בפניות לקוחות – הבנק מקפיד על טיפול   
מסודר בתלונות ופניות מלקוחות, בוחן כל מקרה 
לגופו, מפיק לקחים ופועל בהתאם. לבנק מערכת 
משודרגת שנועדה לשפר את יכולת הניתוח והפילוח 
של הנושאים, הסיווגים והפניות של לקוחות הבנק אל 

היחידה.
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“משכנתה לעסקים״ – מוצר חדשני – הבנק מציע מוצר ייחודי בשם   
“משכנתה לעסקים״, המסייע לבעל עסק לרכוש נכס לפעילות השוטפת 

כחלופה לשכירות. החזר ההלוואה נפרס לאורך שנים רבות. 

הבנק מציע פתרונות מתקדמים ללקוחות עסקיים בתחום סחר החוץ.   

הבנק מציע ללקוחות עסקיים להשתלם במכללה לעסקים בשיתוף המי״ל.  

 מחלקת אשראי קמעונאי לנדל״ן 
מתוך רצון למתן מענה מהיר ומקצועי ולטיפול בבקשות אשראי של 

עסקים קטנים, קבוצות רכישה קטנות ופרויקטים יזמיים קטנים לרבות 
התחדשות עירונית )תמ״א 38(, הבנק הקים מחלקה חדשה בזרוע 

המשכנתאות אשר יעודה הינו טיפול בלקוחות אלו. בנוסף, המחלקה 
אחראית למתן אשראי בקיבוצים ומיסוד והרחבה של פעילות זו. בתוך 
כך, שימוש בחלופת האגודה, הסכם קדם )תנועה קיבוצית דתית( ועוד. 

מחלקת ההיי-טק של הבנק, אשר הוקמה כבר 
בשנת 2000, צברה עם השנים התמחות במימון חברות סטארט-אפ 

במודל Venture Lending, אשר במסגרתו מעמיד הבנק אשראי 
לתקופות של מספר שנים ובין היתר מקבל אופציות בחברות. הבנק 

פעיל ומממן חברות סטארט-אפ ממגון תחומי פעילות לרבות תקשורת, 
 תוכנה, מכשור רפואי, AdTech, אוטומוטיב, סייבר,

Sport-Tech, פינטק ועוד. 

בעל עסק או חברה,
הגיע הזמן לקפוץ 
משכירות לבעלות

מהיום, במקום לשלם שכירות, אתה יכול להיות בעל הנכס.
המומחים של טפחות יתאימו לך משכנתא לטווח ארוך, בתנאים הנוחים לך .

קבע עוד היום פגישה עם המומחים של טפחות, שיעזרו לך להעביר את הנכס לבעלותך.

מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

לקביעת פגישה עם מומחה משכנתאות לעסקים 8860*

בדברים החשובים באמת אין תחליף לאנושיות

התאמת מוצרים עבור תעשיות הטכנולוגיה העילית

ישנו  לענף  מהיר.  בקצב  בישראל  מתפתחת  ההיי-טק  תעשיית 
ללקוחות  הן  שונים,  בתחומים  בנקאית  לפעילות  גבוה  פוטנציאל 
העסקיים והן ללקוחות הפרטיים הנמנים על המועסקים בתעשייה 
זו. כחלק מליבת התכנית האסטרטגית, הבנק מגדיל את פעילותו 
סטארט-אפ(  חברות  )לרבות  העסקיים  ההיי-טק  לקוחות   בקרב 
באמצעות מחלקת ההיי-טק הפעילה בסקטור תאגידים שבחטיבה 
בפריסה  היי-טק  מתמחי  סניפים  עשרה  ובעזרת  העסקית 
חברות  של  רבות  מאות  מוקמות  שנה  מדי  בארץ.  גיאוגרפית 
לחברות  המתאימים  שונים  מימון  כלי  מציע  והבנק  סטארט-אפ, 
סטארט-אפ  חברות  גם  מממן  הבנק  חייהן.  שלבי  במהלך   אלה 
כוונה  מתוך  הבנקאית,  במערכת  ייחודי  במודל  צמיחה  בשלבי 
לעודד יזמות וחדשנות בכלכלה הישראלית ולסייע בהצלחתן של 

חברות אלו.

תעשייה, חדשנות
ותשתיות
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משכנתה לוקחים מהמומחים של טפחות 
כבנק המשכנתאות הגדול והמוביל בישראל אשר העניק מעל למיליון משכנתאות 
לאורך עשרות שנים, פועל מזרחי-טפחות לשמר עצמו כמוביל בתחום. הבנק 
פועל כדי להתאים ללקוחותיו ולציבור בישראל פתרונות פיננסיים, אשר יאפשרו 

לו לאזן בין צרכיו לבין יכולותיו הפיננסים לטווח הקצר והארוך. 

בניגוד למגמה בענף הבנקאות בארץ, תפיסת השירות של הבנק מקדמת פתיחת 
סניפים והרחבת נקודות משכנתה חדשות. נכון לסוף שנת 2018, לבנק 137 
נציגויות בקבוצת הבנק. מדובר בפריסה הרחבה  נקודות משכנתאות, לרבות 
ביותר בישראל, לרבות בפריפריה. פריסת נקודות המשכנתה מאפשרת לכלל 

תושבי ישראל גישה נוחה לפגישת יעוץ עם בנקאי מומחה בסניף. 

מתוך הבנה כי רכישת דירה הינה צעד מרגש ומשמעותי בחיי לקוחות ובוודאי 
בעבור זוגות צעירים, שמרביתם נעדרים ידע פיננסי ולאור העובדה כי מדובר 
בצעד המביא עמו תחושת אי ודאות, הבנק שואף להעניק ללקוחותיו את הידע 
משלב  החל  הלקוחות  את  מלווה  הבנק  עבורם.  האידיאלי  במסלול  לבחור 
ההתעניינות ברכישת נכס, ועד השלמת התהליך וקבלת החזקה בנכס עצמו 
מספר  לארוך  ויכול  הלקוח,  לנסיבות  בהתאם  להשתנות  עשוי  זה  זמן  )משך 
כן, בנקאי המשכנתאות של מזרחי-טפחות  שבועות עד מספר חודשים(. כמו 
הינם מקצועיים, בעלי ותק גבוה ופעמים רבות בני אוכלוסיית המקום בו פועל 
הסניף. עובדות אלו מאפשרות לבנק להעניק ללקוחותיו את השירות האופטימלי 
וללוות אותם בתהליך נטילת המשכנתה. גם לאחר העמדת ההלוואה ללקוחותיו, 
הבנק מוסיף ללוות אותם לאורך חיי המשכנתה ובמקביל מציע להם מוצרים 

ושירותים נלווים אשר עשויים לענות על צרכים נוספים. 

כדי לשמור על מיתוגו של הבנק כמוביל בתחום, מתבצעים באופן קבוע סקרים 
צרכי  על  לעמוד  מנת  על  וזאת  קיימים  ולקוחות  פוטנציאליים  לקוחות  בקרב 
הלקוחות ולשפר בהתאם את תהליכי העבודה והשירות. שביעות הרצון הגבוהה 
דור  רבות  בכך שפעמים  ביטוי  לידי  של הלקוחות בתחום המשכנתאות באה 

297 mm x 210 mm

ההמשך של לקוחות המשכנתאות לוקח גם משכנתה מהבנק. מסקר שנערך 
בשנת 2018 על ידי הפיקוח על הבנקים בישראל, שיעור ההמלצה של לקוחות 
לאורך  ביותר  הגבוה  הינו  נטלו משכנתה במזרחי-טפחות  המשכנתאות אשר 

שנים ביחס לשאר הבנקים. 

*8860

יותר ממיליון לקוחות בחרו במומחים

טפחות מס׳ 
במשכנתאות

שנה 1 
טובה!
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מרכז המשכנתאות )המוקד הטלפוני המתמחה במשכנתאות( של הבנק הינו 
הגדול בישראל, המרכז מאויש בבנקאים מקצועיים וזמינים, שמאפשרים קבלת 
אישור עקרוני לבקשת משכנתה בתוך מספר שעות. גם לאחר נטילת המשכנתה, 
הבנק ממשיך להיות זמין וקשוב; הבנק מעניק שירות ללקוחות המבקשים לשנות 
את מועד חיוב תשלום המשכנתה, להחליף ערב, לשנות הסדר תשלומים ללקוח 

שנקלע לקשיים כלכליים, לפרוע מוקדם את המשכנתה ועוד. 

הבנק מציע מגון מוצרים ושירותים משלימים בתחום המשכנתה, כדי להתאים 
למספר  להעניק  כוונה  ומתוך  עבורו  ביותר  האופטימלי  המוצר  את  לקוח  לכל 
רב יותר של לקוחות אפשרות רכישת משכנתה, תוך הגברה ועידוד השימוש 

בערוצים הישירים. 

בין היתר מציע הבנק את השירותים הבאים:

כרטיס אשראי טפחות – בשנת 2006, השיק הבנק כרטיס אשראי מיוחד   
לבעלי משכנתה. בעלי כרטיס האשראי נהנים ממסגרת אשראי גבוהה 
)150,000 ₪( בריבית מועדפת בהשוואה לריבית המוצעת בשוק. יתרון 
משמעותי למוצר זה מתבטא בכך שהלקוח משלם את תשלומי הריבית 
שנוצלה בפועל בלבד ולא עבור מסגרת האשראי עצמה. בנוסף, החזרי 
פני שנים  על  יחד עם החזרי המשכנתה החודשיים,  נפרסים  האשראי 

רבות. 

“ענבים משכנתה״ – תכנית חסכון ייעודית ללקוחות בעלי משכנתה בבנק.   
מדובר בתכנית חסכון בהפקדה חודשית לתקופה של 13 שנים. החוסכים 
במסגרת התוכנית יהיו זכאים להטבות במשכנתה עתידית. בנוסף, לקוח 

הנוטל משכנתה חדשה, עשוי לקבל מהבנק מענק בהפקדה ראשונית. 

פריסת תשלום דמי פתיחת תיק – על מנת להקל על ההוצאות שיש   
ללקוחות הנוטלים משכנתה, הבנק מציע אפשרות לשלם דמי פתיחת 
הלוואה בפריסה לתשלומים הנגבים יחד עם החזר המשכנתה, במקום 
תשלום חד פעמי וזאת ללא ריבית והצמדה. אפשרות זו מקלה במיוחד 

על לקוחות בעלי משכנתה. 

“משכנתה בחופשה״ – המוצר מאפשר ללקוח לקחת מעת לעת הפוגה   
ההוצאות  סך  בהן  עליו בתקופות  להקל  מתשלום המשכנתה, במטרה 
על  מקל  הבנק  זו  בצורה  קטנות.  ההכנסות  לחילופין  או  גבוהות  שלו 
הלקוח ונותן לו שליטה בניהול המשכנתה והתאמתה לצרכים המשתנים 

של חייו. 

