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מרביתאתללקוחותיהםומספקיםהערךשרשרתכלעלחולשיםהבנקים;ריכוזיתפעילותהיאבנקאות,מסורתיבאופן

מקדמים,רגולטורילחץעםבשילוב,טכנולוגיותתמורות–אלובימיםמשתנהזומציאות.צורכיםשהםהפיננסייםהמוצרים

.מהפצתםבנקאייםמוצריםשל"ייצור"הוהפרדתהפיננסייםהשירותיםשוקביזורלעברענקבצעדיהעולםאת

בטווח.הקרובותבשניםיותרופתוחתחרותילהיעשותצפויהשוק,ובלעדיריכוזיבנקאותבשוקמתאפיינתאשר,בישראלגם

להקלתמערכת,הבינוניבטווח.הצרכניהאשראיעלהתחרותאתמשמעותיתלהגדילצפויהאשראינתונימאגר,הקרובהזמן

עלהתחרותאתלהעציםצפוייםישראלבנקידי-עלהמקודמיםחשבוןנתונילשיתוףסטנדרטיAPI-ובנקיםביןהמעבר

.אחריםמוצרלתחומיאותהולהרחיבהאשראי

בנקאייםמוצריםאספקתעל"העיקריבנק"העםיתחרוגופיםמגוון,יותר"פתוחה"ופחותבלעדיתנעשיתשהבנקאותככל

עלולענותללקוחביותרהרבהערךאתלספקישאפופיננסייותחברותומגווןטכנולוגיותחברות,מתחריםבנקים.ללקוחותיו

ידי-עלהורגלהמילניוםדור;במהירותמשתניםהלקוחותצרכי?פיננסייםבשירותיםללקוחערךמהואך.מיטביבאופןצרכיו

המזוהיםאלואתרקולא,צרכיהםמכלולאתבחשבוןמביאהאשרוחדהדינאמיתלקוחלחוויתלצפותהטכנולוגיהענקיות

.בנקאותעםמסורתיבאופן

האשראיבתחומי,ראשית;ללקוחותיהםמספקיםהםאותוהערךעלמחדשלחשוביידרשובישראלהבנקים,כזהבעולם

חדשיםשחקניםכניסתעם,לבסוף.נוספותמוצרבקטגוריותגםבהמשךאך,לתחרותשנפתחיםוהתשלומיםהצרכני

בביצורמאמציהםאתולמקד,שלהםוהחולשותהחוזקותאתהיטבלבחוןעליהםיהיה,הפיננסייםהשירותיםלתחום

