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משקיעים בלקוחות

לצורך מימוש מדיניות זו פועלת הקבוצה בארבעה מישורים:

חוויית הלקוח – הבנק רואה בשביעות רצון הלקוחות מדד להצלחה, לכן הוא מעניק חשיבות רבה לאיכות 	 
השירות ופועל להענקת שירות אישי ומיטבי לכלל לקוחותיו. לשם כך הבנק מחויב להתנהלות הוגנת מול 
הלקוחות, יצירת ערוצים מגוונים לקבלת שירותים וכן לפיתוח מוצרים בנקאיים המתאימים לצרכיהם, כל זאת 

תוך הקפדה על פרטיות הלקוח והקשבה לצרכיו.

הוגנות ושקיפות כלפי הלקוח – הם ערכי יסוד בקוד האתי של הבנק ובתפיסת האחריות התאגידית שלו. 	 
מערכת יחסים הוגנת עם כלל מחזיקי העניין, ובפרט עם הלקוחות שנמצאים במרכז הפעילות העסקית, היא 

הבסיס לאמון, להצלחה וליצירת ערך משותף.

שמירה על פרטיות הלקוח – הבנק מעניק חשיבות רבה לנושא אבטחת המידע ומחויב לשמירה על פרטיות 	 
והגנת המידע של לקוחותיו. לשם כך הוגדרה אסטרטגיה ונקבעה מדיניות אבטחת מידע אשר אושרה על ידי 
הנהלת הבנק והדירקטוריון, הולמת את דרישות בנק ישראל ומאפשרת ניהול של המידע האישי של הלקוחות 

בזהירות ובאחריות. 

קידום ערך משותף – בנק מזרחי-טפחות פועל ליצירת ערך חברתי ו/או סביבתי כחלק מפעילותו העסקית 	 
ובשילוב עם הערך הכלכלי שהוא מייצר, למען קידום הערך המשותף לו וללקוחותיו כאחד.

הלקוחות שלנו 
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 מגוון ערוצים לקבלת שירות ומוצרים המתאימים 

לצורכי כל לקוח.

כמו כן, היא מחויבת להקשיב לצורכי הלקוח, לשמור על פרטיותו ולתת לו כלים מקצועיים שיתרמו להצלחתו. נושא 
זה מנוהל בבנק על ידי החטיבות השונות, כל אחת בהיבטים הקשורים אליה, ובעיקר בחטיבה הקמעונאית, החטיבה 

לבנקאות עסקית וחטיבת השיווק, פרסום ופיתוח עסקים.

מזרחי-טפחות שם לו למטרה לשמור על המשכיות הפעילות העסקית לאורך כל תקופת המשבר, על כן 
הפעיל הבנק את כל סניפיו לאורך השנה כולה )למעט הסגר הראשון שבו היו פתוחים כ-45 סניפים לקבלת 
קהל בתיאום מראש(, תוך ביצוע התאמות וחלוקת הסניפים ל"קפסולות", וזאת במטרה לשמור על בטיחות 

ובריאות לקוחותיו ולצמצם אירועי הדבקה. 

הדאגה לצורכי הלקוחות בתקופה זו בה לידי ביטוי במספר ערוצים: 

הקלה במתן הלוואות ותשלומים – הבנק אישר גרייסים, הקפאות תשלומים, דחיית מימושם של נכסים גם 
במועדים שלא הייתה מניעה חוקית ופעל בדרכים יצירתיות כדי לאפשר ללקוחות להשיב את חובם לבנק. 

פיתוח מוצרים ושירותים מותאמים – בשל המשבר והחששות הגוברים של הציבור בנוגע לכספו, יצא 
הבנק בחמישה קמפיינים בנושא פיקדונות במטרה להציע ללקוחות אפיק השקעה מותאם לתקופה. 

חיזוק לקוחות עסקיים – הבנקאים העסקיים יצרו קשר עם לקוחותיהם וליוו אותם באופן שוטף למתן 
מענה לצרכיהם המשתנים במציאות החדשה. מייד בתחילת המשבר הקימה המדינה קרן בערבותה לסיוע 
לעסקים שנפגעו בעקבות המשבר, בנק מזרחי-טפחות העניק ללקוחותיו הלוואות בסך ארבעה מיליארד 

שקלים מקרן זו. 

הרחבת השירותים הדיגטליים – בתקופה זו גבר הצורך של לקוחות לבצע פעולות בנקאיות נרחבות 
מבלי להגיע לסניפים. לאור זאת, פעל הבנק לחזק את הזירה הדיגיטלית ולאפשר ללקוחות לבצע פעולות 
מרחוק על ידי הוספת שירותים חדשים ללקוחות פרטיים ועסקיים בתחום ההשקעות, המשכנתאות 

והשירותיים השוטפים.

חינוך פיננסי וליווי עסקי – כחלק מהתמיכה של הבנק בבעלי עסקים והלקוחות הפרטיים מהמגזרים 
השונים המשיך הבנק לקיים סדנאות חינוך פיננסי וליווי עסקי גם בדיגיטל. הבנק פיתח פלטפורמה ייחודית 
להעברת סדנאות דיגטליות, ובעזרתה הועברו הרצאות לכלל הציבור בנושאים פיננסיים, משכנתאות, 

ליווי עסקי ועוד.

משקיעים בלקוחות בתקופת קורונה
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משקיעים בלקוחות

חוויית הלקוח   
בנק מזרחי-טפחות מעמיד את לקוחותיו במרכז העשייה שלו, מקשיב לצרכים ולרצונות שלהם 

ודואג לשיפור חוויית השירות שלהם עם הבנק. 

הבנק מציע ללקוחותיו בנקאות מסוג אחר, תוך שהוא רואה כל לקוח כייחודי וככזה הזכאי ליחס 
אישי ולטיפול המותאם בדיוק לצרכיו ולשאיפותיו. זאת תוך התייחסות הוגנת, מתן שירות יעיל, 

הקשבה והבנה, יוזמה, שקיפות והדדיות. 

הבנק מעניק חשיבות רבה לאיכות השירות ופועל להענקת שירות אישי ומיטבי לכלל לקוחותיו, שכן 
הוא רואה בשביעות רצון הלקוחות מדד להצלחה. בשל כך, הבנק מחויב להתנהלות הוגנת מול 
הלקוחות, ליצירת ערוצים מגוונים לקבלת שירותים ולפיתוח מוצרים בנקאיים המתאימים לצרכיהם, 

כל זאת תוך הקפדה על פרטיות הלקוח והקשבה לצרכיו.

תעשייה, חדשנות
ותשתיות

הוגנות תעסוקתית
וצמיחה כלכלית

לקוחות הבנק הם נדבך משמעותי בהצלחתו, ולכן הוא מעניק חשיבות רבה להבטחת שביעות רצונם, תוך מתן מענה 
מקצועי לצרכיהם. כמו כן, הבנק שואף ליצור חוויית לקוח מיטבית והקניית ידע לשימוש מושכל בכלים הבנקאיים והפיננסיים. 

כחלק מתפיסת הבנקאות ההיברידית הייחודית לבנק נוסח "חזון הבנקאות האנושית", הדוגל בכך ששירות בנקאי 
טוב נובע משילוב מיטבי בין בנקאות אנושית ודיגיטלית, הרואה לנגד עיניה את הלקוח, מבינה אותו ומדברת אליו 

בשפתו. הענקת חוויית לקוח ואיכות שירות מיטבי מושגת בכמה דרכים:

מוצרים ושירותים לקידום חוויית לקוח – התאמת מוצרים ושירותים לסביבה העסקית ולצורכי הלקוחות והנגשתם 	 
ללקוחות ולציבור הרחב, תוך הבנת המאפיינים הייחודיים של לקוחות ממגזרים ומרקע שונה בחברה הישראלית.

מענה למגוון רחב של לקוחות – הבנק מייחס חשיבות רבה לפנייה למגוון רחב של לקוחות ומגזרים בחברה 	 
הישראלית ופועל ליצירת מוצרים ושירותים אשר עונים על הצרכים השונים של לקוחותיו. זאת, מתוך ההבנה 
כי ללקוחות שונים ישנם צרכים שונים, ויש להתאים לכל לקוח את המוצר והשירות המתאים ביותר עבורו, 

במטרה לאפשר לכל המעוניין בכך להיות לקוח של הבנק.

דיאלוג והקשבה – ניהול דיאלוג מתמיד ומתמשך עם הלקוחות הוא כלי מרכזי העומד בבסיס התפיסה ומאפשר 	 
יישום מוצלח שלה. הבנק מקיים מחקרים לבחינת דעת הקהל, עורך פגישות מיקוד, 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, 	 
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.

מוצרים ושירותים לקידום חוויית לקוח
הקבוצה מציעה מגוון 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 לצורכי מגזר לקוחות מסוים מתבסס על מידע המגיע מהבנקאים בשטח, המציפים את צורכי 
הלקוחות, מסקרים בקרב הציבור, מחקרים וניתוחים המבוצעים על ידי גורמים מקצועיים בקבוצה ובענף הפיננסים 
בישראל. בהתאם למדיניות האב של הקבוצה, כל פיתוח של מוצר חדש נבחן גם לאור הקוד האתי. לאחר למידת 
הצרכים, הקבוצה מגבשת מוצר הנותן מענה לצורך של המגזר הרלוונטי. בפיתוח מוצרים ושירותים לקידום חוויית 

הלקוחות הדגש הוא על היבטי חדשנות, על מנת לתת מענה אופטימלי ועדכני לצורכי הלקוחות והחוויה שלהם. 

חדשנות במוצרים ושירותי הבנק 
הבנק פועל לעידוד ואימוץ חדשנות בכלל תחומי פעילותו תוך בחינה מתמדת של קצב ההתפתחות הטכנולוגית 
והשינויים בהרגלים ובהעדפות הצרכנים בארץ ובעולם. בבנק עובדים צוותים חוצי יחידות לקידום חדשנות במוצרים 
ובשירותים, כולל הטמעת חדשנות בתהליכים תפעוליים, בחינת חדשנות במסגרת פעילות ההשקעות הריאליות 
של הבנק, חדשנות דיגיטלית וטכנולוגית והטמעת תרבות חדשנות ארגונית בכלל חטיבות הבנק. כמו כן, תכנים 

ומתודולוגיות בנושא חדשנות משולבים בתוכניות ההכשרה של הבנק ובתוכנית ההדרכות הניהוליות. 
הבנק מעודד את עובדיו להיות שותפים בקידום החדשנות, שיפור תהליכי עבודה ותהליכי מתן שירות ללקוח. לבנק 
ועדת "עידוד יוזמות לשיפור, חיסכון והתייעלות", אשר תפקידה לדון בהצעות שיפור והתייעלות בתהליכי עבודה 
ששולחים העובדים. הוועדה מתכנסת אחת לרבעון במטרה לדון בהצעות המתקבלות. ההצעות הטובות ביותר 
מיושמות במערכת ומזכות את המציעים בפרסים. הפרסים מוענקים בטקס חגיגי בהשתתפות מנכ"ל הבנק. זוהי 
מסורת מבורכת שהונהגה והוטמעה בהצלחה רבה בבנק והיא ערך חשוב בתרבות הארגונית של הבנק. בשנת 2020 
הגישו העובדים כ-1,471 הצעות ייעול. נוסף לכך, נושא החדשנות נמצא גם בהדרכות העובדים והמנהלים בארגון. 

כדי להעצים את חוויית השירות של הלקוחות ולהעניק שירות איכותי ומיטבי, מזרחי-טפחות פועל לפיתוח מוצרים 
שנותנים מענה לצרכים השונים של הלקוחות ולמציאות המשתנה. 

בשנת 2020 פותחו כלים דיגיטליים לבעלי עסקים להקלה על ניהול העסק:

o ממשק משכורות – ממשק קל ומהיר להעברת משכורות כולל טעינת קובץ, צפייה בתשלומים ועדכון 
רשימת עובדים.

o.הפקת אישורים – הפקת אישורים לניהול העסק חתומים דיגיטלית 

o.העברות באפליקציה – קבלת קוד חד-פעמי לביצוע מספר העברות 

o סחר חוץ – לקוחות פקטורינג יכולים לצפות בנתונים באתר ולהעלות קובץ לבקשת מימון לביצוע על 
ידי בנקאי סחר-חוץ.

פיקדונות – בשנה החולפת, בשל החששות הגוברים של הציבור בנוגע לכספו, יצא הבנק כחמישה קמפיינים 	 
בנושא פיקדונות במטרה להציע ללקוחות אפיק השקעה בטוח. הקמפיינים תוקשרו בערוצי המדיה הרחבים - 
טלוויזיה, רדיו ובדיגיטל, וכן בעיתונות מגזרית לציבור הדתי לאומי. נוסף לכך, במסגרת "סלסלת הפיקדונות" 
המגוונת, המותאמת לצרכים שונים של הלקוחות, הושק בשנת 2020 פיקדון חדש – "פיקדון תות", הבוחר 

עבור הלקוח את המסלול הרווחי מבין שני מסלולים, וכן מציע נזילות בטווחי זמן קבועים מראש. 

ייעוץ פנסיוני – הבנק מציע שירותי ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות, במטרה לטייב ולשפר את מצב החיסכון 	 
הפנסיוני של הלקוחות ולהבטיח את עתידם לאחר הפרישה. באתר הבנק מופיעה קריאה ללקוח לבחון את 
מצב החיסכון הפנסיוני שלו והשינויים במקום העבודה. שירותי הייעוץ הפנסיוני מוצעים הן ללקוחות הבנק 
שטרם עברו ייעוץ פנסיוני, הן ללקוחות שעברו ייעוץ פנסיוני בעבר, אך מוצע להם לבחון תקופתית את מצבם 

הפנסיוני כדי להבטיח את עתידם.