בנוסף   – והשיכון  הבינוי  משרד  של  לסיוע  התכנית  לזכאי  שירותים   
זרוע  הבנק  מהווה  הבנק,  מכספי  אשראי  מתן  של  הבנקאית  לפעילות 
ביצוע של המדינה למתן שירותים לאוכלוסיית זכאי משרד הבינוי והשיכון. 
שירותים אלו כוללים הלוואות במסגרת תכניות הסיוע של משרד הבינוי 
לאוכלוסיות  והלוואות  מותנים  ומענקים  מקום  הלוואות  לרבות  והשיכון, 
מיוחדות )כגון: עולים, מוגבלים בניידות ועוד(. במסגרת תחום ההלוואות, 
הצדדים  במכלול  המקובל,  הבנקאי  לשירות  בנוסף  הבנק,  מטפל 
המנהלתיים הנדרשים לשירות זכאי משרד הבינוי והשיכון, כגון הנפקת 
העיקרי  הגורם  הינו  מזרחי-טפחות  בנק  כי  לציין,  יש  זכאות.  תעודת 
בביצוע הלוואות זכאות, ובזכות פריסת הסניפים הרחבה של הבנק, הוא 

נגיש לאוכלוסיית זכאי משרד השיכון.
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מגון ערוצי השירות 
עם  לקשר  העיקרי  הערוץ  את  מהווים  בסניפים  הבנקאים  אמנם 
הלקוחות, אך לצד זאת הקבוצה מקיימת גם ערוצים נוספים, בהם: 
מוקדים טלפוניים, דואר אלקטרוני לפניות, אתרי אינטרנט ייעודיים, 

אפליקציות, רשתות חברתיות, כנסים וסדנאות.

ערוצים  במגון  בנקאי  שירות  מקבלים  הבנק  לקוחות   2018 שנת  לסוף  נכון 
מרכזיים, במסגרת השיטה הייחודית – “הבנקאות ההיברידית״ – בה לכל לקוח 
יש בנקאי בסניף ובמקביל הוא יכול לבחור לקבל שירות במגון ערוצים מקוונים. 
בנקאות היברידית היא שילוב מיטבי בין בנקאות אישית ודיגיטלית, המאפשרת 
מגון  באמצעות  בסניף  שלהם  האישי  לבנקאי  ישירה  נגישות  הלקוחות  לכלל 
ערוצים. תפיסת שירות ייחודית וחדשנית זו מגייסת את ההתפתחות הטכנולוגית 
בעולם הבנקאות ליצירת קשר ישיר ומיידי בין הלקוח לבין הבנקאי האישי שלו 

בסניף. תפיסה זו מיושמת גם בתחום המשכנתאות.

שימוש במערכות מתקדמות
עובדי  לצרכיהם,  ומותאמת  מיטבית  שירות  חוויית  ללקוחות  להעניק  מנת  על 
 CRM מערכת  כגון  מתקדמים,  טכנולוגיים  ובכלים  במערכות  נעזרים  הבנק 
ו״יומן מטלות אישי לבנקאי״. במערכות אלה כל המידע אודות הלקוח ואודות 
התקשורת עמו מרוכז ומתועד, באופן המבטיח מעקב שוטף ושמירה על רצף 
שירות. התקשורת מאפשרת מפגש פנים אל פנים, בשיחות טלפון, בהודעה 
קולית, בפנייה מצוות הסניף או פנייה של הלקוח אל הבנק, בדואר אלקטרוני 

מאובטח ובמסרונים.

קידום חינוך פיננסי בעולם המשכנתאות – מזרחי-טפחות, כבנק המוביל   
במשכנתאות, מאמין כי באחריותו לקדם את הידע בתחום ולסייע לקבוצות 
אוכלוסייה שונות לרכוש נדל״ן. לשם כך, הבנק מציע מגון פעילויות ללקוחות 

כלל הבנקים. בשנת 2018 התקיימו בבנק הפעילויות הבאות: 

“נפגשים במשכנתאות״ – פעילות פתוחות לציבור הרחב אשר   
“נפגשים״  )לדוגמה,  פרטניות  לאוכלוסיות  בהתאמה  מועברת 
לחברה החרדית, אוכלוסייה המאופיינת בשיעור גבוה של לקוחות 
צעירים הרוכשים דירה( לצורך העברת התכנים, הוכשר צוות בנקאי 
ייעודי ונפתחו סניפים במטרה לספק מענה מדויק יותר לאוכלוסיית 
רוכשי המשכנתאות. כמו כן, הוטמעה מתכונת עבודה מול בנקאי 

אישי אשר מהווה כתובת לפניות הלקוח לבנק בכל נושא. 

ייעודיים – הבנק מקיים כנסים ומקדם פעילויות ברשתות  כנסים   
החברתיות עבור מגון משקיעים, בין היתר עבור קבוצות רכישה, 
אחת  לכל  ומספק  חוץ,  ותושבי  נדל״ן  גורמי  למשתכן,  מחיר  זוכי 

מהקבוצות את המידע הרלוונטי לאופן ההשקעה שלהן.

צמח  המשכנתאות  יעוץ  תחום  האחרונות  בשנים   – יועצי משכנתאות   
להיות  לבקש  רשאי  בכך,  המעוניין  לקוח  מאוד.  גדל  היועצים  והיקף 
מיוצג ע״י יועץ משכנתאות. לבנק מערכת יחסים וקשרי עבודה עם יועצי 
משכנתאות, אשר עימם נשמר קשר רציף, כולל ביצוע “שולחנות עגולים״ 

עם יועצים, כנסים ופגישות אישיות, כחלק ממדיניות “דלת פתוחה״.

נפגשים במשכנתאות

תעשייה, חדשנות
ותשתיות
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ערוצי תקשורת מקוונים
אתר הבנק – לבנק מזרחי-טפחות אתר מתקדם טכנולוגית, פונקציונלית   
ומקצועית, המשלב בתוכו אמצעים ליצירת קשר עם בנקאי אישי, אנושי 
ומקצועי. האתר מהווה את חלון הראווה של הבנק ופונה ללקוחות הבנק 
כלל  על  מידע  קבלת  מאפשר  האתר  לבנק.  להצטרף  שרוצה  למי  וגם 
המוצרים והשירותים של הבנק באופן עצמאי, לצד יצירת קשר עם בנקאי, 
יועץ או מרכז ההשקעות, בהתאם לצורך במגון דרכים – השארת פרטים, 

צ’אט, קבלת שיחת טלפון.

תחת המטריה של אתר הבנק, יש תתי אתרים לתחומים או אוכלוסיות   
ייעודיות כגון – אתרים בשפות )אנגלית וערבית(, אתר לפעילות נפגשים 

ואתר להטבות מועדון “הכרטיס״:

תחום המשכנתאות – מציע תכנים רבים וערך מוסף לגולשים   
בו. בחלק זה מוצע ללקוחות המשכנתה בבנק מידע נרחב אודות 
המשכנתה שלהם, כמו גם מידע רב בנושא סביבת הנכס, על בסיס 
שיתוף פעולה עם אתר התוכן “מדלן״. לקוחות בעלי חשבון עו״ש 
ומשכנתה במזרחי-טפחות נהנים מאפשרות לצפות בכל ההתנהלות 

הפיננסית באתר אחד. 

שוק ההון – מכיל אינפורמציה רחבה ועדכנית על הנכסים הפיננסיים,   
ושודרג כך שניתן לבצע בו פעולות ביעילות מרבית באופן עצמאי, 
לצד אפשרות להתקשרות עם בנקאי או יועץ. האתר משמש זירה 
ייחודית וחדשנית המותאמת לצרכיהם של לקוחות קמעונאיים לצד 
לקוחות מקצוענים – סוחרים בשוק ההון. כמו גם מציע מגון רחב של 

כלים חדשניים אשר תומכים בפעילות של הלקוחות בשוק ההון.

מועדון “הכרטיס״ – אתר למועדון לקוחות כרטיס האשראי של   
מזרחי-טפחות, המרכז את כל המידע על פעילות המועדון ומאפשר 

גישה מהירה ונוחה לקבלת הטבות למבצעים הרלוונטיים.

“נפגשים״ באתר מזרחי-טפחות – מציג את מגון הפעילויות הקרובות   
המתוכננות בסניפים, ומאפשר רישום לפעילויות השונות. 

רותה והחצוצרה

ההרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל

להרשמה ולפרטים נוספים היכנסו לאתר:

www.mizrahi-tefahot.co.il

סניף עיר ימים בני ברמן 2, נתניה

יום שלישי 4.9.18 | בשעה 17:00

*התוכנית ניתנת לשינויים ט.ל.ח. אם נדרשת לך התאמת נגישות אנא פנה אלינו דרך “צור קשר” באתר “נפגשים במזרחי-טפחות” עד שבועיים לפני הפעילות ונעשה כל מאמץ לסייע בהתאם לאפשרויות.

במופע לילדים:
״שלישיית צבעי המוזיקה: 

שקט... צלילים... ושירים״

חצוצרנית בתוכנית הבידור של דודו טופז ז״ל הנחשבת פורצת דרך

ההשתתפות בפעילויות פתוחה ללקוחות כל הבנקים וללא עלות

הבחירה שלכם בסניף עיר ימים

פעילות לילדים

מתאים לגילאים 

4-7 ומחוייבת

ליווי הורים

של טפחותהמומחיםמחליטים עםעם כולם... מתייעציםמשכנתא?

לקוחות להגיע לבית משלהם, ממתינים לכם:המומחים של טפחות, שעזרו ליותר ממיליון 
בדיגיטל 

בסניףבטלפון

*8860

בשנת 2018 נוספו מגון כלים באתר הפעולות, בהתאם לצרכים שעלו   
חוויית  שיפור  לצורך  מהם,  שקיבלנו  ומשוב  משתמשים  מלקוחות 

המשתמש: 
ממשק העברות חדש באתר עם אפשרות לניהול מוטבים באופן   

פשוט ונוח והגדרת מוטב קבוע.

העברות מט״ח ואפשרות לביצוע לפי הרכב חתימות בחשבון.  
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אפליקציות – בנק מזרחי-טפחות פיתח מגון אפליקציות במטרה לאפשר   
הפיננסיים  והשירותים  המוצרים  לכלל  ומהירה  נוחה  גישה  ללקוחותיה 

אותם היא מציעה, בזמן המתאים להם:

אפליקציית מזרחי-טפחות – האפליקציה מאפשרת ללקוח לנהל   
מגון  ולבצע  מידע  לקבל  הנייד מכל מקום,  את החשבון מהטלפון 
במחשב  להשתמש  ומבלי  לסניף  להגיע  מבלי  בסלולר  פעולות 
האישי. גם באפליקציה זו ישנה אפשרות להתכתב עם בנקאי ויועץ 

השקעות. 

הצגת מידע על ערבויות בחשבון.   

הרחבת טווח הזמן להצגת יתרות ותנועות בחשבון לשנה אחורה   
והוספת אפשרות לאחזור תנועות עו״ש מעל שנה בחשבון.

ללקוחות העסקיים  ייחודי  מענה  הנותנים  הישירים  הכלים  שדרוג   
באתר האינטרנט של הבנק.

הרחבת יכולות הצ’אט לתחום פתיחת חשבון.  