.הערךבשרשרתהאופטימלימקומם

APIש "סטנדרטי לנתוני עו

201920202021

שיפור כושר החיתום והתמחור של 
בנקאיים ושל בנקים  -גופים חוץ

ללקוחות זרים

הקלה משמעותית בתהליך העברת 
ש בין לבנק "חשבון עו

גישה ישירה לספקי צד שלישי  
ש  "לנתוני עו

העברת חשבונות בין בנקיםמאגר נתוני אשראי

תחרות מוגברת בהלוואות 
ומסגרות אשראי

תחרות מוגברת על ניהול חשבון  
לרבות עמלות וחווית לקוח, ש"העו

הגברת התחרות על מגוון שירותים  
,  לרבות ניהול חשבון, בנקאיים

תשלומים ואשראי  

שיפור ההיצע המוצרי וחווית  ▪
הלקוח באשראי צרכני  

שיפור החיתום ואופטימיזציה ▪
של תמחור מבוסס סיכון   

אופטימיזציה תפעולית למערך  ▪
הן בהפצה והן –האשראי 

בתפעול    

שיפור חווית הלקוח בתחום  ▪
ניהול החשבון בכדי לשמר  

לקוחות קיימים ולמשוך חדשים  

הרחבת הערך המוסף ללקוח  ▪
מעבר לצרכים בנקאיים  

הטמעת  , למשל; מסורתיים
כלים מתקדמים לניהול הוצאות 

או השוואת מחירים  

צעדים 
נדרשים  
מהבנקים

השינוי

המשמעות  

גיבוש אסטרטגיה ברורה ביחס ▪
אגרגטורים וחברות  , לשותפי הפצה

באיזה אופן הבנק –פינטק מקומיות  
יפעל בתחום פלטפורמות ההפצה 

?והאגרגציה

-גיבוש אסטרטגיה ביחס ל▪
Ecosystemהשקעה  :העתידי
הרחבת הערך ללקוח  , בפלטפורמות

אל מחוץ לצרכים בנקאיים 
התייעלות ומצוינות , מסורתיים
פתוחיםAPIיצירת  , תפעולית

תקציר מנהלים
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?APIמהו 

מבין3%-כרק,בממוצע.והבנקהלקוחביןויציבותארוכותיחסיםבמערכותמאופייןבישראלהבנקאותשוק

כברהישראליהלקוחשבו,המשכנתאותתחוםמלבד.שנהמדיבנקיםביןחשבונםאתמעביריםבישראלהלקוחות

,קרי,שלו"עיקרי"המהבנקצורךהישראליהלקוחשלוהבנקאייםהמוצריםמרביתאת,ספקיםממגווןהצעותבוחן

.ש"העוחשבוןמנוהלבוהבנק

דירקטיבת,באירופה.לגישורניתןמתחריםספקיםלביןהלקוחשלהעיקריהבנקביןהמידעפער,הדיגיטליבעידןאך

.והתשלומיםהמידעבתחומיאחריםשירותספקילביןהבנקיםביןהיחסיםאתמסדירהPSD2החדשההתשלומים

העיקרילבנקנגישהיהכהעדאשר,ש"העולחשבוןגישההלקוחידי-עלשאושרספקלכלמאפשרתהרגולציה

התוצאהאותהאתמשיג(2018)השנהבתחילתלתוקףנכנסאשרהפתוחההבנקאותפורמט,באנגליה.בלבד

.הרגולטורידי-עלמאושריםאשר'גצדשירותספקילביןהבנקיםבין(API)המערכותסטנדרטהסדרתבאמצעות

3%

אחוז מלקוחות  3%רק 
הבנקים מעבירים את  

חשבונם בין בנקים בשנה 

82%

82%הבנקים מהווים 
מסך האשראי הצרכני  

80%

כרטיסי אשראי שמונפקים  
80%-ידי בנקים אחראים ל-על

ממחזור כרטיסי האשראי

,  בישראל
הקשר בין 

הבנק והלקוח  
חזק ובלעדי

?APIמהו 

Application Programming Interface(או ממשק תכנות יישומים בעברית )הוא ערכה של ספריות קוד  ,

כך שהוא יוכל , פונקציות ופרוצדורות מוכנות מראש אשר מתכנתים יכולים להטמיע ביישום אותו הם מפתחים

מפתחי יישומים למוצרי אפל או אנדרואיד יכולים להטמיע  , כך למשל. להתממשק ליישום או מערכת מידע אחרים

API  ספציפיים ביישומים שאותם הם מפתחים ובכך להתממשק למערכות ויישומים אחרים אשר מוטמעים

.במערכת ההפעלה

PSD2ו-Open Banking UKלביןהלקוחביןשעומדהמידעחסםאתלהסירשנועדהלרגולציהדוגמאותמהווים

אואשראיכרטיסיחברות,אחריםבנקיםדוגמתשוניםלספקים,בעבר.(שלישיצד)העיקריהבנקשאינםספקים

רגולטורים.אחרבמקוםמנוהלהיהשלוש"העושחשבוןמכיווןללקוחישירהגישההייתהלאטכנולוגייםשחקנים

.יותר"פתוחה"לבנקאותהדרךאתיסללואשרלתקשורתסטנדרטיםמקדמיםהעולםבכל

אשרמידעומיתרוןמאמוןמסורתיבאופןנהניםבנקים,העולםבכל;הישראלילשוקייחודיאינוהשוקשלזהמאפיין

.לקוחותיהםשלהפיננסייםהצרכיםמרביתאתלספקלהםמאפשרים

לקראת בנקאות פתוחה
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במהלךלפעילותלהיכנסצפויאשרהאשראינתונימאגר.יותרפתוחבנקאותלשוקחותרהרגולטור,בישראלגם