רישום ביטחונות – בשנת 2020 הרחיב הבנק את ממשק גורמי רישום הביטחונות, ובהם רשם המשכונות 	 
ורשות מקרקעי ישראל, באופן המאפשר רישום בטוחות לטובת הבנק באופן מקוון ללא צורך בהגעה לסניף. 
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"משכנתה בחופשה" – המוצר מאפשר ללקוח לקחת מעת לעת הפוגה מתשלום המשכנתה, במטרה להקל 	 
עליו בתקופות שבהן סך ההוצאות שלו גבוה או לחלופין ההכנסות קטנות. בצורה זו הבנק מקל על הלקוח ונותן 

לו שליטה בניהול המשכנתה והתאמתה לצרכים המשתנים של חייו. 

משכנתה "בקצב שלך" – המוצר מאפשר ללקוחות לקבוע מראש החזר חודשי שונה בתקופות שונות במהלך 	 
המשכנתה. בכך הבנק מאפשר ללקוחותיו להתאים את התשלום בהתאם ליכולתיהם בהווה ובעתיד, ולהתחשב 

במצב הכלכלי הזמני שלהם. 

שירותים לזכאי התוכנית לסיוע של משרד הבינוי והשיכון – הבנק הוא זרוע ביצועית של המדינה למתן 	 
שירותים לאוכלוסיית זכאי משרד הבינוי והשיכון. שירותים אלו כוללים הלוואות במסגרת תוכניות הסיוע של 
המשרד, לרבות הלוואות מקום, מענקים מותנים והלוואות לאוכלוסיות מיוחדות )כגון עולים, מוגבלים בניידות 
ועוד(. יש לציין כי בנק מזרחי-טפחות הוא הגורם העיקרי בביצוע הלוואות מסוג זה, ופריסת הסניפים הרחבה 
של הבנק מאפשרת לו זמינות ונגישות לאוכלוסיות המגוונות שזכאיות לתוכנית הסיוע של משרד הבינוי והשיכון.

בנק 	    – המשכנתאות  בעולם  פיננסי  חינוך  קידום 
מזרחי-טפחות – הבנק המוביל במשכנתאות, מאמין 
כי באחריותו לקדם את הידע בתחום ולסייע לקבוצות 
אוכלוסייה שונות לרכוש נכסי נדל"ן מתוך הבנה והפעלת 
שיקול מבוסס ידע. לשם כך, הבנק מציע מגוון פעילויות 

ללקוחות כלל הבנקים: 

o נפגשים במשכנתאות" – פעילויות פתוחות" 
לציבור הרחב אשר מועברות בהתאמה לאוכלוסיות פרטניות )לדוגמה, "נפגשים" 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 משמש כתובת לפניות הלקוח לבנק בכל נושא. 
בשנת 2020 נערכו שבע הרצאות וסדנאות בנושאי משכנתה – חלקן ייעודיות לגיל השלישי ולמגזר 

החרדי. כל הפעילויות נערכו בערוצי הדיגיטל והיו פתוחות לקהל הרחב ללא עלות.

o כנסים ייעודיים – הבנק מקיים כנסים ומקדם פעילויות ברשתות החברתיות עבור מגוון משקיעים, בין 
היתר עבור קבוצות רכישה, גורמי נדל"ן ותושבי חוץ, ומספק לכל אחת מהקבוצות את המידע הרלוונטי 

לאופן ההשקעה שלהן. 

יועצי משכנתאות חיצוניים – בשנים האחרונות צמח תחום ייעוץ המשכנתאות והיקף היועצים גדל מאוד. לקוח 	 
המעוניין בכך רשאי לבקש להיות מיוצג על ידי יועץ משכנתאות. לבנק מערכת יחסים וקשרי עבודה עם יועצי 
משכנתאות, אשר עימם נשמר קשר רציף, לרבות קיום "שולחנות עגולים" עם יועצים, כנסים ופגישות אישיות 

כחלק ממדיניות "דלת פתוחה".

מפגשים עם קבלנים, חברות בנייה ומשווקי נדל"ן – הבנק מקיים מפגשים מקצועיים שמיועדים לחברות 	 
הבנייה, למשווקי נדל"ן ולקבלנים, במסגרתם מציגים מומחים מטעם הבנק סקירות ומידע רלוונטי על שוק 

הנדל"ן בכלל והמשכנתאות בפרט.

בשנת 2020 קיים הבנק סדנאות 
משכנתה ייחודיות לחברה החרדית 
ופעילויות ייעודיות לחברה הערבית 
ולבני הגיל השלישי. כל ההרצאות 
היו פתוחות לקהל הרחב ללא עלות.

משכנתה לוקחים מהמומחים של טפחות 
כבנק המשכנתאות הגדול והמוביל בישראל, אשר העניק יותר ממיליון משכנתאות לאורך עשרות שנים, הבנק פועל 
לשמר את עצמו כמוביל בתחום וכדי להתאים ללקוחותיו ולציבור בישראל פתרונות פיננסיים, אשר יאפשרו לו לאזן 

בין צרכיו לבין יכולותיו הפיננסיות לטווח הקצר והארוך. 

מתוך הבנה כי רכישת דירה היא צעד מרגש ומשמעותי בחיי לקוחות ובמיוחד עבור זוגות צעירים, שמרביתם נעדרים 
ידע פיננסי, ובשל העובדה כי מדובר בצעד המביא עימו תחושות אי-ודאות, הבנק שואף להעניק ללקוחותיו את הידע 
לבחור במסלול האידיאלי עבורם. הבנק מלווה את הלקוחות החל משלב ההתעניינות ברכישת נכס עד להשלמת 
התהליך וקבלת החזקה בנכס עצמו )משך זמן זה עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות הלקוח ויכול לארוך שבועות ספורים 
עד כמה חודשים(. כמו כן, בנקאי המשכנתאות של הבנק מקצועיים, בעלי ותק גבוה ופעמים רבות בני אוכלוסיית 
המקום שבו פועל הסניף. עובדות אלה מאפשרות לבנק להעניק ללקוחותיו את השירות האופטימלי וללוות אותם 
בתהליך נטילת המשכנתה. גם לאחר העמדת ההלוואה ללקוחותיו, הבנק מוסיף ללוות אותם לאורך חיי המשכנתה, 

ובאותה עת מציע להם מוצרים ושירותים נלווים אשר עשויים לענות על צרכים נוספים. 
כדי לשמור על מיתוגו של הבנק כמוביל בתחום, נערכים באופן קבוע סקרים בקרב לקוחות פוטנציאליים ולקוחות 
קיימים, על מנת לעמוד על צורכי הלקוחות ולשפר את תהליכי העבודה והשירות בהתאם. לשם בחינת טיב חוויית 
הלקוח בענף המשכנתאות נערכים גם מחקרים חיצוניים, כגון "מדד מרקטסט" לחוויית הלקוח בתחום המשכנתאות. 
במדד שנערך בשנת 2020 טפחות נמצא כמוביל על הבנקים המתחרים בפרמטרים האלו: שביעות רצון, נכונות המלצה 
וציפיות מוקדמות מהטיפול לפני פגישה. שביעות הרצון הגבוהה של הלקוחות בתחום המשכנתאות משליכה גם על 
הדעה הרווחת בכלל הציבור – על פי מחקר מכון קנטר שנערך בשנת 2020, טפחות מוביל הן כבנק המשכנתאות 

מספר אחת בישראל הן בתפיסת המומחיות. 

מרכז המשכנתאות )המוקד הטלפוני המתמחה במשכנתאות( של הבנק הוא הגדול בישראל. המרכז מאויש במומחי 
משכנתה מקצועיים המאפשרים קבלת אישור עקרוני לבקשת משכנתה תוך 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 מגוון מוצרים ושירותים משלימים בתחום המשכנתה, כדי להתאים לכל לקוח את המוצר האופטימלי 
ביותר עבורו ומתוך כוונה להעניק למספר רב יותר של לקוחות אפשרות רכישת משכנתה, תוך הגברה ועידוד השימוש 

בערוצים הישירים. 

בין היתר מציע הבנק את השירותים הבאים:

משכנתה דיגיטלית – בנק מזרחי-טפחות מאפשר ללקוחות המתעניינים במשכנתה להגיש בקשה לאישור 	 
עקרוני באופן פשוט וקל באתר הבנק ולקבל אישור עקרוני בזמן קצר. 

משכתנה פנסיונית – מוצר ייחודי במערכת הבנקאית שפותח על ידי בנק מזרחי-טפחות, המאפשר קבלת 	 
הלוואת משכנתה ללווים מעל גיל +75 בעלי נכס מגורים. )להרחבה ניתן לקרוא תחת מענה ייחודי לקבוצות 

אוכלוסייה שונות בעמ' 47(.

כרטיס אשראי טפחות – לבנק 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. 
נוסף על כך, החזרי האשראי נפרסים יחד עם החזרי המשכנתה החודשיים על פני שנים רבות. ב-2020 פעל 

הבנק למנף את כרטיס טפחות באמצעות הוספת הצעות ערך ממשיות ללקוחות. 

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 מקילה במיוחד על לקוחות בעלי משכנתה. 
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פריסה בנקאית רחבה 
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 שבו 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. נוסף על כך, אסטרטגיית הצמיחה 
הייחודית של הבנק מתבטאת בגידול עקבי במספר הסניפים תוך מתן מענה למגזרים מגוונים. לצד הפריסה הרחבה 

מעמיד הבנק שירותים בערוצים נוספים באמצעות שירותי הבנקאות ההיברידית.

הבנק ממשיך להרחיב את הפריסה הסניפית בהתאם לתוכנית האסטרטגית ותוך כדי בחירת מיקומים על בסיס 
מערכת שיקולים הכוללת מתן שירות מיטבי ללקוחות וכן שיקולי כדאיות כלכלית. לצד הפריסה הרחבה מעמיד הבנק 
שירותים בערוצים נוספים באמצעות שירותי הבנקאות ההיברידית. נכון לסוף שנת 2020 קיימות 1232 נקודות שירות 

של הקבוצה בפריסה ארצית, הכוללות מרכזי עסקים, סניפים ושלוחות. 

כל סניפי הבנק מציעים שירותי קופה מלאים. במרבית סניפי הבנק ניתן לקבל גם שירותי ייעוץ פיננסי ופנסיוני מותאם 
לצורכי הלקוח על ידי יועץ מוסמך. בבנק יהב כל הסניפים מציעים שירותי תחליפי תור וכמה מהם מציעים שירותי 

קופה מלאים. 

269 עמדות שירות עצמי – לרשות הלקוחות עומדות, נכון לסוף שנת 2020, 269 עמדות שירות עצמי, מהן 75 של 
בנק יהב ו-35 של בנק אגוד. עמדות אלה מאפשרות ביצוע מגוון פעולות וקבלת מידע באופן עצמאי. מרבית העמדות 

זמינות 24 שעות ביממה, גם בשעות שבהן הסניף אינו פעיל. 

בכל סניפי הבנק ניתן לבצע הפקדת שיקים בעמדות השירות, ב-74 סניפים ניתן להפקיד מזומנים בעמדות השירות. 

290 כספונים – נכון לסוף שנת 2020, ברשות הקבוצה נמצאים 290 כספונים, מהם 48 של בנק יהב ו-34 של בנק 
אגוד. חלק מהכספונים אינם צמודי סניף.

ערוצים לקבלת שירות בנקאי
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מרחב LIVE – נוסף על הסניפים בפריסה הגאוגרפית, הבנק מפעיל שישה סניפי "Live", המציעים ללקוחות שירותי 
בנקאות באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, ללא קבלת קהל ובשעות פעילות רחבות – 7:00–20:00. 

ללקוח מוצמד בנקאי אישי, הזמין עבורו במגוון ערוצים: טלפון ישיר לבנקאי והתכתבות מאובטחת עימו במסרון 
)SMS(, בדוא"ל ובפקס. במקרים שבהם נדרשת הגעה פיזית לסניף, ניתן לקבל שירות באמצעות כל סניף פיזי 
שהלקוח יבחר. נוסף על כך, הלקוח יכול להשתמש בשירות משלוחים )הניתן ללא עלות עד שלוש פעמים בשנה( 

החוסך את הצורך להגיע לסניף, לצורך איסוף כרטיסי אשראי, פנקסי המחאות וכדומה. 

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

מגוון ערוצי השירות 
הבנקאים בסניפים הם הערוץ העיקרי לקשר עם הלקוחות. לצד זאת קיימים ערוצים נוספים, כגון מרכזי בנקאות 

טלפוניים, דוא"ל לפניות, אתרי אינטרנט ייעודיים, אפליקציות, רשתות חברתיות, כנסים וסדנאות.

נכון לסוף שנת 2020 לקוחות הבנק מקבלים שירות בנקאי במגוון ערוצים מרכזיים במסגרת השיטה הייחודית – 
"הבנקאות ההיברידית" – שיטה המשלבת באופן מיטבי בין בנקאות אישית לדיגיטלית ומאפשרת לכלל הלקוחות 
נגישות ישירה לבנקאי האישי שלהם בסניף באמצעות מגוון ערוצים מקוונים. תפיסת שירות ייחודית וחדשנית זו 
מגייסת את ההתפתחות הטכנולוגית בעולם הבנקאות ליצירת קשר ישיר ומיידי בין הלקוח לבין הבנקאי האישי שלו 

בסניף ומיושמת גם בתחום המשכנתאות.

מספר זה נובע ממיזוג אגוד ולאחר המיזוג חלק מהסניפים ייסגרו. מספר זה נובע ממיזוג אגוד ולאחר המיזוג חלק מהסניפים ייסגרו.1.   .1
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משקיעים בלקוחות

שימוש במערכות מתקדמות
על מנת להעניק ללקוחות חוויית שירות מיטבית ומותאמת לצורכיהם, עובדי הבנק נעזרים במערכות ובכלים טכנולוגיים 
מתקדמים, כגון מערכת CRM ו"יומן מטלות אישי לבנקאי". במערכות אלה מרוכז ומתועד מידע על אודות הלקוח 
וההתקשרות עימו באופן המבטיח מעקב שוטף ושמירה על רצף שירות. התקשורת מאפשרת מפגש פנים אל פנים, 
בשיחות טלפון, בהודעה קולית, בפנייה לצוות הסניף או פנייה של הלקוח לבנק באמצעות דואר אלקטרוני מאובטח 

ובמסרונים. 