משכנתאות  ממומחה  מיידית  שיחה  לקבלת  אפשרות  שילוב   
.call me באמצעות כפתור

אישור  ולקבל  דיגיטלי  באופן  משכנתה  בקשת  להגיש  אפשרות   
עקרוני תוך 3 שעות.

הפעילות  נושאי  לבחירת  לגולשים  סקר  השקת  נפגשים:  אתר   
המועדפת עליהם.

מועדון  עבור  לעסקים: הקמת אתר חדש  “הכרטיס״  מועדון  אתר   
הלקוחות ללקוחות העסקיים הכולל מבצעים ייעודיים. 

המשכנתאות  אפליקציית   – הבית״  עד  “טפחות  אפליקציית   
המתקדמת ביותר בישראל מאפשרת לגבש את התוכנית למימון 
רכישת הנכס ומספקת כלים שימושיים בתהליך ומידע סביבתי נרחב 
בשיתוף פעולה עם אתר “מדלן״. באפשרות המשתמשים להתכתב 
במשכנתאות,  המתמחה  אישי  בנקאי  עם  האפליקציה  באמצעות 

וזמין לכל שאלה או התלבטות בנוגע לתהליך לקיחת משכנתה.

אפליקציית שוק ההון – אפליקציה המשלימה את חווית המסחר   
ההון,  בשוק  הפעילים  ללקוחות  מקסימלית  נוחות  ומאפשרת 
האפליקציה הינה ייעודית לשוק ההון ובאמצעותה נהנים הלקוחות 
מותאמים  החלטה  תומכי  בכלים  ומשימוש  הגלישה  מחוויית 
לסלולר. האפליקציה מאפשרת קבלת מידע רב על המתרחש בשוק 
ועל ניירות ערך מהארץ ומהעולם, וזאת בנוסף לנתונים האישיים 
של הלקוח, פירוט הוראות וביצועים, ביצוע פעולות קנייה ומכירה 

והתכתבות עם הבנקאי האישי ועם יועץ ההשקעות. 

מזרחי-טפחות   – חדשני  מוצר   – למשכנתה  דיגיטלית  בקשה  טופס   
פיתח אפשרות ללקוחות המתעניינים בהלוואות משכנתה להגיש בקשה 
לאישור עקרוני באופן פשוט וקל באתר הבנק ולקבל אישור עקרוני לבקשה 

בתוך 24 שעות. 
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ערוצים נוספים לקבלת מידע מהבנק ולביצוע פעולות – בנוסף לערוצים   
שתוארו עד כה, לרשות לקוחות הבנק עומדות גם האפשרויות הבאות: 

ביצוע פעולות ללא נציג באמצעות מענה ממוחשב בטלפון 24 שעות   
ביממה.

קבלת עדכונים בזמן אמת בסלולר.  

חיבור ישירות למחשב הבנק, שלא דרך רשת האינטרנט, המאפשר   
מהירות פעולה גבוהה יותר באמצעות המחשב הביתי.

במגון  פקס  באמצעות  הלקוח  לחשבון  שוטף  בנקאי  מידע  קבלת   
נושאים, בתדירות המוגדרת על ידי הלקוח.

קבלת עדכון על התקדמות תהליך בקשת המשכנתה בכל רגע נתון   
במייל וב-SMS באמצעות שירות GPS טפחות.

צ’אט עם בנקאי משכנתאות ובנקאי השקעות.  

התכתבות עם בנקאי בתיבת ההודעות.  

 קידום דיאלוג והקשבה – 
 הדרך שלנו להבין את 

הצרכים של הלקוחות שלנו 
לתפיסת הבנק, בנקאות אישית ואנושית היא קודם כל לראות את הלקוח 
ולהבין היטב את הצרכים שלו. גיוון הפלטפורמות בהן הבנק עושה שימוש 
בתקשורת השוטפת עם לקוחות – ביניהן מפגשים, קבוצות מיקוד, כנסים 
וסקרים שונים – מאפשר לו להצליח בכך, להיות מעודכן כל הזמן ולהישאר 

רלוונטי עבור הלקוחות. 

בנק מזרחי-טפחות הינו הבנק הגדול היחיד שממשיך לפתוח סניפים, מגדיל 
לצורך  זאת  ואנושי,  אישי  שירות  מתן  על  ומקפיד  האדם,  כוח  היקף  את 

המשך שימור וחיזוק הדיאלוג והתקשורת הישירה בין בנקאים ולקוחות.

להלן דוגמאות ליוזמות הבנק לקידום הדיאלוג במהלך 2018:

נפגשים בסלון הביתי
מעת לעת עורך הבנק מפגשים של קבוצות מיקוד מקרב לקוחותיו. חלק מקבוצות 
 –  )Neuro Linguistic Programming( NLP-ה בשיטת  נעשות  המיקוד 
“מיפוי שפתי״. בשיטה זו המפגש עם הקהל מדמה שיחת סלון ביתית, המפגש 
מתקיים ללא מחיצות בבית מארח, כך שמתאפשרת שיחה פתוחה, אינטימית 
ויצירת חיבור מיטבי עם המשתתפים, חיבור שמסיר חסמים. צוות מהבנק נוכח 
במפגש אך אינו שותף פעיל, הוא מזדהה ומשתלב בשיחה רק בחלק האחרון 
של המפגש. שיטה זו מאפשרת ליצור קשר בלתי אמצעי עם הצרכנים והלקוחות 

במטרה להבין טוב יותר את צרכיהם. 

בהן   ,NLP בשיטת   10 מתוכן  מיקוד,  קבוצות   12 2018, התקיימו  בשנת 
השתתפו כ-100 לקוחות.
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סקרי עמדות לקוחות
הקבוצה מתקשרת עם לקוחותיה גם באמצעות סקרים בהודעות SMS, סקרים 
בנושאי מוצרים, תדמית וסקרי שביעות רצון. לקוחות שאינם שבעי רצון מטופלים 
על ידי מנהל הסניף. בשנת 2018 השתתפו בסקרי לקוחות כ-29,000 לקוחות 

ולקוחות פוטנציאלים.

מקוונים את עצמנו ללקוח
בשנים האחרונות גובר השימוש ברשת האינטרנט, ברשתות חברתיות ובבלוגים 
כאמצעי גם עבור תקשורת עסקית בין לקוחות ונותני שירותים. בהתאם לכך, 
לבנק מזרחי-טפחות ולבנק יהב ישנו אתר אינטרנט ודף פייסבוק, באמצעותם 
ניתן לפנות ולקבל תשובות בנושאים שונים. הבנק משקיע מאמצים רבים כדי 
לנטר ולהגיב לשיח שמתקיים במרחב הווירטואלי אודות שירותיו, ובכך ללמוד 

מתגובות הלקוחות ולהשתפר:

יותר כיצד הלקוחות רואים אותנו – התייחסות בזמן אמת  להבין טוב   
לאמירות ברשתות השונות, המתייחסות לפעילות הקבוצה, מסייעת לגבש 
בו הם  האופן  ואודות  פוטנציאליים(  או  )קיימים  הלקוחות  אודות  תובנות 

תופסים את הבנק ואת המוצרים והשירותים שמציע. 

שיפור תהליכי למידה – שימוש ברשתות חברתיות מחייב יכולות תחקור   
סיטואציות שירותיות, הפקת לקחים ומתן מענה שירותי בטווחי זמן קצרים. 
לאחר  החברתית,  ברשת  מרוצה  לא  ללקוח  מהיר  מענה  רבות,  פעמים 
ביצוע תחקיר מקצועי, יכול לשפר בצורה משמעותית את תחושת הלקוח 
ומידת האמון שלו. הבנה זו מחייבת תהליכי למידה קצרים ואיכותיים וכן 
יכולת לקיים תקשורת פנימית יעילה שתביא לפתרון מיטבי עבור הלקוח 

בזמן הקצר ביותר. 

ברשת  והשיח  הציבור  תגובות   – שיווקיים  קמפיינים  הצלחת  בחינת   
מאפשרים לבחון את מידת ההשפעה וההצלחה של קמפיינים שיווקיים, 

בנוסף לסקרים קבועים הבוחנים אפקטיביות. 
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לקוחות עסקיים
ומנהלים בחטיבה העסקית עם  מלבד הקשר השוטף והמפגשים של עובדים 
ללקוחות  וכנסים  מפגשים  השונים  ובסניפים  במרחבים  מתקיימים  לקוחות, 
עסקיים, אליהם מוזמנים לקוחות הבנק ולקוחות פוטנציאליים. מטרת המפגשים 
המתאימים  הבנק  מוצרי  חשיפת  לצד  רלוונטיים  תוכן  בעולמות  העשרה  היא 

לקהל היעד ונטוורקינג בין המשתתפים. 

במהלך שנת 2018 נערך כנס גדול בו השתתפו כ-1,400 לקוחות קיימים 
ופוטנציאלים בחטיבה העסקית, וכנס נוסף התקיים עבור לקוחות פעילים 
בחדר העסקאות של הבנק של החטיבה הפיננסית והחטיבה העסקית בו 
ללקוחות סקטור תאגידים, סקטור  נועדו  אלו  כנסים  800 לקוחות.  השתתפו 

נדל״ן, ללקוחות סקטור עסקים ולבני/בנות זוגם. 

בהמשך   – המונדיאל״  משחקי   – הבינלאומי  במגרש  “נפגשים  פעילות 
לקמפיין תקשורתי לעסקים שכלל מסרים מעולמות הספורט בתקופת משחקי 
הבנק  של  העסקים  במרכזי  התקיימו  מונדיאל 2018,  בכדורגל,  העולם  גביע 
מפגשים עם הלקוחות העסקיים, שבאו ליהנות מצפייה משותפת של משחקי 

המונדיאל הנבחרים. במפגשים אלו לקחו חלק כ-580 משתתפים. 

דיגיטלי,  שיווק  )בנושאי  לעסקים  קורסים  של  סדרה  מקיים  הבנק  בנוסף, 
ופיננסים( במסגרת “המכללה לעסקים״ של מזרחי- ומכירות  איקומרס, מו״מ 

טפחות בשיתוף המי״ל, בהם השתתפו במהלך 2018 כ-150 מנהלים ובעלים 
והרצה  השתתף  העסקית  החטיבה  של  הבכיר  הסגל  עסקיות.  חברות  של 
נדל״ן,  )כדוגמת  ייעודיים  לקוחות  לפלחי  הפונים  מקצועיים  כנסים  במסגרת 
ארגון  של  המרכזיים  לכנסים  חסות  העניק  והבנק  והיי-טק(,  בינוניים  לקוחות 

ה-CFO בשנת 2018.

שומרים על הקשר
בידיעון מקוון ייעודי )ניוזלטר( הבנק מעדכן לקוחות ממגזרים שונים באופן שוטף, 
מספק סקירות מאקרו רבעוניות, מציע מגון הטבות ושירותים פיננסיים חדשים 

וכן מעניין את הלקוחות בכתבות תוכן שונות. 

