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 :תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו -' א 2טבלה 

הון מניות ( 1)  מספר

 רגילות

מניות רגילות ( 2)

שהונפקו על ידי חברה 

בת של התאגיד הבנקאי 

 'למשקיעים שהם צד ג

שטרי הון נדחים (3)

 'סדרה א

 (הון ראשוני מורכב)

סדרה  –שטרי הון נדחים (4)

 'ב

 (מורכב הון ראשוני)

 1סדרה  –שטרי הון נדחים  (5)

 (הון משני עליון)

כרטיסי אשראי לישראל  הבנק הישות המשפטית של המנפיק 1
 מ"בע

 מ"דיסקונט מנפיקים בע הבנק הבנק

 8976617 2196999 219619  219696 ע"ני' מס - מאפיין ייחודי 2
המסגרות החוקיות החלות על /המסגרת 3

 המכשיר
דיני מדינת 

 ישראל
 דיני מדינת ישראל דיני מדינת ישראל דיני מדינת ישראל דיני מדינת ישראל

הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת  4
 ומבוטל בהדרגה III המעבר של באזל

 6הון רובד  נוסף 9הון רובד  נוסף 9הון רובד  לא רלבנטי לא רלבנטי

הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם  9
מבלי להתחשב בהוראות  III להוראות באזל

 המעבר

 אינו כשיר אינו כשיר אינו כשיר 9הון עצמי רובד  9הון עצמי רובד 

האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על  6
הקבוצה הבנקאית או על בסיס , בסיס סולו

 סולו והקבוצה הבנקאית

הרכיב כשיר 
כרכיב בהון 

הפיקוחי על 
בסיס הקבוצה 

 הבנקאית

 הקבוצה הבנקאית הקבוצה הבנקאית הקבוצה הבנקאית הבנקאיתהקבוצה 

מניות רגילות שהונפקו על  הון מניות רגילות סוג מכשיר 7
ידי חברה בת של התאגיד 

הבנקאי למשקיעים שהם צד 
 'ג

כתבי התחייבות שהונפקו על ידי  כתבי התחייבות כתבי התחייבות
חברה בת של התאגיד הבנקאי 

 'למשקיעים שהם צד ג

, ח"שבמיליוני )הסכום שהוכר בהון הפיקוחי  8
 (למועד הדיווח האחרון

9,611 066 797 696 792 

 9,696-כ 096 9,998 (ח"ש 09)פחות ממיליון  969 )ח"במיליוני ש)ערך נקוב של המכשיר  9
זכויות שאינן מקנות שליטה  הון עצמי סיווג חשבונאי 10

 בחברה בת שאוחדה
התחייבות המחושבת לפי 

 עלות מופחתת
התחייבות המחושבת לפי עלות 

 מופחתת
התחייבות המחושבת לפי עלות 

 מופחתת
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הבנק הוקם  מועד הנפקה מקורי 11
. 9109בשנת 

המניות הונפקו 
במועדים שונים 

 מאז

במאי  90; 6662בדצמבר  09 מועדים שונים
 6667בספטמבר  69; 6668

; 6661במאי  8; 6661באפריל  90 6661במרס  61
-ו 6661ביולי  90; 6661במאי  68
 .6661ביולי  61

 אינו צמית אינו צמית אינו צמית צמית צמית  צמית או שאינו צמית 12
 תשלום אחד ביום 6962בינואר  9 6962בינואר  9 אין מועד פדיון אין מועד פדיון תאריך פדיון מקורי 13

 6697באפריל  66
ניתן לפדות מוקדם לפי דרישת המנפיק  14

 באישור מוקדם של המפקח
 לא לא

 כן 
  כן כן 

התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה  15
תאריך , לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק

מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה 
 וסכום הפדיון, בקרות אירוע מסוים

ניתן לפדות פדיון מלא ביום   
 .6666בינואר  9

 9ניתן לפדות פדיון מלא ביום 
 .6666בינואר 

 9ניתן לפדות פדיון מלא ביום 
 .6666באפריל 

קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם  16
 מאוחרים יותר

 .מדי חמש שנים .מדי חמש שנים .מדי חמש שנים  

      דיבידנדים/תלושי ריבית 
קבוע כעת ויהפוך למשתנה  - - דיבידנד קבוע או משתנה/תלוש ריבית 98