ערוצי תקשורת מקוונים
אתר הבנק – לבנק מזרחי-טפחות אתר מתקדם טכנולוגית, פונקציונלית ומקצועית, המשלב בתוכו אמצעים 	 

ליצירת קשר עם בנקאי אישי, אנושי ומקצועי. האתר הוא חלון הראווה של הבנק ופונה הן ללקוחות הבנק הן 
למי שמעוניין להצטרף לבנק. האתר מאפשר קבלת מידע על כלל המוצרים והשירותים של הבנק באופן עצמאי, 
לצד יצירת קשר עם בנקאי, יועץ או מרכז ההשקעות, בהתאם לצורך במגוון דרכים – השארת פרטים, צ'אט, 

קבלת שיחת טלפון. 

תחת המטרייה של אתר הבנק, יש תתי-אתרים לתחומים או אוכלוסיות ייעודיות, כגון אתרים בשפות )אנגלית 
וערבית(, אתר לפעילות "נפגשים" ואתר להטבות מועדון "הכרטיס":

o ,מועדון "הכרטיס" ומועדון "הכרטיס לעסקים" – אתר מועדון ללקוחות הפרטיים והעסקיים בהתאמה 
המרכז את כל המידע על פעילות המועדון ומאפשר גישה מהירה ונוחה לקבלת הטבות למבצעים 

אטרקטיביים לבחירתו.

o נפגשים" באתר מזרחי-טפחות – אתר הבנק מציג לקהל הרחב את מגוון הפעילויות הקרובות" 
המתוכננות ומשודרות בערוצי הדיגיטל של הבנק, בנושאים בנקאיים, כגון חיסכון לפנסיה, פיקדונות 

וחסכונות, משכנתאות ועוד, וכן מאפשר רישום לפעילויות אלה.

o אתר הפעולות – לבנק מזרחי-טפחות אתר פעולות מתקדם טכנולוגית, פונקציונלית ומקצועית, המשלב 
בתוכו אמצעים ליצירת קשר עם בנקאי אישי, אנושי ומקצועי. האתר נותן ללקוחותיו אפשרות לקבלת 

מידע וביצוע פעולות על חשבונותיו. 

o  תחום המשכנתאות – אתר המציע תכנים וכתבות מגוונות בנושאים שונים מעולם הדיור והמשכנתאות 
מהמומחים של הבנק. בחלק זה מקבלים לקוחות הבנק מידע נרחב על אודות המשכנתה שלהם, כמו 
גם מידע רב בנושא סביבת הנכס על בסיס שיתוף פעולה עם אתר התוכן "מדלן". לקוחות בעלי חשבון 

עו"ש ומשכנתה בבנק נהנים מהאפשרות לצפות בכל ההתנהלות הפיננסית באתר אחד. 

o שוק ההון – מכיל אינפורמציה רחבה ועדכנית על הנכסים הפיננסיים. האתר שודרג כך שניתן לבצע 
בו פעולות ביעילות מרבית באופן עצמאי, לצד אפשרות להתקשרות עם בנקאי או יועץ. האתר משמש 
זירה ייחודית וחדשנית המותאמת לצורכיהם של לקוחות קמעונאיים לצד לקוחות מקצוענים –סוחרים 

בשוק ההון, ומציע מגוון רחב של כלים חדשניים אשר תומכים בפעילות של הלקוחות בשוק ההון.

o תחום עסקים – הבנק מפתח כלים דיגיטליים ותוכן מתאים לטובת הסגמנט העסקי, שמטרתם לתת 
מענה לצורך של חברות עסקיות. 

בשנת 2020 הורחב מגוון הכלים באתר הפעולות, בהתאם לצרכים שעלו בקרב הלקוחות העסקיים והמשוב שהתקבל 
מהם, לצורך שיפור חוויית המשתמש: 

ממשק משכורות חדש עם אפשרות לתשלום באמצעות קובץ, העברות קודמות וניהול מוטבים כולל תשלום 	 
בריבוי חותמים.

העברות מט"ח.	 

העברות בסכומים גבוהים וניהול מוטבים.	 

צפיה בערבויות.	 

הפקדה לקופת גמל.	 

מתן הרשאה לאינטרנט למשתמשי אדמיניסטרציה לצפייה במידע וייזום עסקאות.	 

חיפוש מתקדם של תנועות והרחבת המידע המוצג.	 

הפקת אישורים עם חתימה דיגיטלית.	 

שינוי שם משתמש לכינוי אישי.	 

שיפורים בזירת שוק ההון לניהול קל ונוח במסחר בניירות ערך זרים וישראליים.	 

	 אפליקציות – בנק מזרחי-טפחות פיתח מגוון אפליקציות במטרה לאפשר ללקוחותיו גישה נוחה ומהירה לכלל 

המוצרים והשירותים הפיננסיים שמציע הבנק בזמן המתאים להם:

o אפליקציית מזרחי-טפחות – במהלך שנת 2019 הושקה אפליקציית ניהול חדשה המאפשרת ללקוח 
לנהל את החשבון מהטלפון הנייד מכל מקום, לקבל מידע ולבצע מגוון פעולות בסלולר מבלי להגיע לסניף 
ומבלי להשתמש במחשב האישי. באפליקציה ניתן להתכתב עם בנקאי ויועץ השקעות. האפליקציה 
החדשה בעלת ממשק חדש ואלגנטי ותפריטי ניווט חכמים המותאמים אישית ומנגישים ללקוח מבחר 
רחב של מידע ופעולות בכרטיסי אשראי, בפיקדונות, בשוק ההון ובמט"ח. ניתן להזדהות באמצעות 

סיסמה, טביעת אצבע או זיהוי פנים. 

בנק מזרחי-טפחות פיתח מגוון אפליקציות המאפשרות ללקוחותיו גישה נוחה ומהירה למוצרים 
ולשירותים הפיננסיים המועצים ללקוחות:

אפליקציית מזרחי-טפחות: אפליקציית ניהול חדשה המאפשרת ללקוח לנהל את החשבון 
מהטלפון הנייד, לקבל מידע ולבצע מגון פעולות בסלולר.

אפליקציית מזרחי-טפחות: אפליקציית המשכנתאות המתקדמת ביותר בישראל מאפשרת 
לגבש את התוכנית למימון רכישת הנכס ומספקת כלים שימושיים בתהליך ומידע סביבתי נרחב 

בשיתוף פעולה עם אתר "מדלן".

אפליקציית שוק ההון: אפליקציה המשלימה את חוויית המסחר ומאפשרת נוחות מקסימלית 
ללקוחות הפעילים בשוק ההון.
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משקיעים בלקוחות

o אפליקציית "טפחות עד הבית" – אפליקציית המשכנתאות 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 באפליקציה עם בנקאי אישי המתמחה 

במשכנתאות וזמין לכל שאלה או התלבטות בנוגע לתהליך לקיחת משכנתה.

o אפליקציית שוק ההון – אפליקציה המשלימה את חוויית המסחר ומאפשרת נוחות מקסימלית ללקוחות 
הפעילים בשוק ההון. האפליקציה ייעודית לשוק ההון ובאמצעותה נהנים הלקוחות מחוויית הגלישה 
ומשימוש בכלים תומכי החלטה מותאמים לסלולר. האפליקציה מאפשרת קבלת מידע רב על המתרחש 
בשוק ועל ניירות ערך מהארץ ומהעולם נוסף על הנתונים האישיים של הלקוח, פירוט הוראות וביצועים, 

ביצוע פעולות קנייה ומכירה והתכתבות עם הבנקאי האישי ועם יועץ ההשקעות. 

ערוצים נוספים לקבלת מידע מהבנק ולביצוע פעולות – נוסף על הערוצים שתוארו עד כה, לרשות לקוחות 	 
הבנק עומדות גם האפשרויות הבאות: 

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

o.קבלת עדכונים בזמן אמת בסלולר 

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

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

o באמצעות )SMS( קבלת עדכון על התקדמות תהליך בקשת המשכנתה בכל רגע נתון בדוא"ל ובמסרון 
שירות GPS טפחות.

o.צ'אט עם בנקאי משכנתאות, בנקאי השקעות ובנקאי מכירות 

o.התכתבות עם בנקאי בתיבת ההודעות 

o.מנגנון להגשת מועמדות למשרות באתר הבנק 

מענה למגוון רחב של לקוחות 
בנק מזרחי-טפחות שואף לקדם מגוון של לקוחות מקבוצות שונות באוכלוסייה ולתת מענה מתאים לצרכים של כל 
אחת ואחד מהם, לפעול להצלחת כלל לקוחותיו ולייצר עבורם ערך לאורך זמן בכל אחד ממישורי פעילותו. מחויבות 
זו באה לידי ביטוי בהתנהלות הוגנת ויצירת מגוון ערוצים לקבלת שירות ומוצרים המתאימים לצורכי כל לקוח. 

מדברים בשפה שלך
כחלק ממדיניות קידום טובת הלקוח ומתוך הבנה כי העולם הפיננסי פונה לקהלים שונים עם צרכים מגוונים, הבנק 

מציע את שירותיו ללקוחות בשפות שונות, בסניפים ובמוקדי השירות:

לקוחות הפונים למרכזי הטלפונים השונים יכולים לקבל שירות בשפה המבוקשת. במקרה שבעת פנייתם למרכז 	 
לא נמצא בנקאי שדובר את שפתם – נלקחים פרטי הלקוח לקבלת שיחה חוזרת. 

מרכז ההשקעות מאפשר שירות השקעות ייעודי ללקוחותיו בשפות ערבית, צרפתית, רוסית, ספרדית ואנגלית. 	 
נוסף על כך, המרכז תומך בלקוחות הבנקאות הפרטית הבין-לאומית ומאפשר קבלת שירות מבנקאי בשפה 

שהלקוח בחר.

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

בצרפתית ובספרדית.

המגזר העסקי ותעשיות טכנולוגיות מתקדמות
במגזר העסקי, שבו ההתנהלות הפיננסית מורכבת ובעלת מאפיינים יחודיים, קיימת חשיבות רבה לקיומו של בנקאי 

אנושי ואישי, שהוא גורם חשוב ביותר, בעל ערך רב עבור בעלי עסקים ומביא לחוויית שירות מצוינת. 

הבנקאות ההיברידית בבנק משתמשת בכל הערוצים הדיגיטליים על מנת לאפשר ללקוח קשר זמין וישיר עם הבנקאי 
האישי שלו, שמכיר את העסק ובעליו ומשמש עבורם עוגן מקצועי חשוב. הבנקאים העסקיים זמינים ללקוחות בכל 
ערוצי התקשורת, שמנוהלים תחת מטריית הבנקאות ההיברידית הייחודית. מעבר לכך, עם פרוץ המגפה, יצרו 
הבנקאים העסקיים קשר עם לקוחותיהם וליוו אותם באופן שוטף למתן מענה לצרכיהם המשתנים במציאות החדשה.

נוסף על תשתית מקצועית רחבה שיצר הבנק עבור המגזר העסקי ועבור הבנקאים העסקיים המקצועיים שנחושים 
לפעול לטובת הלקוח, פיתח הבנק כלים של בנקאות ישירה ומוצרים מותאמים שמייצרים ערך מוסף עבור הלקוחות 

העסקיים:

הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים – הבנק מעניק הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים במסגרת קרנות הלוואות 	 
בערבות המדינה. הלוואות אלה משמשות בין היתר לפיתוח העסק, קידום עסקים באזורי הפריפריה בישראל 
וקידום התייעלות אנרגטית. מדובר במתווה אשראי אטרקטיבי, המאפשר לעסקים להתקדם ולהתפתח. נוסף 
על כך, העסק מקבל ליווי על ידי בנקאים מקצועיים לאורך כל הדרך עד לקבלת ההלוואה בפועל. בשנת 2020, 
עקב משבר הקורונה, העניק הבנק הלוואות בסך של ארבעה מיליארד שקלים במסגרת "קרן קורונה" – קרן 

בערבות המדינה לעסקים, במטרה לסייע להם בקושי התזרימי. 

"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. 

און קול מט"ח – הלוואה בריבית קבועה ללא הצמדה לתקופה קצרה )עד שבעה ימים(, הניתנת במט"ח 	 
בתהליך מזורז ובזמינות גבוהה, לצורך גישור על פערי תזרים נקודתיים. הלוואה זו מיועדת לתאגידים בעלי 
חוסן פיננסי שפעילותם היא במט"ח, הנזקקים מדי פעם לאשראי בסכום גבוה לתקופות קצרות והם בעלי יכולת 

החזר מיידי של ההלוואה.

סחר-חוץ – הבנק מרחיב את פעילותו בתחום סחר-החוץ ומציע פתרונות מתקדמים ללקוחות העסקיים. בשל 	 
צורכי הלקוחות, שעולים בשנים האחרונות, והרצון למלא אותם, הרחיב הבנק באופן משמעותי את שיתוף 
הפעולה והקשרים העסקיים עם עשרות בנקים וחברות ביטוח בין-לאומיות, במטרה לאפשר ללקוחותיו לפעול 
במדינות רבות ברחבי העולם, לרבות בשווקים מתפתחים, ביבוא וביצוא. הלקוחות, בהם עסקים קמעונאיים 
)SME(, עסקים בינוניים )MM( ותאגידים )CORPORATES(, מקבלים את מכלול שירותי סחר-החוץ הדרושים 
להם במקום אחד, לרבות ליווי וייעוץ משלב המשא ומתן עד לסגירת העסקה. במסגרת הפעילות, הבנק מעודד 
לקוחות להתחבר לשירות ביצוע תשלומיי יבוא במערכת EDI – מערכת תקשורת נתונים אלקטרונית, המאפשרת 
להעביר כסף לספקים ולבנקים בחו"ל בפשטות במהירות וביעילות. במהלך שנת 2020 קיים הבנק כנסים 

וירטואליים במרחבים במטרה לחשוף את הפעילויות שלו בפני הלקוחות.