של מזרחי-טפחות
לעסקים

בעל עסק, מנהל כספים, תבדוק את

הפורמולה

רוצה ליהנות מהתחרות? 8860*
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קידום שביעות רצון הלקוחות

סקרי שביעות רצון
על מנת להעריך את מידת שביעות הרצון של הלקוחות ולשמור עליה ברמה 
סקרי  לרבות  שוטפים,  סקרים  ועורך  מיקוד  בקבוצות  נעזר  הבנק  גבוהה, 
שביעות רצון, סקרי תדמית, סקרי מתעניינים, סקרים על חווית לקוח בתהליך 
ההתקשרות וכדומה. על סמך הממצאים העולים מהסקרים ומקבוצות המיקוד, 

הבנק מתאים את ההתנהלות כלפי הלקוחות.  

מסקר שביעות רצון לקוחות, שנערך על ידי מכון ברנדמן לשנת 2018, עולה 
ששביעות הרצון מהבנקאים שלנו ממשיכה להיות גבוהה מאוד ויציבה לאורך 
זמן. גם בשנת 2018 שביעת הרצון מהבנקאי המשיכה לעמוד על 8.8 מתוך 

.10

הבנק זוכה מלקוחותיו לציונים גבוהים מאוד )8.5 מתוך 10( בפרמטרים הבאים:

הבנקאים שמחים לתת שירות  

הבנקאים בסניף נוהגים בהוגנות כלפיך   

אווירה חיובית בסניף  

סקר שביעות רצון הלקוחות של הפיקוח על הבנקים – בשנת 2018 נערך 
לראשונה סקר שביעות רצון בקרב לקוחות כלל הבנקים על ידי בנק ישראל, בו 
נבדקה מידת שביעות הרצון מהשירות שהם מקבלים בבנקים בהם הם מנהלים 
את חשבונם. בסקר נמצא כי לקוחות בנק מזרחי-טפחות מרוצים מהשירותים 
הישירים והדיגיטליים המוצעים להם, והבנק מוביל בפער ניכר על פני הבנקים 

האחרים.
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שביעות רצון גם ממועדון הלקוחות של מזרחי-טפחות - 
מועדון “הכרטיס״

אחת הדרכים של הבנק להיטיב עם לקוחותיו היא באמצעות חברות במועדון 
צרכניות  והטבות  בנקאיות  לחבריו הטבות  מציע  “הכרטיס״. המועדון  לקוחות 
בהוצאות השוטפות  ומאות שקלים  לחיסכון של עשרות  משתלמות המביאות 
מבצעים  לצד  קבועות  הנחות  מציע  המועדון  השנה  לאורך  הבית.  משק  של 
שונים.  בענפים  עסק  ובתי  רשתות  של  רחב  במגון  תקופתיים  אטרקטיביים 
בשנת 2018 בוצעו מאות אלפי עסקאות של חברי המועדון בבתי עסק הפועלים 
ידי חברי  על  קודי הטבה  90 אלף  והורדו מעל  פעולה עם המועדון,  בשיתוף 
המועדון למבצעים השונים לאורך השנה. בשנת 2018 נבנתה תשתית להשקת 
פעילות המועדון גם מול הלקוחות העסקיים בבנק פעילות שתבוא לידי ביטוי 

בשנת 2019. 

מדידה וטיפול בפניות לקוחות
פניות של לקוחות הן הזדמנות לחיזוק ולשיפור היחסים בינם ובין הבנק, תוך הגברת 
חשיבות  רב  מקור  הלקוחות  בפניות  רואה  הבנק  הרצון.  שביעות  ומידת  האמון 
לזיהוי מקרים בהם ניתן מענה מקצועי ואיכותי והזדמנות להעצמה של התנהלות 
והשפעה על  זאת, למידע העולה מן הפניות חשיבות רבה  וראויה. לצד  תקינה 
שיפור השירות, לתיקון ליקויים ולשיפור תהליכים בנקאיים. מתוך ראייה זו, הבנק 

שם לעצמו כמטרה לטפל בצורה מיטבית בפניות הציבור. 

באמצעות  הציבור,  בפניות  לטיפול  היחידה  אל  ישירות  מגיעות  הלקוחות  פניות 
גורמים שונים בבנק, באמצעות בנק ישראל או באמצעות גורמים חיצוניים אחרים. 
באתר הבנק קיימת אמנת שירות לקוחות אשר מפרטת את גישת הבנק לנושא 
הפניות, ואת דרכי הפנייה האפשריות ליחידת פניות הציבור. בראש היחידה עומד 
נציב תלונות הציבור, הכפוף למבקרת הפנימית הראשית של הבנק. הנציב ועובדיו 
לבדוק  ציבור,  תלונת  לכל  פנים  משוא  וללא  באובייקטיביות  להתייחס  אחראים 
אותה באופן יסודי, ולהשיב ללקוח הפונה במהירות. הבנק מחויב לטפל בכל פנייה 
בהתאם לערכי הקוד האתי ולתרבות הארגונית שלנו, המקדמת ערכים של אמינות, 
יושרה, הוגנות ושקיפות. בבנק יהב הגורם הממונה לטיפול בפניות לקוחות פועל 

באגף ליעוץ משפטי, בכפוף למנהלת האגף.

כל פנייה שמתקבלת ביחידה לפניות הציבור זוכה למשוב על קבלתה תוך 
קבלתה  מיום  ימים   45 עד  ומקצועי  מלא  מענה  ומקבלת  עסקים  ימי  שני 

)למעט מקרים חריגים בהם תיענה הפנייה בתוך 60 יום(.
הבנק מפרסם באתר האינטרנט בשקיפות מידע על פניות הציבור שהתקבלו 

במהלך השנה. 

ומתייחסות  ציבור,  בפניות  לטיפול  ביחידה  וטופלו  התקבלו  אשר  הפניות 
לכלל הפניות שהתקבלו במזרחי-טפחות ובבנק יהב בשנת 2018:

81% מהפניות שהתקבלו היו תלונות ו-19% האחרות בקשות.   
בשנת 2018 טופלו 3,155 תלונות.   
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נושאי התלונות שהתקבלו בשנת 12018:
יהבמזרחי טפחות

מספר נושא
התלונות

שיעור 
התלונות

שיעור 
התלונות 
הצודקות

מספר 
תלונות

שיעור 
התלונות

שיעור 
התלונות 
המוצדקות

אמצעי 
40621%12%38132%11%תשלום

אשראי 
34217%11%25521%10%לדיור

עובר ושב 
32617%12%958%7%)כולל חח"ד(

איכות 
32116%7%22619%6%השירות

אשראי
--20811%7%0)לא לדיור(

פעילות 
נוספת של 

התאגיד
19710%4%756%11%

382%11%595%15%מט"ח
301%14%292%10%מידע

322%3%252%36%ניירות ערך
פיקדונות 
482%8%182%28%וחסכונות

חשבון ללא 
-20.2%--0תנועה

171%0%252%8%אחר
סה"כ 
--1,190--1,965תלונות

.308A 1. סיווג נושאי הפניות הינו בהתאם להוראת בנק ישראל

ממצאי התלונות ב-2018:
סך התלונות שנמצאו מוצדקות – במהלך שנת 2018 אחוז התלונות שנמצאו 
מוצדקות מבין התלונות היה כ-9% בבנק מזרחי-טפחות וכ-10% בבנק יהב )שאר 
 התלונות נמצאו לא מוצדקות, תלונות אשר הטיפול בהן הסתיים ללא קביעת עמדה1. 

או שמושאן של התלונות לא היה בסמכות היחידה2(.

תלונות לקוחות בנושא נגישות – במהלך שנת 2018 התקבלו בקבוצה 11 
תלונות בנושא נגישות )5 במזרחי-טפחות ו-6 בבנק יהב(. מתוכן לא נמצאו 

תלונות מוצדקות.

תלונות בנושא הפרת פרטיות של לקוחות – בשנת 2018 התקבלו בקבוצה 
16 תלונות בנושא הפרת פרטיות )10 במזרחי-טפחות ו-6 בבנק יהב(. מהן 
נמצאו מוצדקות 5 תלונות )5 כולן במזרחי-טפחות(, שטופלו כנדרש ובהתאם 

לנוהלי הקבוצה. 

תלונות לקוחות בנושא אפליה בקבלת שירות – במהלך 2018 התקבלו בקבוצה 
17 תלונות בנושא אפליה )11 במזרחי-טפחות ו-6 בבנק יהב(. מהן תלונה אחת 
נמצאה מוצדקת בבנק מזרחי-טפחות וטופלה כנדרש ובהתאם לנוהלי הקבוצה. 

1. מקרים בהם מדובר בגרסה מול גרסה, ללא אסמכתאות מבוססות, או מקרים בהם לא קיימת משמעות 
לקביעת עמדה, לצורך מתן סעד ללקוח ופתרון הבעיה

2. תלונות הנוגעות לכך שהסניף לא אישר אשראי, הטבות בעמלות או הסדר חוב
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החל משנת 2005, לאחר המיזוג של בנק המזרחי עם בנק טפחות, התווה 
לעצמו הבנק מטרה ברורה, והיא להוביל אג’נדה בנקאית חדשה. בהתאם 
לזאת, נוסח “חזון הבנקאות האנושית״ הדוגל בכך ששירות בנקאי טוב 
מתחיל בבנקאות מקצועית וחדשנית הרואה לנגד עיניה את הצרכן, מבינה 
אותו ומדברת אליו בשפתו. כך תפיסת הבנקאות ההיברידית הייחודית לבנק 
המגייסת את ההתפתחות הטכנולוגית בעולם הבנקאות לטובת שילוב מיטבי 
בין בנקאות אנושית ודיגיטלית, ומאפשרת לכלל הלקוחות נגישות ישירה 

לבנקאי האישי שלהם בסניף באמצעות מגון ערוצים.
הבנק שומר על מערכת יחסים הוגנת עם הלקוח, תוך הקפדה על שקיפות 

מלאה בכל הנוגע למידע שנדרש לספק לגבי השירותים ללקוחותיו.

הוגנות ושקיפות 
כלפי הלקוחות

הוגנות ושקיפות מהווים ערכי יסוד בקוד האתי של הבנק וכן במסגרת תפיסת 
האחריות התאגידית שלו. מערכת יחסים הוגנת עם כלל מחזיקי העניין, ובפרט 
עם הלקוחות שנמצאים במרכז הפעילות העסקית, היא הבסיס לאמון, להצלחה 

וליצירת ערך משותף. 

על מנת להעלות את חשיבות ערך ההוגנות בקרב העובדים, מקיים הבנק מבחני 
ידע בנושא לעובדים חדשים הנקלטים לבנק ומשלב תכנים רלוונטיים במערכי 
הדרכות  הבנק  ביצע   2018 בשנת  השונים.  לתפקידים  וההכשרה  ההדרכה 
שונות בנושא ההוגנות והפיץ לומדה ללמידה עצמית לעובדיו. כמו כן, בוצע סקר 
אנונימי בקרב מנהלי הסניפים בבנק ובהם נבחנה דעתם על תפיסת ההוגנות של 
הבנק. הסקר הצביע על רמת מעורבות גבוהה של המנהלים, הבנת משמעות 

ערך ההוגנות והטמעתו בקרב המנהלים בבנק. 