אשרללקוחותבנקיםושלבנקאיים-חוץגופיםשלוהתמחורהחיתוםיכולתאתמשמעותיבאופןלשפרצפוי2019

ביןחשבוןהעברתמערכתמושקתלהיותעתידההקרובותהשנתייםבמהלך.ש"העוחשבוןאתאצלםמנהליםאינם

לביןהבנקיםביןלתקשורתAPIפורמטלקדםתוכניתועלמכברזההכריזישראלבנק,בנוסף."בקליק"בנקים

חוק"מהעולהלדרישהטכנימענהלספקנועד,שנתייםהפחותלכללארוךצפויאשר,הסטנדרטפיתוח.'גצדספקי

.הלקוחאישורבהינתןשלישיצדלבקשתהלקוחחשבוןאודותמידעלהעביריידרשובנקיםלפיה"שטרום

:אופניםבמספרבישראלבבנקאותהתחרותאתלהגבירצפוייםהראשוניםהמהלכיםשני

ספקיםלגיווןלתרוםובכךהלקוחשל"עיקרי"ההבנקשלהמידעיתרוןאתלהקטיןצפויהאשראינתונימאגרהקמת▪

ומסגרותמטרהלכלהלוואותדוגמתצרכניאשראיבמוצרי

ניהולבתחוםביותרלהםהמתאימההערךהצעתאתבקלותלבחורללקוחותתאפשרבנקחשבוןלהעברתמערכת▪

דיגיטלייםבערוציםהשימושהתגברותלאור;משנדמהיותרחשובהינוזהשינוי.הבסיסיותוהפעולותהחשבון

חווית,ומדויקתדינאמיתלקוחלחוויתטכנולוגיותחברותידי-עלשהורגל,המילניוםדורשליותרהמורכביםוהצרכים

.משמעותיתתחרותיתזירהסביבהולהקיםבעתידיותררבהחשיבותלקבלצפויהש"העובתחוםהלקוח

במרוכזולהפיץהערךשרשרתבקצהלהתמקםלאגרגטוריםתאפשרסטנדרטיAPIהסדרת,יותרהארוךהזמןבטווח

דרךמוצריםלספקיוכלו(מונוליין)ספציפיבתחוםהתמחותבעליוספקיםאחריםבנקים.ספקיםמגווןשלמוצרים

ללקוחלהציעתוכלאשראיכרטיסיחברת,למשלכך.הלקוחעםישירבאופןלהתקשרואףאגרגציהפלטפורמות

תחרותיבתמחור,(שלוש"העובחשבוןבתזריםביטוילידיבאיםשאלוכפי)לצרכיוהמותאםאשראיכרטיספוטנציאלי

.צורךכברהואשאותםלמוצריםביחס

API  סטנדרטי
ש "לנתוני עו

201920202021

שיפור כושר החיתום והתמחור של  
בנקאיים ושל בנקים  -גופים חוץ

ללקוחות זרים

הקלה משמעותית בתהליך העברת 
ש בין בנקים  "חשבון עו

גישה ישירה לספקי צד שלישי  
ש "לנתוני עו

מהלכים רגולטוריים לקראת בנקאות פתוחה  

:ש"פתוח לנתוני חשבון עו APIמשמעויות עיקריות של 

ש"גישה לאגרגטורים ושחקנים טכנולוגיים אשר יוכלו לעשות שימוש בנתוני עו1

,  למשל)מתן אפשרות לשיווק אקטיבי של מוצרים בנקאיים בהתאמה אישית לללקוח ובתמחור תחרותי 
(ש"הלוואות לסגירת המינוס בעו

בנקאיים ובנקים שאינם מנהלים את חשבון הלקוח-ידי גופים חוץ-שיפור יכולת מתן הלוואות על 2

3

מאגר נתוני  
אשראי

העברת חשבונות 
בין בנקים

תחרות מוגברת בהלוואות 
ומסגרות אשראי

תחרות מוגברת על ניהול  
לרבות עמלות  , ש"חשבון העו

וחווית לקוח

הגברת התחרות על מגוון  
לרבות ניהול , שירותים בנקאיים

תשלומים ואשראי  , חשבון
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Oliver Wyman,שלאסטרטגיושותףבעולםמהמוביליםהייעוץממשרדיאחדTASC,בניוזלטרפרסמו