המכללה לעסקים – הבנק מציע ללקוחות עסקיים להשתלם בקורסים ייעודיים במסגרת המכללה לעסקים 	 
בשיתוף המי"ל )המרכז הישראלי לניהול(, כפי שמתפרסם מעת לעת ובמפגשים עסקיים עם הלקוחות. בשנת 
2020 קיים הבנק סדרת קורסים לעסקים בנושאי שיווק דיגיטלי ופיננסים. בקורסים אלו השתתפו השנה כ-210 

מנהלים ובעלים של חברות עסקיות. 

אשראי לנדל"ן עבור עסקים קטנים – מתוך רצון לתת מענה מהיר ומקצועי בבקשות האשראי של עסקים 	 
קטנים, קבוצות רכישה קטנות ופרויקטים יזמיים קטנים )כדוגמת התחדשות עירונית(, פועלות בבנק שתי יחידות 
עסקיות מתמחות: מחלקה ייעודית בזרוע המשכנתאות שמטפלת בלקוחות אלו, ומחלקת יזמות נדל"ן בחטיבה 

העסקית, שמטפלת בליווי פרויקטים קטנים ויזמיים.

מועדון לעסקים – המועדון פונה ללקוחות הבנק המנהלים חשבון עסקי ומחזיקים בכרטיס אשראי בנקאי. 	 
המועדון מאפשר לחבריו ליהנות מהטבות מועדון "הכרטיס" לפרטיים ומהצעות ערך המותאמות לעולם העסקים, 
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על מנת לסייע לבעלי העסקים בחיי היום-יום. נוסף על כך פותח אתר ייעודי לעסקים שבו ניתן למצוא את מגוון 
ההטבות והמבצעים המוצעים ללקוחות אלו. השנה יצא המועדון במספר מבצעים ייעודים במטרה לסייע ולעזור 
לעסקים לצלוח את השנה בצורה חלקה וקלה יותר, כגון "ישראכרט עסקים", כדי להעניק להם כלים ותמיכה 

למכירת מוצרים ושירותים באינטרנט.

חיזוק לקוחות עסקיים – כחלק מהתמיכה של מזרחי-טפחות בבעלי עסקים, באופן כללי ובמיוחד לאחר תחילת 	 
המשבר, ערך הבנק פעילויות ייעודיות של "נפגשים לעסקים" עם גורמים מובילים לעסקים. בחודש אוגוסט 
קיים הבנק שתי הרצאות בשיתוף המי"ל )על יציאה ממשבר ועל מנועי צמיחה(, ונוסף על כך במהלך החודשים 
ספטמבר ואוקטובר התקיימה סדנה של שלושה מפגשים בשיתוף ניר דובדבני, שעסקה בהיבטים השונים של 
ניהול העסק )ניהול, שיווק, מכירות והעצמה(. כל הפעילויות של "נפגשים לעסקים" נערכו ב"זום" והשתתפו בהם 

574 לקוחות. ההשתתפות הייתה פתוחה לקהל הרחב וללא עלות.

כנסים ומפגשים – מלבד הקשר השוטף עם לקוחות, מתקיימים במרחבים ובסניפים השונים מפגשים וכנסים 	 
ללקוחות עסקיים, להעשרת עולמות תוכן רלוונטיים לצד חשיפת מוצרי בנק מותאמים לסקטור וקידום נטוורקינג 
בין המשתתפים. בתוך כך, בשנת 2020 נערכו מפגשים וכנסים מקומיים בנושא הלוואה בערבות מדינה וכן 
נערך כנס בחדר העסקאות של הבנק עבור לקוחות החטיבה לבנקאות עסקית ולקוחות החטיבה הפיננסית. 
כמו כן קיים הבנק כנסים וירטואליים ללקוחות עסקיים בתחומי הנדל"ן, היי-טק, וסחר-חוץ כדוגמת השתתפות 
מנהלת סקטור נדל"ן בכנס גלובס, כנס BDO, ושבוע הנדל"ן; כנס פורום CFO וירטואלי לכ-60 מנהלי כספים 
בחברות היי-טק; הובלת כנס היי-טק וירטואלי בשיתוף PwC לכ-100 משתתפים, ויצירת "קהילות עסקיות" 
בתחום לחיזוק הקשר והנגישות של החברות לאמצעי המימון שמעמיד הבנק; בשל מגבלות הריחוק החברתי, 
התקיימו ארבעה כנסי לקוחות וירטואליים במרחבים: דן, מרכז, מ.ע ת"א ושרון. הכנסים עסקו בנושאי סחר 

בין-לאומי עם דגש על פעילות בתקופת הקורונה.
במהלך שנת 2020 השתתפו כ-3,000 לקוחות בכנסים שונים שקיים הבנק.

קידום חדשנות ותעשיות הטכנולוגיה העילית
תעשיית ההיי-טק מתפתחת בישראל בקצב מהיר. לענף ישנו פוטנציאל גבוה לפעילות בנקאית בתחומים שונים הן 
ללקוחות העסקיים הן ללקוחות הפרטיים הנמנים על המועסקים בתעשייה זו. כחלק מליבת התוכנית האסטרטגית, 
הבנק מגדיל את פעילותו בקרב לקוחות ההיי-טק העסקיים )לרבות חברות סטארט אפ( באמצעות מחלקת ההיי-

טק הפעילה בסקטור תאגידים שבחטיבה לבנקאות עסקית ובעזרת 13 סניפים מתמחי היי-טק בפריסה גאוגרפית 
בארץ. מדי שנה מוקמות מאות רבות של חברות סטארט אפ והבנק מציע כלי מימון שונים המתאימים לחברות אלה 
במהלך שלבי חייהן. הבנק מממן גם חברות סטארט אפ בשלבי צמיחה במגוון מודלי מימון, מתוך כוונה לעודד יזמות 
וחדשנות בכלכלה הישראלית ולסייע בהצלחתן של חברות אלו. מחלקת ההיי-טק של הבנק, שהוקמה כבר בשנת 
2000, צברה עם השנים התמחות במימון חברות סטארט אפ במודל Venture Lending, אשר במסגרתו מעמיד 
הבנק אשראי לתקופות של מספר שנים ובין השאר מקבל לעיתים אופציות בחברות. הבנק פעיל ומממן חברות 
סטארט אפ ממגוון תחומי פעילות לרבות פודטק, תקשורת, תוכנה, מכשור רפואי, AdTech, אוטומוטיב, סייבר, 

Sport-Tech, פינטק ועוד. 

נוסף לכך, הבנק הוא הראשון במערכת הבנקאית 
שמממן חברות מתחום הקנאביס הרפואי. נדבך זה 
הוא חלק מאסטרטגיה כוללת להרחבת פעילות הבנק 
בתחום הטכנולוגיות המסייעות לשיפור רמת החיים 
של אנשים הסובלים ממחלות המגבילות את תפקודם.  

יתר על כן, במסגרת התוכנית הכלכלית לאומית של 
ממשלת ישראל להתמודדות עם המשבר הכלכלי שנוצר 
ולקידום הצמיחה, זכה הבנק במכרז למסלול הטבה 
מס' 43, לפיו הרשות לחדשנות תעניק הגנה להשקעות 
של גופי השקעה מוסדיים ישראליים בחברות היי-טק 
ישראליות הזכייה במכרז תאפשר השקעה בחברות 

רבות יותר ברמות סיכון שונות.

במהלך שנת 2020 אושר אשראי חדש לקידום חברות 
סטארט אפ ופיתוח ההיי-טק הישראלי בהיקף של 100 
מיליון דולר מתוכם 45 מיליון דולר חברות המקדמות 

נושאים חברתיים.

מענה ייחודי לקבוצות אוכלוסייה שונות
הבנק הגדיר את החברה הערבית, החברה החרדית והגיל השלישי, כקבוצות אוכלוסייה שבהן הוא מעוניין להתמקד 
לאורך זמן ועימן הוא מעוניין 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
כדי להבין טוב יותר את צורכי לקוחותיו ולחזק את הקשר עימם, בנק מזרחי-טפחות מקיים לאורך השנה מפגשים עם 
לקוחות מהחברה הערבית. בשל הנושאים שעלו במפגשים אלו, פעל הבנק להנגשת עולם הפיקדונות וקידם תקשור 
ייעודי בנושא. מעבר לכך, בשנת 2020 שולבו פעילויות ייעודיות לחברה הערבית במסגרת "נפגשים במזרחי-טפחות". 
בשל המצב, הפעילויות שודרו בפלטפורמות דיגיטליות המותאמות למגזר ושולבו תכנים מותאמים. במסגרת פעילות 
זו, שודרו תשע תוכניות ייעודיות של "נפגשים מהבית", והתקיימה פעילות אחת בסניף שפרעם. כמו כן, התקיים פאנל 

בהשתתפות מנהל סקטור תאגידים מהחטיבה לבנקאות עסקית בכנס שנערך לעסקים לחברה הערבית.

נוסף על כך, הבנק מעמיק את שוק המוצרים המשכנתאיים בחברה הערבית תוך התאמתם לצרכים הייחודים.

נכון לסוף שנת 2020 לבנק סניפים ביישובים הערביים האלו: כפר יאסיף, נצרת, שפרעם, סכנין, באקה אל גרביה, 
אום אל פאחם, כפר קאסם וטייבה. בשנת 2019 הציב הבנק כספון מרוחק ראשון במועצת ערערה.

בנק מזרחי-טפחות הוא הבנק הראשון במערכת 
הבנקאית שמממן חברות מתחום הקנאביס 
הרפואי, כחלק מהאסטרטגיה הכוללת להרחבת 
פעילות הבנק בתחום הטכנולוגיות המסייעות 
לשיפור רמת החיים של אנשים הסובלים 

ממחלות המגבילות את תפקודם. 
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קידום אוכלוסיות מוחלשות וסיוע ללקוחות במשבר 
הבנק מחויב לחיזוק אוכלוסיות מוחלשות בישראל. זאת בשל היותו חלק מהחברה הישראלית וכיוון שחלק מלקוחותיו 
נמנים עם אוכלוסיות אלו. יתר על כן, פעל הבנק לזיהוי לקוחות, עסקיים ופרטיים, שנקלעו לקשיים שלא בטובתם, 

ולהעמדת פתרונות ייחודיים שיסייעו להם לצלוח תקופה זו. 

במסגרת זו פועל הבנק לסייע במספר ערוצים מרכזיים: 

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. 

לקוחות במשבר – מתן תמיכה ממוקדת ופרטנית שמטרתה לעזור ללקוח להתאושש ממצוקה כלכלית, תוך 	 
שמירה על שירות מכבד וסבלני.

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 ובדירות מעבר. מטרת האמנה 
היא לסייע לנשים השוהות במעונות לנשים נפגעות אלימות הן באמצעות איש קשר מיוחד אשר יוכל בזמן 
אמת לסייע להן, הן באמצעות הסכמות עקרוניות, בתנאים מתאימים, לעיכוב נקיטת הליכים משפטיים כנגדן. 
במהלך 2020 התקבלו בבנק מזרחי-טפחות 11 פניות של נשים המצויות במקלטים אלו, אשר טופלו על ידי 
איש הקשר הייעודי. בבנק יהב התקבלו באותה שנה 25 פניות, 19 פניות התקבלו ממרכזי הסיוע ו-6 פניות 

התקבלו מהמקלטים שבהן שוהות הנשים. 

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

החידוש מוגבל.

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 לסיום עבודתו. כאשר העובד מסיים את עבודתו בארץ יתרת הפיקדון נמסרת לו לפי בקשתו

)במזומן או בהעברה לחשבונו בחו"ל(.

 
 

משלוח כרטיסי אשראי לבית הלקוח – במטרה לעזור ללקוחות מקבלי הקצבה ולהסיר מהם את הצורך לצאת 	 
מהבית ובכך לסכן את חייהם, שלח הבנק כרטיסי אשראי דביטוריים לבתי הלקוחות באמצעות חברת שליחויות.

בדצמבר 2020, בשל משבר נגיף הקורונה והשלכותיו, הצטרף בנק מזרחי לאמנה הוולנטרית 
לקידום ערבות הדדית של המשרד לשוויון חברתי, הפיקוח על הבנקים, איגוד הבנקים והמערכת 

הבנקאית. מטרת האמנה היא לסייע לאזרחים הוותיקים בהנגשת שירותי בנקאות.

החברה החרדית
הבנק מעמיק את הקשר עם הציבור החרדי באמצעות הרחבת הפעילות בסניפים הקיימים. הבנק פונה באופן ממוקד 
לחברה החרדית בערוצי תקשורת ייעודית באמצעות התאמת השפה והמסרים השיווקיים. בהתאם לכך, השפה 
השיווקית מותאמת לצרכים ולערכים של חברה זו. הפנייה נעשית במגוון ערוצים, כגון העיתונות החרדית, הרדיו, 

אתרי אינטרנט ומובייל וכן באמצעות שילוט חוצות ופוסטרים בערים המזוהות עם החברה החרדית.

כמו כן המשיך הבנק לשלב פעילויות ממוקדות בחברה החרדית במסגרת "נפגשים במזרחי-טפחות", תוך התאמת 
התכנים והמרצים לצורכי האוכלוסייה. בשנת 2020, נערכה פעילות אחת בסניף גאולה בירושלים. נוסף על כך 
נערכו סדנאות משכנתה ייעודיות לחברה החרדית שהועברו ב"זום", וכן חסות ממוקדת ברדיו קול חי לקידום טפחות 

במגזר החרדי.

הגיל השלישי
כחלק מהתוכנית להרחבת פעילות בקרב ציבור הגיל השלישי, הבנק פועל בכמה ערוצים להרחבת המוצרים והשירותים 

הייחודיים לקהל זה:

שירותי ייעוץ פנסיוני – הבנק מציע שירות ייעוץ פנסיוני על ידי יועצים פנסיוניים בעלי רישיון, אשר מותאם לצורכי 	 
לקוחות הגיל השלישי, ללא עלות נוספת )להרחבה ניתן לקרוא תחת חדשנות במוצרים ושירותי הבנק בעמ' 37(.