 בעתיד
כעת ויהפוך למשתנה קבוע 

 בעתיד
 קבוע כעת ויהפוך למשתנה בעתיד

  שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים 18
(index) 

ריבית צמודה למדד  5.1%  -
עד ינואר )בתקופה הראשונה 

6666) 

ריבית צמודה למדד  8.7%
עד ינואר )בתקופה הראשונה 

6666) 

ריבית צמודה למדד בתקופה  6.4%
 (6666עד אפריל )הראשונה 

לבעלי  קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד 19
 מניות רגילות

 כן לא לא - -

נתון לשיקול דעת , נתון לשיקול דעת מלא 20
 חלקי או אינו נתון לשיקול דעת

 שיקול דעת חלקי שיקול דעת חלקי שיקול דעת חלקי - -

או תמריץ  (step-up) ריביתקיום תנאי הגדלת  21
 אחר לפדיון

 כן כן כן - -

 אינו צובר אינו צובר - - דיבידנד/המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית 22
 צובר

 לא ניתן להמרה ניתן להמרה ניתן להמרה - - המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה 23
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נקודות /מהן נקודת, אם ניתן להמרה 24
 ההפעלה

סעיף , "פרטים נוספים"ראו  - -
 להלן( 0)

( 9)סעיף  ,"פרטים נוספים"ראו 
 להלן

 רלבנטי לא 

האם באופן מלא או באופן , אם ניתן להמרה 25
 חלקי

סעיף , "פרטים נוספים"ראו  - -
 להלן( 0)

( 9)סעיף , "פרטים נוספים"ראו 
 להלן

 רלבנטי לא 

סעיף , "נוספיםפרטים "ראו  - - מהו יחס ההמרה, אם ניתן להמרה 26
 להלן( 0)

( 9)סעיף , "פרטים נוספים"ראו 
 להלן

 רלבנטי לא 

האם קיימת האופציה , אם ניתן להמרה 27
 להמיר או ישנה החובה להמיר

לפי , אופציה או חובה - -
פרטים "ראו  -הנסיבות 

 להלן( 0)סעיף , "נוספים

 -לפי הנסיבות , אופציה או חובה
( 9)סעיף , "פרטים נוספים"ראו 

 להלן

 רלבנטי לא

מהו רובד המכשיר שיתקבל , אם ניתן להמרה 28
 לאחר ההמרה

 רלבנטי לא 9הון עצמי רובד  9הון עצמי רובד  - -

ציון מנפיק המכשיר אליו , אם ניתן להמרה 29
 ממירים

 רלבנטי לא הבנק הבנק - -

-Write) האם קיים מאפיין הדורש הפחתה 30
down)  של המכשיר 

 לא  לא  לא  - -

מהן , אם ניתן מאפיין הדורש הפחתה 31
 נקודות ההפעלה/נקודת

- - - - - 

האם באופן חלקי , אם קיים מאפיין הפחתה 32
 או מלא

- - - - - 

האם ההפחתה היא , אם קיים מאפיין הפחתה 33
 קבועה או זמנית

- - - - - 

יש לתאר את , אם קיים מאפיין הפחתה זמני 34
 (Write-up)  ההפחתהמנגנון ביטול 

- - - - - 

ציון  – מיקום בסדר נשייה בעת פירוק 35
המכשיר הקודם מיידית למכשיר זה בסדר 

 הנשיה

שטרי הון נדחים 
' ב-ו' סדרות א

 (.9-ו 0עמודות )

' שטרי הון נדחים סדרות א
 (.9-ו 0עמודות )' ב-ו

 9שטרי הון נדחים סדרה 
 (.9עמודה )

עמודה ) 9שטרי הון נדחים סדרה 
9.) 

 2עמודות )כתבי התחייבות נדחים 
 (.99עד 

האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון  36
  פיקוחי רק בשל הוראות המעבר

 כן כן כן לא  לא
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' נספח ג: 9אי כשירות לרובד  - - יש לציין מהם הרכיבים, אם כן 37
 .להוראה 99, 8, 9סעיפים 

' נספח ד: 6כשירות לרובד 
 .להוראה 1, ג9סעיפים 

' נספח ג: 9אי כשירות לרובד 
 .להוראה 99, 8, 9סעיפים 

' נספח ד: 6כשירות לרובד 
 .להוראה 1, ג9סעיפים 

 – להוראה 'לנספח ד( ג)9' ס
 כולל איננו המכשיר; הגדלת ריבית

 בהתאם הפסדים לספיגת מנגנון
 .להוראה 'ה לנספח
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 : (המשך) של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו תיאור המאפיינים העיקריים -' א 2טבלה  -' אחלק 