גם בשנת 2018 ערך הבנק סקר הוגנות בקרב כלל הציבור1, בכדי לבחון את 
מעמדו של הבנק כבנק הוגן בהשוואה לבנקים אחרים. גם השנה עלה כי בנק 

מזרחי-טפחות נתפס כבנק ההוגן במערכת הבנקאית.

תפיסת הוגנות הבנק בקרב לקוחותיו

 2017  2018 
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1. התשובות אינן מסתכמות ל-100% בשל האפשרות לענות “בנק אחר״.

צמצום אי 
השיוויון
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קידום תמחור הוגן ללקוחות 
קבוצת מזרחי-טפחות פיתחה מודל מתקדם המאפשר לה לבצע התאמה מיטבית 
יותר בין הלקוח וצרכיו לרמת הסיכון ויכולות ההחזר שלו. המודל הינו מודל תומך 
החלטה ומסייע לקבל החלטות עבור הלקוח מתוך שיקולים ענייניים בלבד תוך 

ניקיון עיוותים שעשויים להשפיע על תמחור המוצרים המוצעים ללקוח.  

בשנת 2018 הבנק לא נקנס ולא הוזהר בגין מקרים של אי ציות לתקנות ולקודים 
וולונטריים לגבי מתן מידע אודות שירותים ומוצרים פיננסיים. 

גילוי נאות
תפיסת ההוגנות והשקיפות כלפי הלקוחות מבוססת, בראש ובראשונה, על מתן 
מלוא המידע הנדרש לגבי המוצרים והשירותים הפיננסיים בדרך ברורה ונגישה, 

המאפשרת להם לקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבורם. 

והוראות  החוק  בדרישות  יעמדו  לקוחות  עם  שהסכמים  כך  על  מקפיד  הבנק 
אגף  של  העבודה  תכנית  במסגרת  נאות.  לגילוי  בנוגע  הבנקים  על  הפיקוח 
הביקורת הפנימית, מתבצעות ביקורות לגבי המידע המועבר בנוגע למוצרים 
מול  הסכמים  גם  נדגמים  אלו  בבדיקות  ללקוחות.  הניתנים  שונים  ושירותים 
הלקוחות. במקרה בו נמצאים הסכמים בהם נדרש לבצע עדכון, לרבות בנושא 

גילוי נאות ועמלות, הנושא מקבל ביטוי בדוח הביקורת. 

גם פרסום מסרים שיווקיים אודות מוצרים ושירותים, וכן העברה של עדכונים 
החוק  ולהוראות  הקבוצה  לערכי  בהתאם  נעשים  קיימים,  ללקוחות  שוטפים 
והפיקוח על הבנקים, וכוללים את מלוא המידע הנדרש בהתאם לחובת הגילוי 

הנאות. 

מנגישים את תעודת הזהות הבנקאית
בהתאם להוראת בנק ישראל 425, החל משנת 2015 כל הלקוחות הפרטיים 
מקבלים “תעודת זהות בנקאית״, הכוללת מידע על כלל הנכסים וההתחייבויות 
שלהם בבנק, סך ההכנסות וההוצאות במהלך השנה וריכוז הפעילות השוטפת 

בחשבון. 

הבנק שם דגש מיוחד על הנגשה של תעודת הזהות הבנקאית ללקוחות, ולכן 
הבנקאות  לשירותי  תזכורת  עם  יחד  מהותה,  על  כללי  הסבר  דף  לה  מצורף 
האישית תוך ציון שם הבנקאי האישי של כל לקוח ומספר הטלפון ליצירת קשר 

עמו.
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הבנק מקפיד כי מסריו השיווקיים יהיו מכבדים ולא פוגעניים, ויתאמו את הוראות 
החוק והוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל.

הבנק פועל על פי סטנדרטים ברורים בכל הנוגע לתקשורת שיווקית, פרסומים, 
קידום מכירות וחסויות. סטנדרטים אלו מעוגנים בנוהלי השיווק, ונבחנים דרך קבע 
בכל קמפיין ובאופן מסודר פעם בשנה ואף יותר במידת הצורך. בהתאם לנוהלי 
השיווק, כלל המסרים המפורסמים בשם הבנק עומדים בדרישות החוק ותואמים 

את העקרונות הבאים: 
הימנעות מעיסוק בסוגיות המצויות במחלוקת בחברה הישראלית.   

פרסום מכבד באופן שאינו פוגעני – הבנק מתאים את מסריו למגזרים   
שונים באוכלוסייה כך שיותאמו לנורמות ולקודים התרבותיים שלהם. המסרים 
משקפים את העקרונות המנחים את הבנק בפעילותו השוטפת – אמינות, נאמנות, 

שמירה על כבוד האדם, יושרה מקצועית ומחויבות ללקוחות. 

פעילותה השיווקית של הקבוצה מתאפיינת בהעברת מסרים לקהל הרחב. כגורם 
מוביל במשק אנו פועלים בתחום השיווק והפרסום – הן כלפי לקוחות פוטנציאליים 
והן כלפי לקוחות קיימים – תוך הקפדה על דרישות החוק ועמידה בחובת גילוי 

נאות מלאה וכן תוך שאנו מכבדים את הקבוצות באוכלוסייה הישראלית. 

תחום התקשורת השיווקית מנוהל ע״פ כל הקודים המקובלים בענף הן מבחינת 
כללי האתיקה והן ברמת הקודים הוולונטריים, והקבוצה מקפידה כי הפרסום 

שלה יתבצע על פי כללי האתיקה של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. 

במהלך שנת 2018 הבנק לא הוזהר ולא נקנס בגין מקרים של אי ציות לרגולציה 
ו/או לקודים וולונטריים לגבי תקשורת שיווקית.

 שיווק 
 ופרסום 
אחראי 
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לפרטים התקשרו עכשיו 

לסניף בית שמש 8860
*

לבנקאי שלי אכפת ממני
הוא רואה אותי.

יש לי בן אדם בבנק!
יצחק אמסלם, בית שמש

ומה איתך, יש לך בן אדם בבנק?

לא? פשוט תעבור!

297 mm x 210 mm

הבנק מייחס חשיבות רבה לפנייה למגון רחב של לקוחות ומגזרים 
בחברה הישראלית. במסגרת מדיניות קידום טובת הלקוח, פועל 
הבנק ליצירת מוצרים ושירותים אשר עונים על הצרכים השונים של 
לקוחותיו. זאת, מתוך ההבנה כי ללקוחות שונים ישנם צרכים שונים, 
ורצון להתאים לכל לקוח את המוצר והשירות המתאים ביותר עבורו. 
 הכל, במטרה לאפשר לכל המעוניין בכך, להיות לקוח של הבנק. 

 גיוון לקוחות וקידום 
אוכלוסיות שונות 

לשם כך הבנק פועל במישורים הבאים: 

שפות שונות – הבנק פועל על מנת להתאים שירותיו   
לדוברי שפות שונות, הן בסניפים והן במוקדי השירות.

גיוון באמצעי המדיה – הבנק פונה למגזרי אוכלוסייה   
שונים באמצעות כלי המדיה הרווחים והמקובלים בכל 

מגזר.

בנוסף, הבנק פועל למתן מענה ייחודי למגזרים שונים:

החברה הערבית – מבוצע באמצעות ביסוס מערך   
סניפים בישובים ערביים ומעורבים, ועל ידי התאמת 

תכנים בנקאיים ושיווקיים לשפה הערבית.

החברה החרדית – התאמת המסרים השיווקיים   
לאוכלוסייה מהמגזר החרדי, תוך פיתוח מוצרים 

רלוונטיים למגזר זה.

הגיל השלישי – התאמת שירותים וקיום פעילויות   
ייעודיות לאוכלוסייה זו.

באינטרנט אני לא בן 70

ראש המרכז לחקר הפסיכולוגיה של האינטרנט (CIP) יאיר עמיחי המבורגר
בבית ספר סמי עופר לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה

להתעדכן, ליהנות ולדעת בגיל השלישי

ללא עלותהפעילות פתוחה לקהל הרחב 

8860*לפרטים והרשמה היכנסו לאתר מזרחי-טפחות. ההרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל.  mizrahi-tefahot.co.il

בדברים החשובים באמת, אין תחליף לאנושיות

אם נדרשת לך התאמת נגישות, אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר "נפגשים במזרחי-טפחות" עד שבועיים לפני הפעילות ונעשה כל מאמץ לסייע בהתאם לאפשרויות. *אין 

הבנק אחראי לתוכנה של ההרצאה ואין לראות בה המלצה של הבנק להתקשרות עם חברה זו. ייתכנו שינויים במועדי ההרצאות, ההרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל, ט.ל.ח.

מוזמנים לסניף הרצליה של מזרחי-טפחות, סוקולוב 6, הרצליה
11.7, יום רביעי | 19:30

12.8, יום ראשון | 19:30 

מומחית לאימון התנהגותי קוגניטיביד״ר עליזה צביה

בכל גיל ובהצלחה!דלתות מסתובבות מייצרים קריירה שינוי ומעברים

انتقل الى مزراحي طفحوت: 8860*

״ في بنكك بتعاملوا معك مجرد رقم حساب ״

ر. 
ي تتـذمَّ

ِّ
بـكـف

إذا ما بتنتقل، 
ر! وضعك ما بتغيَّ

צמצום אי 
השיוויון
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מדברים בשפה שלך
פונה  הפיננסי  העולם  כי  הבנה  ומתוך  הלקוח  טובת  קידום  ממדיניות  כחלק 
לקהלים שונים עם צרכים מגוונים, הבנק מציע את שירותיו ללקוחות בשפות 

שונות:

יכולים לקבל שירות בשפה  לקוחות הפונים למרכזי הטלפונים השונים   
נמצא בנקאי הדובר את  לא  פנייתם למרכז  ובעת  המבוקשת. במקרה 

השפה – נלקחים פרטי הלקוח לקבלת שיחה חוזרת. 

בשפות  ללקוחותיו  ייעודי  השקעות  שירות  מאפשר  ההשקעות  מרכז   
תומך  המרכז  בנוסף,  ואנגלית.  ספרדית  רוסית,  צרפתית,  ערבית, 
בלקוחות הבנקאות הפרטית הבינלאומית ומאפשר קבלת שירות מבנקאי 

בשפה שהלקוח בחר בה.

נותנים  אשר  זרות,  שפות  דוברי  בנקאים  ישנם  המשכנתאות  במרכז   
מענה ומהווים שער כניסה לבנק לתושבי חוץ המתעניינים ברכישת נכס 
בארץ ולקיחת משכנתה בארץ. דסק תושבי החוץ נותן מענה באנגלית, 

בצרפתית ובספרדית.

מענה ייחודי לקבוצות אוכלוסייה שונות
הבנק הגדיר את החברה הערבית, החברה החרדית והגיל השלישי כקבוצות 
מעוניין  הוא  ועמן  זמן  לאורך  לצמוח  מעוניין  הוא  בהן  אסטרטגיות  אוכלוסייה 
להעמיק את הקשרים. זאת, מתוך הבנה שלאוכלוסיות אלו מאפיינים חברתיים 
ותרבותיים לצד צרכים פיננסיים ייחודיים, הדורשים מתן מענה מותאם, על מנת 

להביא לשילובן האמיתי בחברה הישראלית.