פעילות "נפגשים סיקסטיז" – סדרת מפגשים והרצאות ייעודיות לגיל השלישי. פעילות "נפגשים סיקסטיז" 	 
נבנתה כחלק מאסטרטגיית הבנק המתמקדת בקשר האישי והאנושי, במטרה לתת מענה איכותי לזמן הפנוי 
הקיים לאוכלוסייה זו. במהלך 2020 רועננו חלק מהתכנים הייעודיים לגיל השלישי, כולל הרצאות מיוחדות 
בשיתוף מכון אדלר. בשנת 2020 נערכו שבע פעילויות ייעודיות לבני הגיל השלישי, ומתוכן שלוש הרצאות 

בשיתוף עם מכון אדלר. כל ההרצאות היו פתוחות לקהל הרחב ללא עלות.

"העצמה בנקאית דיגיטלית לאזרחים ותיקים" – הבנק הפיק שלוש חוברות הדרכה בנושא "הדרך הקלה 	 
לפעילות בנקאית דיגיטלית": 

oמדריך לשימוש באתר האינטרנט של הבנק 

oמדריך לשימוש באפליקציה של הבנק 

o.עמדות שירות בסניפי הבנק 

חוברות אלו הן כלי עזר ללקוחות הגיל השלישי לשימוש באמצעים הדיגיטליים של הבנק. נוסף על כך, לקוחות 
שרוצים בכך יכולים לגשת לסניפי הבנק להדרכה אישית על הפעילות בדיגיטל.

משכנתה פנסיונית – מוצר ייחודי במערכת הבנקאית שפותח על ידי בנק מזרחי-טפחות, המאפשר קבלת 	 
הלוואת משכנתה ללווים מעל גיל +75 בעלי נכס מגורים. המשכנתה ניתנת לתקופה של עד 15 שנים )עם 
אפשרות להארכת התקופה בסיום(, כאשר הדירה משמשת כביטחון. הלווה יכול לבחור בין קבלת סכום ההלוואה 
כקיצבה חודשית גמישה או קבועה למשך 15 שנים או כסכום חד-פעמי. בתום התקופה יכול הלווה לבחור אם 
להחזיר את ההלוואה כתשלום חד-פעמי, לפרוס אותה לתקופה נוספת או לדחות את ההחזר לתקופה נוספת 
עד 30 שנה סה"כ. פתרון ייחודי זה מאפשר ללקוחות בני הגיל השלישי להשתמש בנכס שלהם על מנת לשפר 

את איכות חייהם ולהתמודד עם יוקר המחיה, כל זאת בלי למכור את הבית. 
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משקיעים בלקוחות

סיוע ללקוחות במשבר 
מדיניות הבנק דוגלת במתן יחס מתחשב ומבין למצבו של הלקוח, בפרט במקרים של קשיים כלכליים והיקלעות 
למשבר. סקטור לקוחות מיוחדים בחטיבה לבנקאות עסקית, 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 שבהם יוכלו לעמוד. 

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

שמלווים לקוחות חייבים.

במהלך שנת 2020 יזם מזרחי-טפחות שורה של צעדי תמיכה וסיוע ללקוחותיו, בסגמנטים השונים, שנקלעו לקשיים. 
אחד המהלכים הנרחבים ביותר היה מתן מענה לבעלי עסקים, למשקי בית וללקוחות משכנתא, שהתקשו בהחזר 
סדיר ורציף של הלוואות שנטלו. במהלך השנה השיק בנק ישראל מספר מתווים לדחיית הלוואות בתחום הדיור, 
בשלב ראשון תוך הקפאת תשלומים מלאה ולקראת סוף השנה בדרך של החזרת תשלומים חלקית, על פי צורכי 

הלקוחות ומצבם. במקביל הופעלו מתווים גם לדחיית החזרי אשראי למגזר העסקי ולמשקי בית בתחום הצרכני. 

לאורך כל תקופה זו נקטו הבנק וחברות הבת שלו יחס מתחשב עוד יותר מבימים רגילים של שגרה. חברות הקבוצה 
פעלו בהתאם להנחיות והוראות שניתנו על ידי ממשלת ישראל ובנק ישראל, ובמסגרתן נמנעו, בין היתר, מפתיחת 
תיקים בבתי המשפט ובהוצאה לפועל ולא נקטו הליכים מבצעיים. נוסף על כך הנחה הבנק את העובדים ועורכי הדין 
המטפלים בגביית חובות בעייתיים מטעם הבנק לנהוג ברגישות המתבקשת נוכח המשבר ולערב את הבנק טרם 

קבלת החלטות משמעותיות. 

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 שנקלעו אליהם. 
כחלק ממאמצי הגבייה, הודרכו הבנקאים המטפלים לטפל בלקוחות באנושיות ובאמפתיה ולברר, לפני הכול, מהיכן 

נובע הקושי שאיתו מתמודד הלקוח ומהי הסיבה לפיגור בתשלומים.

בתחום המשכנתאות, מתוך כלל מקרי הפיגור בתשלומים שהועברו למרכז הגבייה בשנת 2020 )כ-19,900 מקרי 
פיגור חדשים( רק כ-2% הועברו לטיפול משפטי. הבנק נמנע מביצוע פינויים של לקוחות שהיו בפיגור גם טרום 
הקורונה ולא הסדירו את חובם למרות שניתנו להם מספר רב של אפשרויות לבצע זאת. 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. 

קידום נגישות לאנשים עם מוגבלות 
בנק מזרחי-טפחות מאמין במתן שירות שווה לכלל לקוחותיו תוך התאמה ומענה לצרכים הפרטניים של כל אחד 
ואחת, בין היתר גם עבור לקוחות עם מוגבלות. לשם כך, הבנק פועל להנגשת שירותיו במטרה לאפשר גישה קלה 

ונוחה לשירותים ולמוצרים שלו, ולאפשר לכל אדם המעוניין בכך להיות לקוח הבנק.

מתוך הכרה בחשיבות הנושא, הקבוצה שמה דגש על הנגשת השירותים לכל לקוחותיה. בנק מזרחי-טפחות ובנק 
יהב מקיימים את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובהתאם לכך מקפידים על הנגשת מבנים, תשתיות וסביבה 
ועל 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 השירותים והמוצרים של הבנק באה לידי ביטוי בכלל המישורים:

הנגשה פיזית של מתקנים – במסגרת זו הבנק 	 
פועל להנגשת סניפים, כספונים, עמדות שירות, 
אתר האינטרנט והאפליקציה ללקוחות, כך שגם 
אנשים עם מוגבלות יוכלו לעשות בהם שימוש 
נוח. נכון לסוף שנת 2020, כ-99% מסניפי בנק 
מזרחי-טפחות ובנק אגוד ו-100% מסניפי בנק 
יהב נגישים לאנשים עם מוגבלות ברמת המבנה 
ואביזרים נלווים. הסניפים שטרם הונגשו קיבלו 
אישור של נציבות שוויון הזדמנויות ונמצאים 

בהליכי הנגשה מול הרשות הרלוונטית.

הנגשה של שירותי בנקאות – הבנק פועל להנגשת השירותים הבנקאיים בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים 	 
עם מוגבלות. נכון לסוף שנת 2020, כלל הכספונים של בנק מזרחי-טפחות, בנק אגוד ובנק יהב נגישים לאנשים 
עם מוגבלות. בבנק אגוד ניתן גם לקבל ליווי של מתורגמן לשפת סימנים בפגישה עם הבנקאי, בהתאם לדרישת 

הלקוח וצרכיו.

נגישות בטלפון – הבנק מציע שירות נגיש גם ללקוחות המתקשים בקבלת שירות טלפוני, כגון לקוחות לקויי 	 
שמיעה. לצורך כך הותאם השירות הטלפוני – נתב השיחות הוקלט בקצב איטי, בשפה ברורה וללא מוזיקת רקע. 

הנגשת עמדות שירות – עמדות השירות של הבנקאים ועמדות השירות האוטומטיות בקבוצה מונגשות 	 
לאנשים עם מוגבלות הן מבחינה פיזית הן מבחינה טכנולוגית, בהתאם לדרישות החוק. בכלל זאת הוטמעה 
בעמדות השירות האוטומטיות תוכנת נגישות, ובעמדות השירות הנגישות של הבנקאים הוצבו מערכות לולאת 

השראה, מיקרופון ומגש תמיכה.

הנגשת השירותים המקוונים – בנק מזרחי-טפחות, בנק יהב ובנק אגוד מקפידים שגם השירותים הניתנים 	 
בערוצי תקשורת מקוונים יהיו מונגשים בהתאם לנדרש. זאת, מתוך ההבנה שערוצים אלו מקילים על אנשים עם 
מוגבלות לצרוך את השירותים השונים, מבלי להידרש להגיע לסניפים. נכון לסוף שנת 2020 אתרי האינטרנט 
המונגשים של הבנקים כוללים את אתר הפעולות, הטפסים והמסמכים הדיגיטליים, האתרים השיווקיים, אתר 

מועדון הלקוחות, אתר למסחר בשוק ההון וכן אפליקציות בתחום הבנקאי ולמסחר בשוק ההון.
כלל הסדרי הנגישות בקבוצה, הפיזיים, השירותים והמקוונים – מפורסמים באתר האינטרנט של הבנק.

קידום שירות נגיש – הבנק מקיים מדי שנה הכשרות לעובדיו בנושא נגישות כדי לחדד את שירותי הנגישות 	 
של הבנק ומתן שירות נכון לכלל הלקוחות, כמו גם לקוחות עם מוגבלות. בשנת 2020 כלל עובדי הבנק ביצעו 
לומדת הדרכה בנושא מתן שירות נגיש, ועובדים חדשים עברו הדרכה במסגרת קורס קליטה ומבוא. בבנק 
יהב כלל עובדי הבנק עוברים מדי שנה לומדת נגישות. נאמני הנגישות בסניפים עוברים נוסף לכך גם הדרכה 
ממוקדת בנושא. בבנק אגוד העבירה יועצת נגישות הדרכה לנאמני הנגישות בבנק, ואלו מעבירים את התכנים 

בנושא בסניפי הבנק ובאתרי המטה.
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בשנת 2019 ערך הבנק סקר נראות סניפים בכל סניפי הבנק ובו ניתן דגש לנושא הנגישות ועמידה בהנחיות בנושא 
זה. על פי תוצאות הסקר חל שיפור בנושא זה לעומת שנת 2017 )השנה שבה התבצע הסקר לאחרונה(. הבנק פועל 

לשיפור החוסרים שנמצאו בסניפים, כדוגמת שילוט הנגישות, בהתאם לתוצאות הסקר. 
במהלך 2020 לא נערך סקר נראות נוסף נוכח משבר הקורונה. הבנק מטפל באופן שוטף בכל מקרה שבו קיימת 
בעיה, וזאת באמצעות אגף הלוגיסטיקה, המפעיל מוקד אחזקת סניפים. נציגי המוקד מסיירים באופן שוטף בסניפים 

ונותנים מענה לבעיות לוגיסטיות. 

כך גם בחברות הבת של הקבוצה. בנק יהב ערך גם הוא סקר נגישות לכלל מבני הבנק ובהתאם גובשה תוכנית 
עבודה הכוללת מענה וטיפול בליקויים שעלו והדרכות לעובדים. בבנק אגוד נערכות באופן עקבי ביקורות ובדיקות 

נגישות בסניפי הבנק השונים. הממצאים לא העלו פערים מהותיים.

נוסף על ההנגשה לאנשים עם מוגבלות, מתקיימת הנגשה עבור קבוצות אוכלוסייה נוספות, בהן דוברי שפות זרות 
ואנשים עם נגישות נמוכה לטכנולוגיה, כגון האוכלוסייה המבוגרת, כפי שיפורט בהמשך הדוח.

קידום דיאלוג והקשבה  - 
1הדרך שלנו להבין את צורכי הלקוחות שלנו

לתפיסת הבנק, בנקאות אישית ואנושית משמעה קודם כול לראות את הלקוח ולהבין היטב את צרכיו. גיוון 
הפלטפורמות שבהן הבנק עושה שימוש בתקשורת השוטפת עם לקוחות – כגון מפגשים, קבוצות מיקוד, כנסים, 
משובי סלולאר וסקרים שונים – מאפשר לו להצליח בכך, להיות מעודכן כל הזמן ולהישאר רלוונטי עבור הלקוחות. 
בנק מזרחי-טפחות הוא הבנק הגדול היחיד שממשיך לפתוח סניפים, מגדיל את כמות כוח האדם ומקפיד על 
מתן שירות אישי ואנושי, זאת לצורך המשך שימור וחיזוק הדיאלוג והתקשורת הישירה בין בנקאים ולקוחות.

יוזמות הבנק לקידום הדיאלוג במהלך שנת 2020: 

סקרי עמדות לקוחות – הבנק מקיים דיאלוג שוטף עם לקוחותיו גם באמצעות סקרים בנושאי מוצרים, שירותים, 
תדמית ותפיסות, סקרי שביעות רצון וחוויית לקוח. לקוחות שאינם שבעי רצון מטופלים על ידי גורם מקצועי בבנק, 
כגון מנהל הסניף, מנהל תחום, צוות השימור או צוות הניהול של המרכז הטלפוני שנסקר. בשנת 2020 השתתפו 
בסקרי לקוחות כ-30,000 לקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאליים. בין הסקרים שערך הבנק בשנת 2020, עם תחילת 
המשבר ערך הבנק סקר לבחינת השינויים החלים בקרב לקוחותיו עקב המשבר, על מנת להבין את הלך הרוח ולזהות 

צרכים שלא קיבלו מענה.

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, בנק יהב ובנק אגוד יש אתר 
אינטרנט ודף פייסבוק, שבאמצעותם ניתן לפנות ולקבל תשובות בנושאים שונים. הבנקים משקיעים מאמצים רבים כדי 
לנטר ולהגיב לשיח שמתקיים במרחב הווירטואלי על אודות השירותים שלהם, ובכך ללמוד מתגובות הלקוחות ולהשתפר:

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

את הבנק ואת המוצרים והשירותים שהוא מציע. 

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

בחינת הצלחת קמפיינים שיווקיים – תגובות הציבור והשיח ברשת מאפשרים לבחון את מידת ההשפעה 	 
וההצלחה של קמפיינים שיווקיים, נוסף על סקרים קבועים הבוחנים אפקטיביות. 