"The customer value gap – re-calculating route"שלהמשתנההצרכיםסטבדברמעניינתתזה

,ללוותהצורך:מרכזייםפיננסייםצרכיםשלושהעלענופיננסייםשירותיםספקי,מסורתית.המודרניהלקוח

פיננסייםצרכיםמגווןישנםלצרכנים,כיוםאולם.נכסיםולהגדיללהשקיעוהצורךונכסיםכסףעללשמורהצורך

הצורך,ומהירותבנוחותכספיםלהעבירהצורך:פיננסיותמחברותמענהמקבליםבהכרחלאאשר,נוספים

,אלובתחומיםערךללקוחותלספקשישכילמי.ומוסדרעקביבאופןכסףלהרוויחוהצורךבתבונהכסףלהוציא

,דיסקונטובנקלאומיבנק,הפועליםבנק.הלקוחמולבמעמדלזכותיוכל,המסורתיתהבנקאותבתחומירקולא

bit,Pepperאפליקציותבדמותמענהלוולספקכספיםבהעברתהצורךאתלזהותהשכילו,למשל Payו-

Paybox.

שירותיםבספקיהבחירה,שלהםהעיקרילבנקבלעדיבאופןלפנותיפסיקובישראלהבנקיםשלקוחותככל

מיטביבאופןשעונהההלוואהאתלבחור,למשל,יוכלהלקוח.הלקוחלצרכיהמענהאיכותעלתתבסספיננסיים

חוויתאתשמספקתבאפליקציהשלוהחשבוןמצבאתלבחוןאו,סבירותמחורודאות,בנוחותשלוהצורךעל

.ביותרהטובההלקוח

לחשוב מחדש על ערך ללקוח
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נותניםשהםהערךאתלמקסםיידרשובישראלהבנקיםכך,יותרפתוחיםיעשובישראלשוניםבנקאותשתחומיככל

התגברות,ראשוןבשלב.וחדשיםמסורתייםלמתחריםהלקוחמולמעמדםבאובדןלהסתכןאו,ללקוחותיהם

ש"העומסגרות,ההלוואותבתחומישלהםהערךהצעתאתלשפרמהבנקיםתדרושהצרכניהאשראיעלהתחרות

התחרות,ש"עונתונילשיתוףהתשתיתוהתפתחותחשבוןהעברתעלההקלותעם,בהמשך.האשראיוכרטיסי

יוכלואגרציהופלטפורמותחדשיםדיגיטלייםבנקים.מסורתייםפיננסייםלשחקניםמעבראללהתרחבצפויה

ומענהנלוויםשירותים,ש"בעולקוחחוויתשלהדגלתחתהלקוחמולמעמדעליותררבהבאפקטיביותלהתחרות

.וייעוץמחירהשוואתפלטפורמותבסיס-עלבנקאיים-חוץלקוחותלצרכייותרטוב

טווח קצר –צעדים נדרשים מהבנקים בישראל 

,ספציפיפעילותבתחוםלקוחותלצרכיהוליסטיפתרוןלפתחיוכלויותרקטנותטכנולוגיותחברותגם,בעתיד

מהלכיםביצעוטרםאמנםואמזוןגוגלדוגמתטק-ביגחברות.מנצחתלקוחחוויתבזכותבשוקמעמדולתפוס

הידעואתהמשאביםאתברשותןישאך,(התשלומיםלתחוםמלבד)פיננסייםלשירותיםלכניסהמשמעותיים

עלבעברהתבססהכאלוחברותשלשהצלחתןלזכורחשוב.סטנדרטיAPIעלשמבוססבשוקבעיקר,כךלעשות

.ודינאמייםהוליסטייםפתרונותופיתוחביותרהמשמעותייםהלקוחותצרכיזיהוי

מאגר  
נתוני  
אשראי

העברת  
חשבונות  
בין בנקים

צעדים נדרשיםמתחרים רלוונטיים

חברות כרטיסי אשראי▪

בנקים קטנים▪

בנקאי-חברות אשראי חוץ▪

בנקים ותיקים▪

בנקים דיגיטליים  ▪

שיפור ההיצע המוצרי וחווית הלקוח  ▪
באשראי צרכני  

שיפור החיתום ואופטימיזציה של תמחור  ▪
מבוסס סיכון  

–אופטימיזציה תפעולית למערך האשראי ▪

הן בהפצה והן בתפעול   

שיפור חווית הלקוח בתחום ניהול החשבון בכדי  ▪
לשמר לקוחות קיימים ולמשוך לקוחות חדשים  