החברה הערבית
הבנק מרחיב את הפעילות העסקית בחברה הערבית, בהתאם לתכנית ארוכת 
סניפים  הבנק  פתח   2018 )בשנת  חדשים  סניפים  פתיחת  באמצעות  טווח, 
לשנת  נכון  סניפים  )כ-7  קיימים  בסניפים  פעילות  והרחבת  ושפרעם(  בסכנין 
2018(, ותוך פנייה שיווקית ממוקדת בערוצי המדיה השונים והצגת פרסומים 
במהלך השנה בהובלת הפרזנטור הייעודי שנבחר למגזר. נכון לסוף שנת 2018 
למזרחי-טפחות סניפים בישובים הערביים – כפר יאסיף, נצרת, שפרעם, סכנין, 

באקה אל גרביה, אום אל פאחם וכפר קאסם. 

לחברה הערבית במסגרת  ייעודיות  פעילויות  שולבו  גם בשנת 2018  בנוסף, 
היעד.  לקהל  והמרצים  התכנים  התאמת  תוך  במזרחי-טפחות״,  “נפגשים 
במסגרת זו, התקיימו 10 פעילויות באום אל פאחם, בכפר קאסם, בשפרעם 

ובעכו.

החברה החרדית
הבנק מעמיק את הקשר גם עם הציבור החרדי, הן באמצעות פתיחת סניפים 
חדשים והן באמצעות הרחבת הפעילות בסניפים הקיימים. הבנק מבצע פנייה 
ממוקדת למגזר זה בערוצי תקשורת ייעודית באמצעות התאמת השפה והמסרים 
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השיווקיים. בהתאם לכך, מותאמת השפה השיווקית לצרכי המגזר ולערכיו. הפנייה 
נעשית במגון ערוצים, כגון העיתונות החרדית, הרדיו, אתרי אינטרנט ומובייל וכן 

באמצעות שילוט חוצות ופוסטרים בערים המזוהות עם החברה החרדית.

“נפגשים  במסגרת  החרדית  בחברה  ממוקדות  פעילויות  לשלב  המשיך  הבנק 
במזרחי-טפחות״, תוך התאמת התכנים והמרצים לצרכי האוכלוסייה. במסגרת 
זו, במהלך 2018 התקיימו 15 פעילויות, בסניפים מרכז עסקים טרפון, בית 
לחברה  ייעודיות  משכנתה  סדנאות  נערכו  בנוסף,  בירושלים.  וגאולה  שמש 
החרדית בערים הבאות: בני ברק, ירושלים, אשדוד, אלעד, ביתר עילית, פתח 

תקווה ובית שמש. 

הגיל השלישי
בשנת 2018, כחלק מהתכנית להרחבת פעילות בקרב ציבור הגיל השלישי, 
הבנק פעל במספר ערוצים, במטרה להרחיב את המוצרים והשירותים הייחודיים 

לקהל זה:

תקשור שירותים ומוצרים ייעודיים לגיל השלישי, כגון “פיקדונות דובדבן״   .1
– בפיקדונות אלו הלקוח מקבל הכנסה חודשית שוטפת או גמלה שוטפת 
)הגמלה השוטפת כוללת תשלום יחידת קרן בתוספת ריבית(, ותשלום 
גם  מציע  הבנק  כן,  כמו  הפנסיה.  לתשלומי  השלמה  כמעין  מהווה  זה 
שירות ייעוץ פנסיוני המותאם עבור לקוחות הגיל השלישי ולצרכיו, על ידי 

יועצים מומחים.

המשך פעילות “נפגשים סיקסטיז״ – סדרת מפגשים והרצאות ייעודיות   .2
לגיל השלישי בסניפי הבנק השונים הכוללת הרצאה בנקאית “התנהלות 
כלכלית נבונה לקראת הפנסיה ובמהלכה״. פעילות “נפגשים סיקסטיז״ 
והאנושי,  כחלק מאסטרטגיית הבנק המתמקדת בקשר האישי  נבנתה 
במהלך  זו.  לאוכלוסייה  הקיים  הפנוי  לזמן  איכותי  מענה  לתת  במטרה 

2018, רועננו חלק מהתכנים הייעודיים לגיל השלישי, כגון: “באינטרנט 
אני לא בן 70״, “הפחד מהחמצה FOMO״, “סוד הזיכרון המצוין״. מעבר 
העשרה  הרצאות  גם  למשתתפים  ניתנו  המעשיר,  ולתוכן  להרצאות 
ופנסיה.  ההון  כמו חסכונות, שוק  רלוונטיים  פיננסיים  קצרות בתחומים 
היו  ההרצאות  כל  סניפים,  ב-8  זה  לקהל  הרצאות   32 נערכו  סה״כ 

פתוחות לקהל הרחב ללא עלות.

“העצמה בנקאית דיגיטלית לאזרחים ותיקים״ – פעילות משותפת של   .3
בנק ישראל, המשרד לשוויון חברתי ואיגוד הבנקים. נציגי הבנק העבירו 
בתי  במספר  ותיקים  לאזרחים  דיגיטלי  פיננסי  חינוך  בנושא  הרצאות 
קולנוע במסגרת “שלישי בשלייקס״. בנוסף זומנו הלקוחות לסניפי הבנק 
להדרכה אישית על הפעילות בדיגיטל. הבנק הפיק 3 חוברות הדרכה 

בנושא “הדרך הקלה לפעילות בנקאית דיגיטלית״: 

מדריך לשימוש באתר האינטרנט של מזרחי-טפחות.  

מדריך לשימוש באפליקציה של מזרחי-טפחות.  

עמדות שירות בסניפי מזרחי-טפחות.  

ללקוחות הגיל השלישי לשימוש  כעזר עבודה  ומשמשות  חוברות אלו שימשו 
באמצעים הדיגיטליים של הבנק.
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הבנק מחויב לחיזוק אוכלוסיות מוחלשות בישראל. זאת, בשל היותו 
חלק מהחברה הישראלית וכיוון שחלק מלקוחותיו נמנים על אוכלוסיות 

אלו. במסגרת זו פועל הבנק לסייע במספר ערוצים מרכזיים: 
קידום אוכלוסיות 

מוחלשות וסיוע 
ללקוחות במשבר

קידום אוכלוסיות מוחלשות – הבנק פועל לסיוע לאוכלוסיות   
מוחלשות בחברה הישראלית לרבות לקוחות חייבים, נשים 
השוהות במעונות לנשים מוכות ואוכלוסייה נזקקת, באופן ישיר 

ובאמצעות גופים העובדים עם אוכלוסיות אלו.

שירות מכבד ללקוחות במשבר – הבנק מקפיד על מתן שירות   
מכבד גם ללקוחות בקשיים.

קידום אוכלוסיות מוחלשות

סיוע לנשים נפגעות אלימות 
הבנק הצטרף לאמנה בין בנקאית ביוזמת איגוד הבנקים ובשיתוף בנק ישראל, 
להקלת ההתמודדות הפיננסית של נשים נפגעות אלימות השוהות במקלטים 
לנשים  במעונות  השוהות  לנשים  לסייע  היא  האמנה  מטרת  מעבר.  ובדירות 
נפגעות אלימות הן באמצעות איש קשר מיוחד אשר יוכל בזמן אמת לסייע להן 
הליכים  נקיטת  לעיכוב  מתאימים,  בתנאים  עקרוניות,  הסכמות  באמצעות  והן 

משפטיים כנגדן. 

במהלך 2018 התקבלו בבנק 12 פניות של נשים המצויות במקלטים אלו, 
אשר טופלו על ידי איש הקשר הייעודי. בבנק יהב, לא התקבלו פניות בשנת 

2018 בתחום הסיוע לנשים נפגעות אלימות. 

שימור ריבית למקבלי פיצויים )ניצולי שואה( 
תכנית לשימור ריבית אחידה וטובה ללקוחות המקבלים פיצויים )ניצולי שואה( 
ומתן אפשרות לחדש פיקדונות אלה ללא הגבלה, וזאת בניגוד למוצרים אחרים 

בהם החידוש מוגבל.

צמצום אי 
השיוויון
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פיקדונות עובדים זרים ומבקשי מקלט
הבנק נבחר על ידי מדינת ישראל במכרז למתן שירותי פיקדונות לעובדים זרים 
ומבקשי מקלט. במסגרת השירות הבנק צובר את ההפקדות המועברות על ידי 
המעסיק עבור העובד הזר עד סיום עבודתו. כאשר העובד מסיים את עבודתו 
לחשבונו  בהעברה  או  )במזומן  בקשתו  לפי  לו  נמסרת  הפיקדון  יתרת  בארץ 

בחו"ל(.

סיוע ללקוחות במשבר 
ובפרט  הלקוח,  של  למצבו  ומבין  מתחשב  יחס  במתן  דוגלת  הבנק  מדיניות 
במקרים של קשיים כלכליים והיקלעות למשבר. סקטור לקוחות מיוחדים בחטיבה 
העסקית, האמון על הטיפול בגביית חובות מלקוחות וניהול חשבונות מבוקרים, 
פועל בהתאם למדיניות זו ומקפיד על מתן שירות מכבד ורגיש ללקוחות שנקלעו 

למשבר. 

הבנק משקיע מאמצים רבים על מנת להגיע עם לקוחות חייבים להסדרים בהם 
יוכלו לעמוד. 

לקוחות  סקטור  נציגי  מקיימים  חייבים,  לקוחות  עם  הסדרים  לקדם  מנת  על 
עם  משותפים  מבצעים  לקוחות,  עם  מפגשים  המייצגים  הדין  ועורכי  מיוחדים 
רשות האכיפה והגבייה, ובוחנים בקשות להסדרים המגיעות הן מלקוחות והן 
מארגוני סיוע. זאת, נוסף על הקשר השוטף של הבנק עם ארגוני סיוע לרבות 

ארגון "פעמונים" ועמותת "ידיד" שמלווים לקוחות חייבים.

מרכז הגבייה הארצי
ככלל, לקוח שצבר פיגור או חוב מקבל פנייה יזומה ממרכז הגבייה הארצי של 
הבנק, עוד בטרם העברה לטיפול של סקטור לקוחות מיוחדים. הבנקאים במרכז 
הגבייה הוכשרו והודרכו באופן מקיף ויסודי על מנת לסייע ללקוחות המתקשים 

לעמוד בהתחייבויותיהם לערוך הסדר עם הבנק בהתאם ליכולותיהם, להביא 
לסגירת החוב ולחזור למסלול תשלומים תקין. 

ההסדרים מבוצעים באופן מושכל ובהתאמה אישית לכל לקוח ולקוח, במטרה 
לפתור את הקשיים אליהם נקלעו. כחלק ממאמצי הגבייה, הודרכו הבנקאים 
המטפלים לטפל בלקוחות באנושיות ובאמפתיה ולברר, לפני הכל, מהיכן נובע 

הקושי איתו מתמודד הלקוח ומהי הסיבה לפיגור בתשלומים.