.GRI-נותן מענה למדד 102-43 של ה  .1

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

את התנהלותו כלפי הלקוחות. 

סקרי שביעות רצון
מסקר שביעות רצון לקוחות שנערך על ידי מכון ברנדמן לשנת 2020 עולה ששביעות הרצון מהבנקאים שלנו, הן 
בקרב הלקוחות הפרטיים הן בקרב הלקוחות העסקיים )ללא הבדל בציונים בין הקהלים(, ממשיכה להיות גבוהה 

מאוד ויציבה לאורך זמן: 

יתר על כן, מזרחי-טפחות דואג לא רק לשביעות הרצון של הלקוחות הקיימים אלא גם ללקוחות החדשים, וכן דואג 
לייצר חווייה מיטבית גם בתהליך פתיחת חשבון בנק. ניתן לראות זאת גם בסקר חיצוני שנערך על ידי מכון המחקר 
מרקטסט שמדד את שביעות רצון הלקוחות החדשים בכלל הבנקים. מ"מדד מרקטסט מיסטרי 2020" עולה כי 

מזרחי-טפחות מוביל בחוויית ההצטרפות בכל הערוצים )סניף, טלפון ודיגיטל(:

תוצאות סקר מדד "מרקטסט מיסטרי" 2020

פתיחת חשבון בדיגיטל

 בנק דיסקונט  הבנק הבינלאומי  בנק הפועלים  בנק לאומי  מזרחי-טפחות

פתיחת חשבון בסניף

9884 92 80 919791 83 95 95 9873 91 93 97

פתיחת חשבון טלפוני
)מרכז המכירות(

100%

80%

60%

40%

20%

0%
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בשנת 2020 שביעות 
)מתוך 10( זו השנה החמישית ברציפות. הרצון מהבנקאי הייתה

8.6ציון של  בסעיף אווירה חיובית בסניפים. ציון של  בסעיף הוגנות הבנקאים בסניף 
כלפי הלקוחות.
8.9
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משקיעים בלקוחות

שביעות רצון ממועדון הלקוחות של מזרחי-טפחות – מועדון "הכרטיס" 
אחת הדרכים של הבנק להיטיב עם לקוחותיו היא באמצעות חברות במועדון לקוחות "הכרטיס". המועדון מציע לחבריו 
הטבות בנקאיות והטבות צרכניות משתלמות, המביאות לחיסכון של עשרות ומאות שקלים בהוצאות השוטפות של 
משק הבית. לאורך השנה המועדון מציע הנחות קבועות לצד מבצעים אטרקטיביים תקופתיים במגוון רחב של רשתות 
ובתי עסק בענפים שונים. בשנת 2020 בוצעו מאות אלפי עסקאות של חברי המועדון בבתי עסק הפועלים בשיתוף 
פעולה עם המועדון, והורדו מעל 120 אלף קודי הטבה על ידי חברי המועדון למבצעים השונים לאורך השנה. מבצעי 

המועדון הותאמו השנה לצרכי הלקוחות ולמגבלות במשק. 

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

שנת 2020 התאפיינה בריבוי פניות עקב מצוקותיהם של הלקוחות בצל אירועי הקורונה. לצד המשך הפעילות מרחוק 
באמצעות הבנקאות הישירה, עלו צרכים אישיים של לקוחות, אשר לא ניתנים למענה באמצעים דיגיטליים בלבד. 
בתקופה זו ליווה הבנק את הלקוחות במתן פתרונות מותאמים שיסייעו להם לעבור את תקופת המשבר, תוך הקפדה 

על תרבות ארגונית הוגנת המחזקת את אמון הלקוח בבנק. 
הפניות נענו תוך התחשבות עד כמה שניתן, במצבו הכלכלי של כל לקוח לפני ובתוך תקופת הקורונה, ובשימת דגש 

על הצרכים והבקשות של הלקוחות, שעלו בעקבות המשבר.

פניות הלקוחות מגיעות ישירות ליחידה לטיפול בפניות הציבור, וכן באמצעות גורמים שונים בבנק, בנק ישראל או 
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. על הנציב ועובדיו להתייחס באובייקטיביות וללא משוא פנים לכל פניית לקוח, לבדוק 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 לייעוץ משפטי וציות.

במסגרת הפקת לקחים הבנק מקיים מעקב אחר ליקויים שהתגלו עד למציאת פתרון לבעיה, מפיץ תקשור לעובדים 
בנושאים רגישים ומקיים הדרכה לעובדים בנושא הוגנות מול לקוחות. 

כל פנייה שמתקבלת ביחידה לפניות הציבור זוכה למשוב על קבלתה תוך שני ימי עסקים ומקבלת מענה מלא ומקצועי 
עד 45 ימים מיום קבלתה )למעט מקרים חריגים שבהם תיענה הפנייה בתוך 60 יום(.

הבנק מפרסם באתר האינטרנט בשקיפות מידע על פניות הציבור שהתקבלו במהלך השנה. 

התלונות התקבלו בנושאים הבאים1

דוגאק נב בהק ינב תחופט-חירזמ אשונ
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29.3% 23.8% 11.2% 26.1% 17% 16.7% םולשי תעצמא
8.2% 10.7% - - 12% 23.6% רוידי לארשא

9% 10.9% 9.6% 24.5% 7% 13.3% תורישת הוכיא

23.8%

10%

3.6%

16.9%

17.6%

5.7%

11.7%

3.8%

7.8%

8.8%

18.5%

6.6%

14%

8%

11%

14.5%

15.5%

8.2%

(ד"חל חלוכב )שר ובוע

אשראי )לא לדיור(

דיגאתל הת שפסות נוליעפ

0.9% 1% 2.5% 3% 12% 2% ותנוכסחוותנודקפי  

1.8% 3% 8.1% 2.7% 12% 2.2% חמט"

3.6% 5.1% 9.4% 2.3% 13% 2.2% רךת עוריינ

9.1% 4.8% 21.7% 1.7% 15% 0.9% עדמי

0% 0.5% 14.9% 4.9% 13% 0.7% ראח

0% 0% 15.4% 1% 50% 0.09% העונא תלן לובשח

.308A סיווג נושאי הפניות הוא בהתאם להוראת בנק ישראל  .1
מקרים שבהם מדובר בגרסה מול גרסה, ללא אסמכתאות מבוססות, או מקרים שבהם לא קיימת משמעות לקביעת עמדה לצורך מתן   .2

סעד ללקוח ופתרון הבעיה.
תלונות הנוגעות לכך שהסניף לא אישר אשראי, הטבות בעמלות או הסדר חוב.  .3

ממצאי התלונות בשנת 2020
סך התלונות שנמצאו מוצדקות – במהלך שנת 2020 אחוז התלונות שנמצאו מוצדקות מבין התלונות היה 	 

כ-12% בבנק מזרחי-טפחות, כ-9% בבנק יהב וכ-18% בבנק אגוד )שאר התלונות נמצאו לא מוצדקות, תלונות 
אשר הטיפול בהן הסתיים ללא קביעת עמדה2 או שמושאן של התלונות לא היה בסמכות היחידה3(.

ככלל, מתבצע מעקב אחר כל התלונות המוצדקות והליקויים שנמצאו עד לסיום הטיפול. לצורך הפקת לקחים 
מופצים עלונים לעובדים ובהם מוצגות דוגמאות ממקרים שאירעו וטעויות נפוצות, שמסייעים ללמידה, שיפור 

וצמצום התלונות המוצדקות.

תלונות לקוחות בנושא נגישות – במהלך שנת 2020 התקבלו בקבוצה 8 תלונות בנושא נגישות )4 בבנק 	 
מזרחי-טפחות ו-4 בבנק יהב(. מהן אף תלונה לא נמצאה מוצדקת.

בשנת  2020 
          14,051התקיימו                      

שעות הדרכה בנושא הוגנות 
מול לקוחות.

הפניות אשר התקבלו וטופלו ביחידה לטיפול בפניות ציבור, מתייחסות לכלל הפניות שהתקבלו בבנק מזרחי- טפחות, 
בבנק יהב ובבנק אגוד בשנת 2020:

64% מהפניות שהתקבלו היו תלונות ו-36% האחרות בקשות. 	 

בשנת 2020 טופלו 4,098 תלונות. 	 
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משקיעים בלקוחות

שיווק ופרסום אחראי 
הבנק פועל ליצירת שקיפות ובהירות של מוצריו ושירותיו ובכך מסייע ללקוחותיו לקבל החלטות בצורה מושכלת. 
לשם קידום ההוגנות והשקיפות בבנק מזרחי-טפחות, 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.

שפה ברורה – השימוש בשפה ברורה ונהירה הוא אבן יסוד הכרחי במתן שירות איכותי ללקוח. בנק מזרחי-טפחות 	 
שואף לכך שלקוחותיו יבינו כראוי את הזכויות הפיננסיות שלהם, את ההתחייבויות שלהם ואת אופן הפעולה של 

המוצרים והשירותים, כדי שיוכלו לקבל החלטות פיננסיות מושכלות.

פעילותה השיווקית של הקבוצה מתאפיינת בהעברת מסרים לקהל הרחב. כגורם מוביל במשק הבנק פועל בתחום 
השיווק והפרסום הן כלפי לקוחות פוטנציאליים הן כלפי לקוחות קיימים, תוך הקפדה על דרישות החוק ועמידה בחובת 

גילוי נאות מלאה ותוך כיבוד הקבוצות באוכלוסייה הישראלית. 

תחום התקשורת השיווקית מנוהל על פי כל הקודים המקובלים בענף, הן מבחינת כללי האתיקה הן ברמת הקודים 
הוולונטריים, והקבוצה מקפידה כי הפרסום שלה יתבצע על פי כללי האתיקה של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. 

תלונות בנושא הפרת פרטיות של לקוחות – בשנת 2020 התקבלו בקבוצה 18 תלונות בנושא הפרת פרטיות 	 
)12 בבנק מזרחי-טפחות, 5 בבנק יהב ו-1 בבנק אגוד(. מהן נמצאו מוצדקות 5 תלונות )2 בבנק מזרחי-טפחות, 

2 בבנק יהב ו-1 בבנק אגוד(, שטופלו כנדרש ובהתאם לנוהלי הקבוצה. 

תלונות לקוחות בנושא אפליה בקבלת שירות – במהלך 2020 התקבלו בקבוצה 14 תלונות בנושא 	 
אפליה )6 בבנק מזרחי-טפחות ו-8 בבנק יהב(. מהן נמצאה תלונה מוצדקת אחת. כלל התלונות הוגשו על 

ידי לקוחות הקבוצה.

הצטיינות במדדי בנק ישראל בנושא פניות הציבור
ההקפדה על מענה איכותי ללקוחות, ועל טיב הטיפול בפניות הציבור, בא לידי ביטוי גם בנתונים המפורסמים על 
ידי בנק ישראל.  באוקטובר 2020 פרסם בנק ישראל את הדוח לשנת 2019, הכולל שלושה מדדים לאיכות הטיפול 

בתלונות הציבור בקרב חמשת הבנקים הגדולים - כמפורט: 

היחס בין חלקו של כל בנק בתלונות ובבקשות שטופלו בפיקוח על הבנקים לבין חלקו במערכת - בנק 	 
מזרחי-טפחות מדורג ראשון במדד זה, זו השנה השלישית ברציפות, כך שחלקו בתלונות ובבקשות שטופלו 

ביחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים הוא הקטן ביותר ביחס לחלקו במערכת.

 שיעור המקרים בהם הבנק פעל לטובת הפונה אף שתלונתו לא נמצאה מוצדקת מזרחי-טפחות מדורג 	

שני במדד זה. 

זמן המענה לתלונות הציבור - מזרחי-טפחות נמצא כטוב ביותר במדד זה, זאת בדומה לשנת 2018.	 

הוגנות ושקיפות כלפי הלקוח    
הבנק פועל בצורה הוגנת אל מול כל מחזיקי העניין ובכלל זה עם לקוחותיו. ערך ההוגנות חוצה ארגון ומושתת על 

יישום ערכי ייסוד בדמות יושרה, הגינות ושקיפות. 

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

להצלחה וליצירת ערך משותף. 

לאור הסתכלות זו, הבנק מתחייב לשמור על מערכת יחסים הוגנת עם הלקוח, תוך הקפדה על שקיפות מלאה בכל 
הנוגע למידע אותו נדרש לספק לגבי המוצרים והשירותים ללקוחותיו. הבנק מתחייב לפעול ביושרה, להיות נאמן 
לענייניהם האישיים והמקצועיים של לקוחותיו ולא לבצע פעולות שאינן עולות בקנה אחד עם ערכי הקוד האתי של הבנק. 

במסגרת זו, קצין הציות, האחראי לסייע להנהלת הבנק בניהול אפקטיבי של הסיכונים העומדים בפני הבנק, מקיים 
ממשק עבודה רציף עם יו"ר ועדת האתיקה, שבו נידון יישומם של המדיניות ושל ערכי הקוד האתי. מטרת מפגשי 
עבודה שוטפים אלה היא לתרום להפנמת עקרונות הפעולה הנכונים ולחזק את יישום הקוד האתי בקרב כל עובדי 

הבנק יחד עם פעילות התואמת את קווי היסוד לניהול סיכון ההוגנות.

יישום ההוגנות והשקיפות כלפי הלקוחות בבנק באים לידי ביטוי בשיווק, פרסום אחראי והוגנות במוצרים ובשירותים 
של הבנק.
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הוגנות במוצרים ושירותים
המוצרים והשירותים של הבנק מיועדים לענות על צורכי הלקוחות. לשם כך, כלל העובדים המקיימים אינטראקצייה 
עם לקוחות מקבלים הכשרה על המוצרים שמציע הבנק, הכרה עם המאפיינים של הלקוחות וסטנדרטים של שירות 
ומכירה. העובדים מקבלים כלים שיאפשרו להם לדון עם הלקוחות על צורכיהם הכספיים, לשאול את השאלות הנכונות 

ולהציע להם פתרונות מתאימים.

