
חוק שירות נתוני אשראי: הגברת התחרות לטובת הצרכ! 
מאת : אס3 רזי! 

 
 

חוקי שירות נתוני האשראי מיועד לאפשר לגורמי8 מוסמכי8 ומבוקרי8, שיפעלו 

ברשיו!,  להקי8 לשכות שיאספו מידע על עמידת צרכני8 בהתחייבויותיה8 

הכספיות. בשוק לאשראי צרכני קיימי8 כיו8 כשלי שוק דומי8 לאלה שבתורת 

הבחירה השלילית (Adverse Selection), אותה פיתח הכלכל! ג'ורג' אקרלו3 
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הלווי8 הטובי8 מרוכזי8 באחוזי8 גבוהי8 בשני הבנקי8 הגדולי8, מכיוו! שלבנקי8 

אלה יש כיו8 מידע טוב יחסית על יכולת התשלו8 והאמינות של לקוחותיה8. 

הלווי8 הרעי8 מתרכזי8 באחוזי8 גבוהי8 יותר אצל הבנקי8 הקטני8, לה8 אי! 

גישה למידע חשוב זה. הבנקי8 הקטני8 נאלצי8 לכוו! את  מדיניות האשראי שלה8 

(מסגרות האשראי והריבית) על:פי ממוצע האוכלוסייה של הלקוחות העומדי8 

בפניה8. מחיר ההו! ללקוחות אלה הוא לכ! גבוה יחסית. כפועל יוצא ממצב ענייני8 

זה, לבנקי8 הגדולי8 נוצר מרווח גדול להשגת ולמימוש כוח שוק. ה8 יכולי8 לגבות 

מחיר גבוה ג8 מהלקוחות הטובי8 אות8 ה8 משרתי8. לכ!, הצרכני8 הזקוקי8 

לאשראי משלמי8 כיו8 מחיר גבוה מדי. 

 

קיו8 דירוג אשראי אמי!, וזמי! לכל נותני האשראי, יאפשר לבנקי8 קטני8 וא3 

לתאגידי8 מסחריי8 לא בנקאיי8, לתת אשראי ללא הסיכו! הנובע מאי הכרת 

הצרכ!. כתוצאה מכ; תגדל כמות האשראי הזמי! במשק ותוזל עלות האשראי לצרכ!. 

הגופי8 המפקחי8 יוכלו למנוע מצב שבו יהיו שתי רשימות: רשימת לקוחות טובי8 

לה8 יינת! אשראי, ורשימת לקוחות רעי8 מה8 ימנע האשראי (או א3 יצומצ8 

באופ! דרסטי). 
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כפי שנהוג בארה"ב, קיימות חברות (כגו! TRW) שרוכשות מידע מהבנקי8 על 

לקוחותיה8 ומוכרות את הנתוני8, לכל מא! דבעי (ראה לוח השוואתי). עלות קבלת 

מידע על צרכני8 היא כיו8 נמוכה כתוצאה מהחידושי8 הטכנולוגיי8 בתחומי 

טכנולוגית המידע. אי! צור; בתמרו> של המערכת האוספת נתוני8 כדי לאסו3 

נתוני8 על עמידת הצרכ! בהתחייבויותיו, כמו תשלומי8 סדירי8 של חשבונות 

החשמל, הטלפו! ופרעו! הלוואות. הצרכ! יכול להיות מוג! מפני דרוג מפלה שרירותי 

על ידי המפקח. "הרשימה השחורה" תצטמצ8 לאות8 פרטי8 שהוכיחו שה8 

כושלי8 באופ! סדרתי ומתמש;. 

 

לכל שינוי כלכלי יש ג8 היבטי8 של התחלקות ההכנסות במשק מחדש. אול8 

במקרה זה דווקא נראה שהעניי8 באוכלוסייה ה8 אלה שייהנו מהתחרות בי! 

הבנקי8 שתגבר כדי להעניק לה8 שירותי אשראי טובי8 יותר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ניתוח השוואתי – הצעת חוק שירות נתוני אשראי המוצע בישראל 
לעומת חוקי8 מקבילי8 בארה"ב ובאיחוד האירופי 

 
 

איחוד אירופי  ארה"ב הצעת חוק בישראל נושא

מידע חיובי  מידע חיובי : מידע שלילי – רק מידע פרטי המידע
ושלילי ללא  ללא הגבלה. מסוי8, בעיקר מהוצאה  המותר לשימוש

הגבלה למעט  לפועל, פשיטות רגל, בדו"חות אשראי
מידע לגבי  מידע שלילי : 5 שקי8 חוזרי8, לקוח
גזע, דעות,  ללא הגבלה. מוגבל.
נטיות, דת  מידע חיובי – רק עמידת

ועמדות  הצרכ! בהתחייבויותיו
פוליטיות.  הפיננסיות.

 
לא, ואי! א3  לא, למעט טר8 הוכרע הא8 דרושה

ביכולתו להתנגד  יחסי עובד: בכל מקרה יוכל הצרכ! הסכמת הצרכ!
לאיסו3 מידע  מעביד  לאסור איסו3 מידע לאיסו3 מידע

עליו.  ופרטי8 אודותיו. חיובי
רפואיי8.  

זכות הצרכ! 
לאסור איסו3 

מידע עליו. 

מידי הוצאת לפי בקשת על:פי דרישת הלקוח. חובת בעל הרשיו!
דו"ח על  הצרכ!. לדווח לצרכ! אודות
הצרכ!.  עליו המידע הקיי8

 
לכל אד8  כל אד8 למטרות מת! אשראי, מי רשאי לרכוש

שבכוונתו  כפי שיבקש מכירה או רכישה של דו"ח אשראי
להשתמש  הצרכ! וכל נכס או שירות.

במדע לצור;  אד8 
קיו8 הסכ8  שבכוונתו
אשר הצרכ!  להשתמש 

צד לו, או  בקשר במידע
לצור;  לעסקת

אינטרסי8  אשראי, יחסי
לגיטימיי8  עובד מעביד 

של בעל  או השקעה.
הרשיו! או 

צדדי8 
      שלישיי8. 

 
יש  יש יש זכות הצרכ! לבקש

תיקו! דו"ח 
 

 

 



 

 

 