כך, בתחום המשכנתאות, מתוך כלל מקרי הפיגור בתשלומים שהועברו למרכז 
הגבייה בשנת 2018 )כ-18,500 מקרי פיגור חדשים( רק כ-2% הועברו לטיפול 
משפטי. כל שאר המקרים שטופלו במרכז הגבייה סגרו את חובם וחזרו למסלול 
תשלומים תקין או ממשיכים להיות מטופלים על ידי מרכז הגבייה, כשרובם עם 

הסדרים פעילים ורמת עמידה גבוהה בהסדר. 
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הבנק פועל להנגשת שירותיו לאנשים עם מוגבלות, ובכך מאפשר 
לכל אדם המעוניין בכך להיות לקוח הבנק. 

הנגשת הבנק מתבצעת במספר מישורים עיקריים:
קידום נגישות 

לאנשים עם 
הנגשה פיזית של מתקנים – במסגרת זו פועל הבנק להנגיש מוגבלות   

סניפים, כספונים, עמדות שירות ואת אתר האינטרנט ללקוחות, 
כך שגם אנשים עם מוגבלות יוכלו לעשות בהם שימוש נוח.

הנגשה של שירותי בנקאות – הבנק פועל להנגשת השירותים   
הבנקאיים בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

הנגשת שירותי הבנקאות לאנשים עם מוגבלות
מתוך הכרה בחשיבות הנושא, הקבוצה שמה דגש על הנגשה של השירותים 
זכויות  שוויון  חוק  את  מקיימים  יהב  ובנק  מזרחי-טפחות  בנק  לקוחותיה.  לכל 
תשתית  מבנים,  הנגשת  על  מקפידים  לכך  ובהתאם  מוגבלויות,  עם  לאנשים 
וסביבה וכן על הנגשה והתאמה של השירות הניתן לציבור, באופן שאנשים עם 

מוגבלות יוכלו לצרוך אותו בחופשיות ובנוחות. 

נושא הנגישות בבנק מנוהל על ידי רכזת נגישות שעברה הסמכה לכך כנדרש.

הנגשת סניפים – נכון לסוף שנת 2018, כ-96% מסניפי בנק מזרחי-  
מוגבלות  עם  לאנשים  נגישים  הינם  יהב  בנק  מסניפי  ו-100%  טפחות 

ברמת המבנה ואביזרים נלווים. הסניפים שטרם הונגשו קיבלו אישור של 
נציבות שוויון הזדמנויות במשרד הכלכלה ונמצאים בהליכי הנגשה למול 

הרשות הרלוונטית.

בנק  של  הכספונים  כלל   ,2018 שנת  לסוף  נכון   – כספונים  הנגשת   
מזרחי-טפחות ושל בנק יהב נגישים לאנשים עם מוגבלות מבחינת גובה 

המכשיר. 

להנגשת  יוזמות  מספר  מקדמת  הקבוצה   – שירות  עמדות  הנגשת   
השירות  עמדות  למשל,  כך  הארץ.  ברחבי  המופעלות  השירות  עמדות 
גם  פעולות  ביצוע  המאפשר  מתאים  בגובה  מוצבות  בבנק  החדשות 
לאנשים הנעזרים בכיסא גלגלים. עמדות השירות של בנק יהב מונגשות 
לאנשים עם מוגבלות הן מבחינה פיזית והן מבחינה טכנולוגית, ובכלל 

צמצום אי 
השיוויון
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הבנק מכיר בחשיבות זיהוי הסיכונים וההזדמנויות העומדים 
בפניו, ומעניק אשראי שמיועד לפיתוח, הקמה או ייזום של 

מוצרים בעלי השפעה סביבתית וחברתית חיובית. 

 פיתוח מוצרים 
סביבתיים וחברתיים 

הענקת אשראי המיועד לפיתוח, הקמה או ייזום   
מוצרים סביבתיים – הבנק מחויב לקידום הנושא 
הסביבתי ולכן, הוא מסייע במתן אשראי לפיתוח 
טכנולוגיות חדשות בתחום הפקת אנרגיה ובכלל זה, 
ללקוחות המבקשים להקים מתקנים להפקת אנרגיה 

סולארית.
הענקת אשראי המיועד לפיתוח, הקמה או ייזום   
מוצרים חברתיים – היות והבנק הינו מוסד פיננסי 
מרכזי המודע לחלקו באחריות ליציבות המשק וצמיחתו, 
הוא תומך בעסקים קטנים באמצעות קרנות שונות 
המקדמות מטרות חברתיות או עסקים בפריפריה 

וכן באמצעות תמיכה ועידוד של עסקים חברתיים.

השראה,  לולאת  מערכות  הוצבו  נגישות,  תוכנת  בהם  הוטמעה  זאת 
מיקרופון ומגש תמיכה.

הנגשה של השירותים המקוונים – הבנק מקפיד על כך שגם השירותים   
הניתנים בערוצי תקשורת מקוונים יהיו מונגשים בהתאם לנדרש. זאת, 
מתוך ההבנה שערוצים אלו מקלים על אנשים עם מוגבלות לצרוך את 
שנת  לסוף  נכון  לסניפים.  להגיע  להידרש  מבלי  השונים,  השירותים 
2018 אתרי האינטרנט המונגשים של הבנק כוללים את אתר הפעולות, 
הבנקאית.  האפליקציה  וכן  הלקוחות  מועדון  אתר  השיווקיים,  האתרים 
בנוסף, במהלך 2018 השיק הבנק אתר מונגש למסחר בשוק ההון וכן 
מונגשות בתחום הבנקאי  צפוי להשיק הבנק אפליקציות   2019 בשנת 

ולמסחר בשוק ההון.

 – והמקוונים  השירותים  הפיזיים,  בקבוצה,  הנגישות  הסדרי  כלל   
מפורסמים באתר האינטרנט של הבנק.

קידום שירות נגיש – עובדים ומנהלים בקבוצה עוברים הדרכות ייעודיות   
למתן שירות נגיש. בשנת 2018 כלל עובדי הבנק ביצעו לומדת הדרכה 
בנושא מתן שירות נגיש, ועובדים חדשים הודרכו באופן ייעודי עם כניסתם 
זו הועברו 3,199 שעות הדרכה, הכוללות  לתפקיד. במסגרת הכשרה 

לומדות בסיס ולומדת ריענון. 

קבוצות  עבור  הנגשה  מבוצעת  מוגבלות,  עם  לאנשים  ההנגשה  על  נוסף 
אוכלוסייה נוספות, בהן דוברי שפות זרות ואנשים עם נגישות נמוכה לטכנולוגיה, 

כגון האוכלוסייה המבוגרת.

תעשייה, חדשנות
ותשתיות

שינוי אקלים
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אשראי סביבתי
הבנק פועל במספר מישורים לקידום אשראי סביבתי ללקוחותיו, ובמהלך 2018 
העמיד סכום של כ-1,103 מיליון ₪ לקידום מטרות סביבתיות לפי הפירוט הבא: 
הקרן להתייעלות אנרגטית – במסגרת המיזם של המשרד להגנת   
הסביבה והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה, לסיוע 
לעסקים קטנים בקידום התייעלות אנרגטית, מעניק הבנק הלוואות לעסקים 
המקדמים פרויקטים מסוג זה. במהלך שנת 2018, כשלב ראשוני, העניק 

הבנק היקף אשראי בסך 178 מיליון ₪. 
קידום אשראי לפיתוח מקורות אנרגיה – במהלך שנת 2018 אושר   
אשראי לתחום האנרגיה הירוקה – אנרגיה מתחדשת, אנרגיה המופקת 
ממשאבים שאינם מתכלים וגז וכן מימון מתקני קוגנרציה. השימוש באנרגיות 
אלו מפחית את זיהום הסביבה. היקף האשראי שאושר במהלך שנת 

2018 הגיע לכ-925 מיליון ₪ ובשנת 2017 לכ-448 מיליון ₪.
שילוב שיקולי סביבה במתן אשראי לחברות בעלות השלכה סביבתית –   
לבנק מדיניות בתחום ניהול הסיכונים הסביבתיים, במסגרת מסמכי מדיניות 
האשראי. מסמכי המדיניות של הבנק כוללים מדיניות סיכונים סביבתיים 
ייעודית, אשר במסגרתה מותווית מתודולוגיה לזיהוי, הערכה וטיפול בסיכון 

הסביבתי.

אשראי חברתי
הבנק פועל במספר מישורים לקידום אשראי חברתי ללקוחותיו, ובמהלך 2018 
העמיד סכום של כ-640 מיליון ₪ לקידום מטרות חברתיות לפי הפירוט הבא: 
אשראי לעסקים קטנים: “קרן צפונה דרומה״ – הבנק מקדם עסקים   
קטנים ובינוניים מאיזור הצפון והדרום על ידי הפיכתם של איזורים אלו 
למוקדי משיכה, זאת באמצעות יצירת הזדמנויות תעסוקה, גידול בהכנסה 
ושיפור באיכות החיים. במסגרת זו הוקצו על ידי הבנק במהלך השנים 
ועד לסוף שנת 2018 הלוואות בסך של 871 מיליון ₪, מהם 58 מיליון 

₪ במהלך שנת 2018 לבדה, לעומת 85 מיליון ₪ בשנת 2017.
הקרן בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים – החל משנת 2012   
פעיל הבנק במסגרת הקרן למתן הלוואות בערבות המדינה לעסקים 
קטנים ובינוניים. בשנת 2016 זכה הבנק במכרז החדש שקיימה המדינה 
והחל להעמיד הלוואות במסגרת זו החל ממאי 2016. במסגרת זו הוקצו 
על ידי הבנק במהלך השנים ועד לסוף שנת 2018 הלוואות בסך של 
3.661 מיליארד ₪, מהם 582 מיליון ₪ במהלך שנת 2018 לבדה 
ו-544 מיליוני ש״ח שהוקצו בשנת 2017. בקרן שהושקה בשנת 2016, 
בהתאם לדרישות המכרז, חלקו של הבנק באשראי המועמד מהווה 60% 

משותפות פיננסית עם גופים מוסדיים המעמידה את ההלוואות.

הלוואות בשיתוף עם קרן “IVN יוזמה״ – הבנק מעמיד הלוואות בשיתוף   
עם הקרן, אשר ממוקדת בפיתוח, בהשקעה ובתמיכה בעסקים חברתיים, 
המתמקדים בהכשרה מקצועית ובתעסוקה לנוער וצעירים בסיכון, לאנשים 
עם צרכים מיוחדים, לאסירים משוחררים, לקשישים ולמשפחות חד הוריות. 
במסגרת זו החליט הבנק להלוות סך של מיליון ש״ח למשך עשר שנים, 

החל משנת 2017. 

בדברים החשובים באמת, אין תחליף לאנושיות
העמדת ההלוואות בשיתוף הפניקס ואלטשולר שחם. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

בנק מזרחי-טפחות
זוכה מכרז קרן בערבות מדינה

לעסקים קטנים ובינוניים

בעל עסק, מנהל כספים, חייג 8860*
בנקאי עסקים יעמוד לרשותך בתהליך

הלוואה בערבות מדינה עם
ליווי מקצועי של בנקאי אישי

לקוחות כל הבנקים, מגיעה לכם
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השקעות חברתיות של שלוחת ארה״ב – בשנת 2018 השקיע סניף   
לוס אנג’לס בארה״ב כ-18.1 מיליון ₪ )כ-5.04 מיליוני דולר(, כפי 
,)Community Reinvestment Act( CRA חוק במסגרת   הנדרש 
בקרנות נאמנות ייעודיות המעניקות משכנתאות לאוכלוסיות מוחלשות 
והלוואות לעסקים קטנים בארה״ב. מדובר בעלייה של כ-3% ביחס ל-2017, 

אז הושקעו 17.5 מיליון ₪.