כמו כן, הבנק מקיים תוכניות בקרה רחבות על קווי העסקים ופועל לקיום תוכניות אכיפה אפקטיביות המותאמות לבנק 
ולנסיבותיו הייחודיות, כחלק מן המערך של ניהול הסיכונים הכולל בבנק, הכוללים גם את סיכון ההוגנות. 

בבנק מזרחי-טפחות פועלים מספר כלים תומכי החלטה שמסייעים לבצע התאמה מיטבית בין רמת הסיכון ויכולת 
ההחזר של הלקוח לבין צרכיו והמוצרים שבהם הוא מעוניין. 

גילוי נאות
תפיסת ההוגנות והשקיפות כלפי הלקוחות מבוססת, בראש ובראשונה, על מתן מלוא המידע הנדרש בנוגע למוצרים 

והשירותים הפיננסיים בדרך ברורה ונגישה, המאפשרת להם לקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבורם. 

הבנק מקפיד על כך שהסכמים עם לקוחות יעמדו בדרישות החוק והוראות הפיקוח על הבנקים בנוגע לגילוי נאות. 
במסגרת תוכנית העבודה של אגף הביקורת הפנימית, מתבצעות ביקורות על המידע המועבר בנוגע למוצרים ושירותים 
שונים הניתנים ללקוחות. בבדיקות אלו נדגמים גם הסכמים מול הלקוחות. במקרה שנמצאים הסכמים שבהם נדרש 

לבצע עדכון, לרבות בנושא גילוי נאות ועמלות, הנושא מקבל ביטוי בדוח הביקורת. 

גם פרסום מסרים שיווקיים על אודות מוצרים ושירותים והעברה של עדכונים שוטפים ללקוחות קיימים, נעשים בהתאם 
לערכי הקבוצה ולהוראות החוק 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 מצורף לה דף הסבר כללי על מהותה 
עם תזכורת לשירותי הבנקאות האישית, תוך ציון שם הבנקאי האישי של כל לקוח ומספר הטלפון ליצירת קשר עימו.

ניהול סיכון ההוגנות
מזרחי-טפחות פועל באופן הוגן אל מול כלל מחזיקי העניין ודואג לנהל את נושא סיכון ההוגנות כחלק מניהול הסיכונים 
הכולל. סיכון ההוגנות הוא חלק מסיכון הציות, ומנוהל על ידי מנהל החטיבה לבקרת סיכונים. המנהל אחראי לסייע 
להנהלת הבנק בניהול אפקטיבי של סיכוני הציות העומדים בפני הבנק, הכוללים את סיכון ההוגנות. תאבון הסיכון 

של הבנק בכל הקשור לסיכון הוגנות הינו מזערי. 

תפיסת ההוגנות בקרב לקוחות
בדומה לשנים קודמות, הבנק ממשיך לעקוב אחר תפיסת ותחושת ההוגנות כלפי לקוחותיו, כדי לבחון את מעמדו 
ותדמיתו של הבנק כבנק הוגן בהשוואה לבנקים אחרים1. גם בסקר שהתקיים בשנת 2020 עלה כי בנק מזרחי-טפחות 

נתפס כבנק ההוגן במערכת הבנקאית.

התשובות אינן מסתכמות ל-100% בשל האפשרות לענות "בנק אחר".  .1

תפיסת הוגנות הבנק בקרב כלל הציבור
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בשנת 2020 הבנק לא נקנס ולא הוזהר בגין מקרים של אי-ציות לתקנות ולקודים וולונטריים בנוגע למתן מידע על 
אודות שירותים וסימון מוצרים או בשל תקשורת שיווקית.
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אבטחת מידע
מנהל אבטחת מידע והגנת סייבר, הכפוף למנהל החטיבה לבקרת סיכונים, אמון במסגרת תפקידו, בין היתר, על 
קביעת מדיניות, התוויה של פעילויות בתחום אבטחת המידע ומעקב אחר יישומן ובחינה של אפקטיביות המערכות 

.ISO 27001 ותהליכי האבטחה. תחום הבנקאות הישירה בבנק הוסמך לתקן ניהול אבטחת מידע

נושא הגנת הפרטיות מנוהל על ידי החטיבה לבקרת סיכונים. בבנק מונה ממונה הגנת הפרטיות, הכפוף לקצין הציות 
הראשי של הבנק, כאחראי לתחום.

כמו כן, דירקטוריון הבנק מקבל עדכונים על פעילויות אבטחת מידע והגנת הסייבר מספר פעמים לאורך השנה.

6                              7,87במהלך 2020 התקיימ שעות הדרכה בנושא אבטחת מידע ו    
לכלל עובדי הבנק.

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 וסקרי סיכונים תקופתיים למערכות ולתהליכים, וכן 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 תוך הפעלת תפיסת הגנה רב-שכבתית. בין היתר, מבצע הבנק ניטור של פעילות הלקוחות 
בערוצים השונים, על מנת לזהות ולמנוע שימוש לא מורשה בחשבונות הלקוחות ומעדכן את הלקוחות אם זוהה 

כזה. הבנק מסתייע בגורמים חיצוניים לאיתור נכסי מידע הקשורים לבנק במרחב הסייבר.

מודעות והסברה – הבנק מפעיל תוכנית להגברת מודעות העובדים לסיכוני סייבר וכן לאחריות האישית של 	 
כלל העובדים והמנהלים, לאבטחת המידע של הלקוחות ושמירה על נכסי המידע של הבנק. במסגרת התוכנית 
מתקיימות פעילויות הדרכה להכרת הסיכונים באינטרנט וברשתות החברתיות ודרכי ההתמודדות עם סיכונים 
אלה. התוכנית כוללת הדרכות לעובדים חדשים וריענון ידע לעובדים הקיימים באמצעות לומדות, מבזקי אבטחת 

מידע והגנת סייבר ותרגול סיכוני "פישינג".

אבטחת הפעולה בערוצים הישירים – כפי שתואר, אנו מקיימים מגוון ערוצי תקשורת עם לקוחותינו, לרבות 	 
באמצעות אפליקציית מובייל, אתרי אינטרנט שונים, דוא"ל 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 מיישם מספר אמצעים לחיזוק ההזדהות, 

לאיתור אנומליות ולחיזוק רמת ההגנה על פעילות הלקוחות ועסקי הבנק. 

לקוחות המעוניינים לפתוח חשבון בנק 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 שלקוחות שפותחים 
חשבון באמצעות האינטרנט ייהנו מחוויית משתמש מיטבית ללא התפשרות על נוהלי אבטחת מידע מחמירים 

ומתוך שמירה על פרטיות הלקוח. 

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות המידע 
הבנק מעניק חשיבות רבה לנושא אבטחת המידע ומחויב לשמירה על פרטיות והגנת המידע של לקוחותיו. לשם כך 
הוגדרה אסטרטגיה ומדיניות בנושאים אלו אשר אושרה על ידי הנהלת הבנק והדירקטוריון, ההולמת את דרישות 

בנק ישראל ומאפשרת ניהול המידע האישי של הלקוחות באופן מבוקר ומאובטח.

מדיניות הפרטיות של הבנק מעגנת את מחויבותה של הנהלת הבנק לאבטחת זמינות, חיסיון, שלמות ואמינות נכסי 
המידע ומערכות המידע של הבנק ולקוחותיו, בדגש על שמירת פרטיות מידע הלקוח וסודיות בנקאית, באמצעות מערך 
אבטחת מידע טכנולוגי רחב ומתקדם. במקרים שבהם בחר הבנק לבצע פעולות מול לקוחותיו באמצעות צד ג' )מיקור 
חוץ(, מדיניות מיקור החוץ של הבנק מבטיחה כי מתקיימים תנאים של שמירה על פרטיות מידע הלקוח אצל הספק.
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קידום גלישה בטוחה – לצורך קידום המודעות והרחבת הידע של הלקוחות בנושא גלישה מאובטחת באינטרנט 	 
ושמירת המידע שלהם, קיים באתר הבנק מידע וכלים בנושא. בעמוד זה קיים מידע על כללים לגלישה בטוחה 
ואופן וידוא זהותו של אתר הבנק; אמצעים להגנה על המחשב האישי של הלקוח; שימוש נכון בסיסמה; הונאות 

באינטרנט; מידע על יישום אבטחת המידע בבנק ואופן הדיווח על חשד להונאה.

בודקים גם את הספקים – נוהלי אבטחת מידע וסייבר השונים של הבנק עוסקים גם בנושא ההתקשרויות 	 
עם הספקים. ספקים של הבנק שנחשפים למידע פנימי, ובפרט ספקים שנחשפים למידע על אודות לקוחות, 
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 ספקים מהותיים על מנת לוודא את קיום רמת האבטחה הנדרשת.

הגנת פרטיות הלקוח
הבנק פועל בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות ללקוח ומקפיד להגן על פרטיות המידע של הלקוחות בהתאם 
למתחייב בהוראות הרגולציה ולתנאים המוגדרים במדיניות הנ"ל. הבנק ממשיך לחזק ולשפר את מנגנוני ההגנה 
המופעלים במערכות הבנק על מנת להמשיך ולצמצם את היכולת לבצע פעולות לא מורשות בחשבונותיהם. 

פעולות אלו הן חלק מתהליכי התחקור והפקת הלקחים הקיימים בבנק בהקשר לאיום המתפתח. 

מדיניות הגנת הפרטיות מועברת לכלל לקוחות הבנק, בעת התקשרות איתם, ובה מפורט המידע שמבקש הבנק 
לאסוף בעת שימוש בשירותיו ואופן השימוש במידע. מידע זה נשמר בידי הבנק ככל שהוא סבור שהוא חיוני עבורו.

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, כל לקוח זכאי לעיין במידע האישי שלו, המוחזק במאגרי המידע הממוחשבים של 
הבנק. אם נמצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי הלקוח לפנות לבנק בבקשה לתקן או למחוק אותו.

מעגלי הגנה לשמירה על פרטיות הלקוח
ניהול הנושא מבוצע בבנק במישורים הבאים:

מיפוי סיכונים – הבנק עורך 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 מקיים תהליכי בקרה כדי לזהות פערים באופן היישום של הכלים והתהליכים שהוגדרו.	 

סודיות ופרטיות – הגישה למידע של הלקוחות ממודרת וניתנת בהתאם למדיניות שנקבעה בנושא. נוסף על כך, 	 
קיימת הקפדה על נהלים בנוגע לשמירת פרטיות מידע הלקוח וסודיות בנקאית, תוך קיום בקרה ואכיפה שוטפת. 

מודעות והסברה – הבנק מפעיל תוכנית הטמעה לעולם הגנת הפרטיות. כחלק מהתוכנית, אגף הציות מקיים 	 
מערך להטמעת נושאי הגנת הפרטיות בקרב כלל עובדי הבנק. בתוך כך מתקיימות הדרכות ולומדות ומופצים 

עלונים לעובדים. 

מוקד קו ישיר לממונה הגנת הפרטיות – הבנק מפעיל תיבת דוא"ל ופקס לפניות ציבור בכל הנוגע לענייני 	 
הגנת הפרטיות, במטרה לספק מענה יעיל ומהיר לסוגיות שמעלים לקוחות בנושאים אלו.

שמירה על פרטיות העובדים – במסגרת שמירה והגנת פרטיות, הבנק פועל גם למניעת פגיעה בפרטיות 	 
עובדיו בהתאם לנוהל מוסדר של הבנק בנושא.

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות המידע בחברות הבת בישראל 
לבנק יהב ולבנק אגוד מדיניות הגנת פרטיות ונהלים לטיפול בהפרות שמירה על מידע לקוחות. הבנקים פועלים 

לשמירה על פרטיות הלקוח בהתאם למדיניות הקובצתית לעניין זה. בתוך כך:

פרסום כלים לגלישה בטוחה ומדיניות הגנה על פרטיות באתר הבנק לצורך העלאת מודעות הלקוחות לשימוש 	 
נכון ובטוח באינטרנט.

כלל העובדים חתומים על כללי נוהלי אבטחת מידע ושמירה על סודיות בנקאית ומחויבים לשמור עליהם. 	 

לצורך העלאת מודעות העובדים לתחום אבטחת המידע והגנה על הפרטיות משתתפים העובדים בהכשרות 	 
בנושא. נוסף על כך הבנק יוזם תרגילי "פישינג" יזומים. 

כלל הספקים חתומים בהסכם ההתקשרות על נספח אבטחת מידע שמגדיר את נוהלי הבנק בתחום זה. כמו כן, 	 
מתבצעים סקרי אבטחת מידע תקופתיים בחצרות הספקים המהותיים לבחינה של שמירה וניהול הנושא כראוי.

תלונות בנושא פרטיות לקוח
בשנת 2020 התקבלו בסך הכול 18 תלונות בנושא הפרת פרטיות לקוח )12 בבנק מזרחי-טפחות, 5 בבנק יהב ו-1 
בבנק אגוד(. מהן נמצאו מוצדקות 5 תלונות )2 בבנק מזרחי-טפחות, 2 בבנק יהב ו-1 בבנק אגוד(, שטופלו כנדרש 

ובהתאם לנוהלי הקבוצה.
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קידום ערך משותף  
בנק מזרחי-טפחות פועל ליצירת ערך חברתי ו/או סביבתי כחלק מפעילותו העסקית ובשילוב עם הערך הכלכלי 
שהוא מייצר, למען קידום הערך המשותף לו וללקוחותיו כאחד. על מנת ליישם עקרון זה, הבנק מציע מוצרים עם 

ערך סביבתי וחברתי ומקיים מפגשים פיננסיים ללקוחותיו ולציבור הרחב.

שינוי אקלים
תעשייה, חדשנות

ותשתיות
צמצום אי 

השיוויון

פיתוח מוצרים סביבתיים וחברתיים 
הבנק מכיר בחשיבות זיהוי הסיכונים וההזדמנויות העומדים בפניו, ומעניק אשראי שמיועד לפיתוח, הקמה או 

ייזום של מוצרים בעלי השפעה סביבתית וחברתית חיובית. 

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 שהבנק הוא 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.

הענקת אשראי סביבתי
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 הסביבתי1. 