הרחבת הערך המוסף ללקוח מעבר לצרכים  ▪
הטמעת כלים  , למשל; בנקאיים מסורתיים

מתקדמים לניהול הוצאות או השוואת מחירים  
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החיתומיהצורךבשלהאשראיכרטיסיוחברותהבנקיםידיעלבעיקרנשלטזהמסוגברכישותהמימוןשלב,בעבר

פלטפורמותאוסניפיםדוגמת,אשראילמוצריייעודייםהפצהערוציבהחזקתוהצורךהלקוחאודותפיננסייםבנתונים

פיננסיגוףלכליאפשרוהפצהלפלטפורמותישירהוגישההלקוחשלהפיננסייםלנתוניםחופשיתגישה;דיגיטליות

הגורם.וממנוהחשבוןאלהכספיםאתולהזריםהלוואהלאשר,האשראיסיכוןאתלבחוןהלקוחידי-עלשיאושר

המבוקשהמוצרבחירתבשלבעודללקוחביותרהרבהערךאתשמספקתלפלטפורמהלהתחברשישכילהמממן

.בעסקהיזכה,ללקוחביותרהטוביםהתנאיםאתויציע,המחיריםוהשוואת

נבחן.מרוכזבאופן,וחדשיםמסורתיים,הלקוחצרכימגווןעללענותאפשרותבעתידיספקודיגיטליותפלטרפורמות

דרךהרכישהלמימוןהלוואהקבלת)פיננסיאלמנטכולללעיתיםהתהליך-חשמלמוצרירכישתתהליךאתכדוגמה

במציאת,המתאיםהמוצרבבחירתצורךהלקוחותבקרבמעלההואבנוסףאך,(נפרדתבהלוואהאוהאשראיכרטיס

באופןאו)אחרמספקמענהקיבלהתהליךמשלביאחדכלבעבראם.המימוןאופןובבחירתביותרהטובהמחיר

,עצמוהמימוןבמתןיתרוןישכיוםלבנקיםבעוד.אחתפלטפורמהידי-עלירוכזהתהליךכלבוהיוםרחוקלא,(עצמאי

שניםכברמבססותטכנולוגיותחברות?האחריםהתהליךבשלביביותרהרבהערךאתלספקמסוגליםהםהאם

.אלולצרכיםפתרוןומתןזיהויעלמסחרייםמודלים

כיום–תהליך רכישת מוצרי חשמל 

ידי  -מסופקים על; צרכים בנקאיים מסורתיים
(פ עם המוכר"ייתכן ובשת)מוסדות מתמחים 

כל או רוב הצרכים בתהליך מסופקים במרוכז  
ידי פלטפורמה או אגרגטור-על

ידי מגוון חברות שיתחרו על  -יסופק על
ההצעה הטובה ביותר במסגרת הפלטפורמה 

ידי  -ניתנים על; מסורתיים-צרכים שאינם בנקאיים
ידי מוכר המוצר-פלטפורמות השוואה ותוכן או על

מודל עתידי אפשרי–תהליך רכישת מוצרי חשמל 

בחירת 
מוצר

בחירת 
ספק

בחירת אופן  
מימון

קבלת 
הלוואה

העברת  
תשלום

תפעול  
ההלוואה

1

קבלת 
הלוואה

העברת  
תשלום

תפעול  
ההלוואה

בחירת 
מוצר

בחירת 
ספק

בחירת אופן  
מימון

123
4
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אחדכלבעבורהערךבשרשרתביותרלהםהמתאיםהמקוםאתלזהותיידרשובנקים,פתוחהבנקאותשלבעולם