פילוח האשראי החברתי לשנת 2018

 מעוטי יכולת
 עסקים חברתיים

 עסקים קטנים
 פיתוח פריפריה

הבנק מייחס חשיבות רבה לנושא אבטחת המידע 
ולשמירה על פרטיות מידע לקוחותיו. לשם כך, הוגדרה 
אסטרטגיה ומדיניות אבטחת מידע וסייבר אשר אושרה 
על ידי הנהלת הבנק והדירקטוריון וההולמת את דרישות 
בנק ישראל. מדיניות זו מעגנת את מחויבותה של הנהלת 
הבנק לאבטחת זמינות, חיסיון, שלמות ואמינות נכסי 
ומערכות המידע של הבנק ולקוחותיו, בדגש על שמירת 
פרטיות מידע הלקוח וסודיות בנקאית. מדיניות מיקור 

אבטחת מידע 
ושמירה על פרטיות 

המידע 

שלום, צדק 
וחוזק המוסדות
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מיפוי סיכונים – הבנק מבצע מעת לעת מיפוי, ניתוח,   
ניהול והערכה של מכלול הסיכונים העומדים בפניו.

ניהול והפחתת הסיכון – בהתאם למיפוי הסיכונים   
העדכני, הבנק מיישם תהליכים וטכנולוגיות לגידור 

ולהפחתת הסיכון. 
בקרה – הבנק מבצע תהליכי בקרה בכדי לזהות   
פערים באופן היישום של הכלים והתהליכים שהוגדרו.
נושא אבטחת המידע מנוהל על ידי החטיבה לבקרת 

סיכונים בשיתוף חטיבת הטכנולוגיה.
החטיבה לבקרת סיכונים מגדירה את המדיניות והדרישות 
בנושאים השונים, מנחה את היחידות השונות ומהווה 

גורם מאשר ומבקר בהיבטי אבטחת המידע. 
חטיבת הטכנולוגיה מטמיעה ומתפעלת מעגלי הגנה 

ואמצעים טכנולוגיים, בהתאם למדיניות ולדרישות שהוגדרו 
בבנק ובחטיבה ואחראית לניטור, זיהוי ומניעת חריגות 

ממדיניות ודרישות אלו. 
תחום הבנקאות ההיברידית בבנק הוסמך לתקן ניהול 

.ISO 27001 אבטחת מידע

החוץ של הבנק מבטיחה כי במקרים בהם בחר הבנק 
לבצע פעולות מול לקוחותיו באמצעות צד ג’ )מיקור חוץ(, 
מתקיימים תנאים של שמירה על פרטיות מידע הלקוח 

אצל הספק, לפי דרישות מדיניות הבנק.
ניהול הנושא מבוצע בבנק במישורים הבאים:

 לא לוקחים סיכון – מעגלי הגנה לשמירה 
על המידע

הלקוחות שלנו מפקידים בידינו לא רק את כספיהם, אלא גם מידע פיננסי ואישי רב. 
במציאות הטכנולוגית הקיימת היום, ובהינתן איומים כגון הונאות דיגיטליות ופשיעה 
קיברנטית, הקבוצה פועלת בצורה נרחבת להגנה על המידע. מבין הצעדים שניתן 

לפרט, אנו פועלים בדרכים הבאות: 

ניהול סיכונים – ביצוע הערכת סיכונים למערכות ולתהליכים, לרבות ניטור   
פעולות רגישות, ניתוח ועיבוד מידע, זיהוי אנומליות, תגובה ובקרה.

התמודדות עם איומי סייבר – פיתוח ושימוש ביכולות טכנולוגיות מתקדמות   
להתמודדות עם איומי סייבר, לרבות פשיעה קיברנטית. בין היתר, הבנק 
מבצע ניטור של פעילות הלקוחות בערוצים השונים, על מנת לזהות ולמנוע 
שימוש לא מורשה בחשבונות הלקוחות ומעדכן את הלקוחות במידה וזוהה 
כזה, ומסתייע בגורמים חיצוניים לאיתור נכסי מידע הקשורים לבנק במרחב 

הסייבר.

סודיות ופרטיות – הגישה למידע הלקוחות ממודרת וניתנת בהתאם למדיניות   
שנקבעה בנושא. בנוסף, קיימת הקפדה על נהלים בנוגע לשמירת פרטיות 

מידע הלקוח וסודיות בנקאית, תוך ביצוע בקרה ואכיפה שוטפת. 
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מודעות והסברה – פעילות שוטפת להגברת רמת המודעות של עובדי הקבוצה   
ומנהליה לסיכונים באינטרנט וברשתות חברתיות. במסגרת זו, מתקיימות 
הדרכות לעובדים חדשים והרצאות למנהלים וכן מופצים מבזקי אבטחת מידע 
והגנת סייבר, על אירועים שונים מהארץ ומהעולם. זאת, במטרה להגביר את 
רמת המודעות לאירועים, ולהדגיש את האחריות האישית של כלל העובדים 
והמנהלים לאבטחת פרטיות מידע הלקוחות ושמירה על נכסי המידע של 
הבנק. במהלך 2018 הועברו 2,774 שעות הדרכה בנושא אבטחת מידע 

ל-1,329 עובדים ומנהלים.
אבטחת הפעולה בערוצים הישירים – כפי שתואר, אנו מקיימים מגון ערוצי   
תקשורת עם לקוחותינו, לרבות באמצעות אפליקציית מובייל, אתרי אינטרנט 
שונים, דואר אלקטרוני ומסרוני SMS. בעת ההצטרפות לאחד מערוצים 
אלו, הלקוחות מונחים כיצד עליהם לפעול על מנת לשמור באופן מיטבי על 
פרטיותם והמידע שלהם. כמו כן, הוגדרו תהליכי הזדהות ואימות של הלקוח 

בעת פנייה בכל אחד מהערוצים.

הבנק מנהל את התקשורת בערוצים השונים, בהתאם להוראת ניהול בנקאי   
תקין 367, המסדירה את פעילות התאגידים הבנקאיים במתן שירותי בנקאות 
בתקשורת ללקוחות. הבנק יישם מספר אמצעים לחיזוק ההזדהות, לאיתור 
אנומליות ולחיזוק רמת ההגנה על פעילות הלקוחות ועסקי הבנק. פעילות 

זו תמשיך גם במהלך 2019.

לקוחות המעוניינים לפתוח חשבון בנק במזרחי-טפחות ישירות באמצעות   
האינטרנט יכולים כיום לעשות זאת, בהתאם לאישור שנתן לכך בנק ישראל 
משנת 2015. על מנת להתגבר על הצורך להגיע לבנק לשם זיהוי פיזי, בנק 
ישראל אישר גם לבצע זיהוי לקוח באמצעות מערכת של שיחת וידאו עם 
הבנקאי. אנו מקפידים שללקוחות שפותחים חשבון באמצעות האינטרנט 
ייהנו מחוויית משתמש מיטבית וזאת ללא התפשרות על נהלי אבטחת מידע 

מחמירים ומתוך שמירה על פרטיות הלקוח. 

בודקים גם את הספקים – ספקים שלנו שנחשפים למידע פנימי, ובפרט   
ספקים שנחשפים למידע אודות לקוחותינו, מחויבים לקיים דרישות אבטחת 
מידע שנועדו לספק רמת אבטחה טובה על מידע זה. כחלק מתהליכי הבקרה 
וניהול הסיכונים בעולם הספקים ובהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 363, 
הבנק מבצע בדיקות וסקרי אבטחת מידע קפדניים בחצרות הספקים על 

מנת לוודא את קיום רמת האבטחה הנדרשת. 
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מסתכלים קדימה

 המשך ביצוע כנסים ומפגשים עם לקוחות עסקיים בתחומים שונים 
ובכלל זה בנושאי סחר חוץ 

המשך הרחבת השירות: פתיחת 3 סניפים חדשים

סיוע לעסקים קטנים בקידום התייעלות אנרגטית דרך הקרן להתייעלות 
אנרגטית

השקעה באג״ח חברתי להעלאת שיעור בוגרי 4 ו-5 יחידות לימוד 
במתמטיקה ברהט

המשך הרחבת הפעילות בחברה הערבית ובחברה החרדית באמצעות פתיחת 
סניפים חדשים וייעודיים והרחבת שירותים קיימים

המשך פעילות “נפגשים במזרחי-טפחות״ בתחום הפיננסי ממוקד בחברה 
הערבית, החברה החרדית ולגיל השלישי )“נפגשים סיקסטיז״(

הדרכה בנושא סיכונים סביבתיים לבעלי תפקידים רלוונטיים בחטיבה 
העסקית

שימור שביעות הרצון הגבוהה של לקוחות הקבוצה והמשך מתן שירות 
מיטבי לטיפול בתלונות לקוחות, תוך שמירה על הוגנות ביחס הבנק 

ללקוחותיו
מעקב אחר שינויים במרחב האיומים והתאמה של שיטות מערכי ההגנה 

בבנק בהתאם לשינויים אלו על מנת שיבטיחו את רמת ההגנה על מערכות 
הבנק ומידע לקוחותיו. המשך הגברת המודעות לסיכוני סייבר בקרב עובדי 
הבנק ומתן כלים בסיסים להבנת מתאר האיומים ודרכי ההתגוננות הרצויות

סטטוסיעד
בוצעהמשך הרחבת השירות: פתיחת 3 סניפים חדשים

 המשך הרחבת הפעילות בחברה הערבית ובמגזר החרדי 
בוצעבאמצעות פתיחת סניפים חדשים וייעודיים והרחבת שירותים קיימים

בוצעהמשך קיום כנסים ללקוחות עסקיים

בוצעשימור שביעות הרצון הגבוהה של לקוחות הקבוצה

 המשך מתן שירות מיטבי לטיפול בתלונות לקוחות, תוך שמירה 
בוצעעל הוגנות ביחס הבנק ללקוחותיו

בוצעהמשך פעילות בקורסים המתקיימים במכללה לעסקים קטנים

הרחבת פעילות "נפגשים במזרחי-טפחות" למגזרים ייעודיים 
חברה הערבית, למגזר החרדי, לגיל השלישי )"נפגשים סיקסטיז"( 

ולעסקים
בוצע

בוצעהמשך ביצוע סדנאות משכנתה ופעילויות ממוקדות למגזר החרדי

 המשך קיום סדרת מפגשים למגזר העסקי ולחברות עם המומחים 
בוצעשלנו לסחר חוץ

עמידה ביעדי 2018

יעדים לשנת 2019

שינוי אקלים

חינוך איכותי
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צמצום אי 
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שלום, צדק 
וחוזק המוסדות