כחלק מניהול הסיכונים הסביבתיים במתן אשראי מופו בבנק ענפים בעלי פוטנציאל מהותי לסיכון סביבתי. בבקשות 
האשראי של חברות בעלות היקף פעילות משמעותי ופוטנציאל מהותי לסיכון סביבתי, נדרשת התייחסות לסיכון זה.

אשראי לפיתוח מקורות אנרגייה וקוגנרציה – במהלך שנת 2020 אושר אשראי לתחום האנרגייה הירוקה – אנרגייה 
מתחדשת מסוג אנרגיה סולארית. השימוש באנרגיות אלה מפחית את זיהום הסביבה. היקף האשראי שאושר בבנק 

במהלך שנת 2020 הגיע לכ-775 מיליון ₪.

הנושאים הסביבתיים מוטמעים גם בפעילות סניפי חו"ל של הבנק. בהתאם לכך, סניף הבנק בלוס אנג'לס, הכפוף 
לרגולציה המקומית, גיבש מדיניות ונהלים בנושאים סביבתיים. כמו כן, סניף הבנק בלונדון משתמש בעקרונות שפרסם 

ה-)PRA )Prudential Regulation Authority כקווים מנחים לגיבוש מתווי מדיניות ניהול סיכוני שינויי האקלים.

להרחבה ניתן לקרוא את פרק ממשל תאגידי בהמשך דוח זה ואת מדיניות אחריות תאגידית בנושא לשילוב שיקולים סביבתיים   .1
נותן מענה למדד 102-48 של ה-GRI.וחברתיים באתר הבנק.  .1

הענקת אשראי חברתי1

קרן קורונה - בשנת 2020 הוקמה קרן בערבות המדינה לצורך לסיוע לעסקים, במטרה לסייע 
להם בקושי התזרימי שנוצר. במהלך שנה זו הוענקו הלוואות בסך של כ-4 מיליארד ₪. 

הבנק ושלוחותיו פועלים בכמה מישורים לקידום מוצרים חברתיים ללקוחותיו. במהלך 2020 העמיד הבנק סכום של 
כ-4.38 מיליארד ₪ לקידום מטרות חברתיות לפי הפירוט הבא: 

אשראי לעסקים קטנים – "קרן צפונה דרומה" – הבנק מקדם עסקים קטנים ובינוניים מאזור הצפון והדרום על 	 
ידי הפיכת אזורים אלו למוקדי משיכה, באמצעות יצירת הזדמנויות תעסוקה, גידול בהכנסה ושיפור באיכות החיים. 
במסגרת זו הוקצו על ידי הבנק במהלך השנים עד לסוף שנת 2020 הלוואות בסך של 849 מיליון ₪, מהם 

110.7 מיליון ₪ במהלך שנת 2020 לבדה.

אשראי לחברות היי-טק המקדמות נושאים חברתיים - כחלק מליבת התוכנית האסטרטגית, הבנק מגדיל את 	 
פעילותו בקרב לקוחות ההיי-טק העסקיים )לרבות חברות סטארט אפ( באמצעות מחלקת ההיי-טק הפעילה 
בסקטור תאגידים שבחטיבה לבנקאות עסקית ובעזרת 13 סניפים מתמחי היי-טק בפריסה גאוגרפית בארץ. 
הבנק פעיל ומממן חברות סטארט אפ ממגוון תחומי פעילות לרבות פודטק, מכשור רפואי, AdTech, פינטק 

ועוד. נוסף לכך, הבנק הוא הראשון במערכת הבנקאית שמממן חברות מתחום הקנאביס הרפואי.
במסגרת זו הוקצו על ידי הבנק במהלך שנת 2020 הלוואות בסך של 149 מיליון ₪ לחברות אשר מקדמות 

נושאים חברתיים.

מימון אג"ח חברתית – במהלך שנת 2019 נכנס הבנק בתור משקיע עוגן לאג"ח חברתית שהונפקה לצורך 	 
מימון פרויקט "מתמטיקה ברהט". אג"ח חברתית היא השקעה פיננסית בפרויקט לתועלת הציבור למתן פתרון 
של בעיה חברתית בתחומי החינוך, הבריאות, הרווחה, התעסוקה וכד'. השקעה זו מתבצעת באמצעות רכישת 
אג"ח מחברה שהוקמה לצורך כך על ידי יזם המתקשר, בדרך כלל, עם גוף ציבורי אשר לו יש עניין בהשגת 

תוצאות הפרויקט החברתי.
האג"ח שנרכשה על ידי הבנק משקיעה בפרויקט לתגבור לימודי בגרות בארבע וחמש יח"ל במתמטיקה ותגבור 
לימודי השפה העברית בשבעה תיכונים ברהט )כ- 1,200 תלמידים(. משך הפרויקט כשש שנים בשלושה 

מחזורים, כל מחזור כולל כשלוש שנות התערבות פעילה.
האג"ח הונפקה על ידי חברה ייעודית – "מימון פיננסי חברתי ישראל בע"מ" )חל"צ(. 

בשנת 2020 נרכש סכום של כ-581 אלף ₪ מתוך סך כולל של 3.6 מיליוני ₪ שיועברו למנפיק לשיעורין עד 
ליום 01.01.2025.

במהל ך 2020 העמידו 
כ- של סכום ושלוחותיו                                       הבנק

מיליון ₪ לקידום וסכום של
מטרות סביבתיות.

4.53
775

מיליארד ₪ לקידום 
מטרות חברתיות,
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קרן בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים – החל משנת 2012 הבנק פעיל במסגרת הקרן למתן הלוואות 	 
בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים. בשנת 2016 זכה הבנק במכרז החדש שקיימה המדינה והחל להעמיד 
הלוואות במסגרת זו מחודש מאי 2016. חלקו של הבנק באשראי המועמד הוא 60% משותפות פיננסית עם 
גופים מוסדיים המעמידה את ההלוואות. במסגרת זו הוקצו על ידי הבנק הלוואות בסך של 4.683 מיליארד ₪, 

במהלך השנים עד לסוף שנת 2020 , מהם 252.9 מיליון ₪ במהלך שנת 2020.

הלוואות בשיתוף עם קרן "IVN יוזמה" – הבנק מעמיד הלוואות בשיתוף עם הקרן, אשר ממוקדת בפיתוח, 	 
בהשקעה ובתמיכה בעסקים חברתיים, המתמקדים בהכשרה מקצועית ובתעסוקה לנוער ולצעירים 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. בשנת 2020 הוענק לקרן 320 אלף ₪.

השקעות חברתיות של שלוחת ארצות הברית – בשנת 2020 השקיע סניף לוס אנג'לס בארצות הברית 	 
כחמישה מיליון דולר, כפי הנדרש במסגרת חוק )CRA )Community Reinvestment Act, בקרנות נאמנות 
ייעודיות המעניקות משכנתאות לאוכלוסיות מוחלשות והלוואות לעסקים קטנים בארצות הברית. סכום זה זהה 
לסכום שהושקע בשנת 2019. לאור צפי להרחבת הפעילות של הסניף בשנת 2021, סכום ההשקעה צפוי לגדול 

בשני מיליון דולר – לסך של שבעה מיליון דולר.

ESG השקעות
במהלך שנה זו קידם בנק מזרחי-טפחות השקעות 
סביבתיות, חברתיות בעלות מנהל תקין, בעזרת מוצרים 
חדשים שהציע ללקוחותיו, בהם ETF על התחום, אגרות 
חוב ממשלתיות ירוקות, בדגש על מניות הנמצאות ברף 

העליון של ציוני ה- ESG. בתוך כך נכללים:

הדרכות – מערך הייעוץ עורך אחת לתקופה ימי 	 
עיון ייעודיים שבהם ניתנים כלים עבור היועצים 
של הבנק בעולמות התוכן של השקעות אחראיות 

 .ESG והשקעות

דירוג מעלה – הוסף לסקירת החברות דירוגן 	 
במדד מעלה, מדד הבוחן את מידת המחויבות 
וההשפעה החברתית-סביבתית של חברות 

וארגונים בישראל. 

 	– ESG יצירת המלצות קנייה בהתאם להיבטי

o שינוי אקלים – המלצות על מניות בעלות 
ביצועי סביבה טובים )כדוגמת חברות המשתמשות באנרגיה חלופית או מזהמות פחות; מוצריהן מיוצרים 

מחומרים טובים לסביבה; יוזמות בתחומי האקלים; בעלות טכנולוגיות מועילות לסביבה וכדומה.(

o שיוויון מגדרי – המלצות על מניות שקיימת בהן נוכחות נשית בניהול החברה, נושאות בתפקידי 
מפתח, ומכהנות בדירקטוריון.

חינוך פיננסי
כאחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל המשפיע על הכלכלה והמשק, בנק מזרחי-טפחות מעניק חשיבות 
רבה לקידום נושא החינוך הפיננסי בקרב הציבור הישראלי, ועושה מאמץ רב לספק ללקוחותיו, כמו גם לכלל 

הציבור, כלים להתנהלות פיננסית נכונה, כלים להעצמה כלכלית ולניהול תקציב נכון. 

הבנק מאמין שקידום לקוחותיו והקהילות שבהן הוא פועל מושפע מהעשייה החברתית החיובית שלו ומפעילותו למתן 
כלים להתנהלות פיננסית נכונה. מתן כלים להתנהלות פיננסית חכמה ואחראית מסייע לצמצום מצבים של משברים 
פיננסיים ומאפשר איתנות פיננסית ללקוחותיו. שיתוף הידע והמומחיות שיש לבנק בעולם הפיננסי יאפשר פיתוח 

וקידום של לקוחותיו, הפרטיים והעסקיים כאחד, כמו גם הקהילה שסביב. 

במסגרת פעילותו בתחום, פועל הבנק במספר אופנים:

תמיכה וייעוץ כלכלי לעסקים – ליווי וייעוץ לעסקים קטנים כגדולים להתנהלות פיננסית נכונה של עסק, הן 	 
עבור עסקים בתחילת דרכם הן עבור עסקים מבוססים.

סדנאות והכשרות פיננסיות לקהל הרחב – הקניית מושגי יסוד בעולמות הפיננסיים לקבוצות אוכלוסייה שונות 	 
ובגילים מגוונים לשיפור רווחה כלכלית.

אוריינות דיגיטלית – פעילות להעצמה ולמידה של כלים דיגיטליים לאזרחים ותיקים.	 

בשנת 2020 התקיימו 5 הרצאות בנושאים פיננסיים ששודרו בערוצי הדיגיטל )ייעוץ פנסיוני, משכנתאות, חסכונות 
וניהול תקציב(, בהן השתתפו 548 איש. )ללקוחות הבנק ולקהל הרחב( )להרחבה על המפגשים הפיננסיים ניתן 

לקרוא בפרק זה, תחת "חוויית הלקוח", ובפרק קהילה בעמ' 78(.

בנק מזרחי-טפחות מעניק ללקוחותיו שירותי ייעוץ 
פיננסיים ופנסיוניים המותאמים לצורכי הלקוח, על 
ידי יועץ מוסמך.  מערך ייעוץ ההשקעות בבנק, 
האחראי לפרסום המלצות ליועצי ההשקעות 
בסניפים, מפרסם מעת לעת המלצות המשלבות 

.ESG בתוכן נכסים ומכשירי
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משקיעים בלקוחות

יעדים לשנת 2021עמידה ביעדי 2020

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע

בוצע

sDGS-ה לנעמ רדגוהד שעי

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

המשך הרחבת השירות באמצעות פתיחת נקודות שירות נוספות וריכוז 
מגוון שירותים ללקוחות במקומות מרוכזים.

ת בחרהת ועצאמבת יברעהות ידרחהה רבחבת ולעיפהת קמעהשך מה
.םימיים קיתוריש

הדרכה בנושא סיכונים סביבתיים לבעלי תפקידים רלוונטיים בחטיבה 
העסקית.

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 
בסיסיים להבנת מתאר האיומים ודרכי ההתגוננות הרצויות.

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

מיגור העוני

חינוך איכותי

צמצום אי 
השיוויון

תעשייה, חדשנות
ותשתיות

צמצום אי 
השיוויון

שינוי אקלים

סטטוס

לא בוצע 
בשל 

הקורונה

לא בוצע 
בשל משבר 

הקורונה 
והריחוק 
החברתי

מענה ל-SDGsיעד שהוגדר

ליווי עסקים קטנים ובינוניים במסגרת פעילות "נפגשים לעסקים" 
– סדרת הרצאות לסיוע בצמיחת העסק, כגון שיווק, מיתוג, בניית 
תוכנית עסקית וחזון עסקי, אפקטיביות בניהול ועוד. סדרת ההרצאות 

תועבר על ידי יועצים מומחים מתחומים אלו. 
הוגנות תעסוקתית

וצמיחה כלכלית

המשך פעילות "נפגשים במזרחי-טפחות" בתחום הפיננסי ממוקד 
בחברה הערבית, החברה החרדית ולגיל השלישי )"נפגשים 

סיקסטיז"(.

המשך הרחבת השירות באמצעות פתיחת נקודות שירות נוספות 
תעשייה, חדשנותוריכוז מגוון שירותים ללקוחות במקומות מרוכזים.

ותשתיות

קיום כנסים ומפגשים עם לקוחות עסקיים בתחומים שונים ובכלל 
זה בנושאי סחר חוץ בהתאמה לשינויים בעולם המסחר הגלובלי.  

.ESG הדרכות ליועצים הפיננסים בבנק בנושא

תעשייה, חדשנות
ותשתיות

שינוי אקלים

הדרכה בנושא סיכונים סביבתיים לבעלי תפקידים רלוונטיים 
בחטיבה העסקית.

שינוי אקלים

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.

שלום, צדק 
וחוזק המוסדות

המשך הגברת המודעות לסיכוני סייבר בקרב עובדי הבנק ומתן 
כלים בסיסיים להבנת מתאר האיומים ודרכי ההתגוננות הרצויות.

הרחבת הפעילות למשקי בית בחברה הערבית על ידי פתיחת 
נציגות משכנתאות מסניפי החברה הערבית.

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

הוגנות ביחס הבנק ללקוחותיו.
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שלום, צדק 
וחוזק המוסדות


	Structure Bookmarks