המגעבנקודתלהיותלבחוריוכלהבנק,חדשיםחשמלמוצרירכישתבתהליך,למשל.פעילותםמתחומי

לחילופיןאו,(חשמלמוצרישללרכישהפלטפורמהעםפעולהלשתףאולספק,כלומר)הלקוחעםהראשונית

.זהצורךימלאואשראחרותפלטפורמותדרךללקוחביותרהטובההמימוןהצעתאתמספקאשרהגורםלהיות

וליצירתמעמדלביסוסהזדמנותהפתוחAPI-בוזיהו,הצפויהשינויאתלראותהשכילואשרבעולםבנקיםישנם

APIשלסטכשנהלפניהשיק,למשל,הספרדיBBVAבנק.דיגיטליותפלטפורמותשלהדינאמיבשוקיתרון

API-ה.הבנקיד-עלשאושרויישומיםמפתחיבעבורלקוחותיושללחשבונותגישהמספקיםאשרפתוחים

:ש"העוחשבונותאודותמידעלהצגתמעברהרבה,בנקאייםיישומיםשלרבמספרמקיפיםהבנקידי-עלשפותחו

לשחקןלאפשריכוללהלוואותפתוחAPI,למשלכך.ועודכספיםהפקדת,הלוואותמתן,תשלומיםהעברת

מובנהבאופןBBVA-מהלוואהלקבלתאפשרותלהוסיףרכבמחירילהשוואתיישוםמפתחאשרטכנולוגי

מערכתבקדמתהבלעדימעמדועללמעשהמוותרהבנק.הבנקעםייעודיתהתקשרותליצורמבלי,ביישום

אתמבססאך,(ממנויותרטובהספציפיהיישוםאתשיפתחמייהיהשתמידהבנהמתוך)הלקוחעםהיחסים

.שלווהמאזןהחיתוםיכולתבזכותמובנהייתרוןלוישבומקום–ההלוואהספקבתורמעמדו

המוצרמתחומיאחדבכלללקוחותיהםמספקיםשהםהערךאתמקיףבאופןיבחנושהבנקיםראוי,לעתידבמבט

רבותשניםלעודלהתקייםלהמשיךיוכללאהבלעדיתהבנקאותמודלאך,לילה-ביןיקרהלאהשינוי.השונים

השוניםהשחקניםעל,יותרופתוחמודולריבנקאותבשוק.אקטיביתורגולציהמאפשרתטכנולוגיהשלבסביבה

ולמקד,הערךבשרשרתעבורםהאופטימליהמקוםאתלבחור,שלהםובחולשותהתחרותייםביתרונותלהתחשב

.מאמציהםאתשם

ארוך  -טווח בינוני–צעדים נדרשים מהבנקים בישראל 

טווח בינוני  
(API

סטנדרטי  
לנתוני  

(ש"עו

טווח 
רחוק

בנקים אחרים▪

חברות כרטיסי אשראי  ▪

פינטקים  ▪

פלטפורמות דיגיטליות▪

טק  -ביג▪

בנקים זרים▪

האשראיבתחומיוהתקפההגנהאסטרטגייתגיבוש▪
מסגרותעלבדגש,הצרכני

,הפצהלשותפיביחסברורהאסטרטגיהגיבוש▪
אופןבאיזה–מקומיותפינטקוחברותאגרגטורים

פלטפורמותבתחומיפעולהישתףאויפעלהבנק
?והאגרגציהההפצה

העתידיEcosystem-לביחסאסטרטגיהגיבוש▪

הערךהרחבת,בפלטפורמותהשקעה:הפצה
מסורתייםבנקאייםלצרכיםמחוץאלללקוח

פיתוח,תפעוליתומצוינותהתייעלות:ייצורAPI
וחבירהזיהוי,הרלוונטיותהמוצרקטגוריותבעבור

רלוונטייםלשותפים

צעדים נדרשיםמתחרים רלוונטיים
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ל ושותף בכיר"מנכ, אילן שחורי

Ilan.Schory@tasc-consulting.com

למידע ופרטים נוספים  

מוביל תחום שירותים פיננסיים  , Principal, כהן-רועי ניסן

Roy.Nissan@tasc-consulting.com

Manager, עמיר שיטאי

Amir.Shitay@tasc-consulting.com