כתבי ( 6)  מספר

התחייבות 

 'נדחים סדרה י

כתבי התחייבות ( 7)

 'נדחים סדרה יא

כתבי התחייבות ( 8)

 פרטיים

כתבי התחייבות נדחים ( 9)

 מנפיקים -' סדרה א

כתבי התחייבות נדחים ( 11)

 מנפיקים -' סדרה ב

 מ"בע מנפיקים דיסקונט מ"בע מנפיקים דיסקונט הבנק הבנק הבנק הישות המשפטית של המנפיק 1
 8976660 8976699 - 2196908 2196968 ע"ני' מס - מאפיין ייחודי 6
המסגרות החוקיות החלות על /המסגרת 3

 המכשיר
 דיני מדינת ישראל דיני מדינת ישראל דיני מדינת ישראל דיני מדינת ישראל דיני מדינת ישראל

שהמכשיר משתייך אליו בתקופת הרובד  4
 ומבוטל בהדרגה III המעבר של באזל

 6 רובד הון 6 רובד הון 6הון רובד  6הון רובד  6הון רובד 

הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם  9
מבלי להתחשב בהוראות  III להוראות באזל

 המעבר

 אינו כשיר אינו כשיר אינו כשיר אינו כשיר אינו כשיר

כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על האם המכשיר  6
הקבוצה הבנקאית או על בסיס , בסיס סולו

 סולו והקבוצה הבנקאית

 הקבוצה הבנקאית הקבוצה הבנקאית הקבוצה הבנקאית הקבוצה הבנקאית הקבוצה הבנקאית

 שהונפקו נדחים התחייבות כתבי כתבי התחייבות כתבי התחייבות כתבי התחייבות סוג מכשיר 7
 התאגיד של בת חברהי "ע

 'ג צד שהינם למשקיעים הבנקאי

כתבי התחייבות נדחים שהונפקו 
י חברה בת של התאגיד הבנקאי "ע

 'למשקיעים שהינם צד ג
, ח"שבמיליוני )הסכום שהוכר בהון הפיקוחי  8

  (למועד הדיווח האחרון
097 606 967 91 987 

 976 926 926 069 962 (ח"במיליוני ש)ערך נקוב של המכשיר  9
התחייבות  סיווג חשבונאי 10

המחושבת לפי 
 עלות מופחתת

התחייבות המחושבת לפי 
 עלות מופחתת

התחייבות המחושבת לפי 
 עלות מופחתת

התחייבות המחושבת לפי עלות 
 מופחתת

התחייבות המחושבת לפי עלות 
 מופחתת

 69.1.6662; 99.99.6669 69.0.6669 הונפק במועדים שונים 97.2.6696 97.2.6696 מועד הנפקה מקורי 11
 אינו צמית אינו צמית אינו צמית אינו צמית אינו צמית  צמית או שאינו צמית 12
לשנה  אחת תאריך פדיון מקורי 13

96.2.6691-
96.2.6666 

-96.2.6691לשנה  אחת
96.2.6666 

 – 09.0.6661לשנה  אחת תאריכי פדיון שונים
09.0.6697 

 – 06.99.6699אחת לשנה 
06.99.6691 

 לא לא לא לא לאניתן לפדות מוקדם לפי דרישת המנפיק  14
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 באישור מוקדם של המפקח
התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה  15

תאריך , לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק
מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה 

 וסכום הפדיון, בקרות אירוע מסוים

- - - - - 

תאריכי פדיון מוקדם  קיום ותדירות של 16
 מאוחרים יותר

- - - - - 

      דיבידנדים/תלושי ריבית 
 קבוע קבוע מכשירים שונים קבוע קבוע דיבידנד קבוע או משתנה/תלוש ריבית 17
צמוד למדד  0.79%  שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים 18

 המחירים לצרכן
למדד המחירים צמוד  9.9% מכשירים שונים לא צמוד 2.96%

 לצרכן
צמוד למדד המחירים  9.69%
 לצרכן

לבעלי  קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד 19
 מניות רגילות

 לא לא לא לא לא

נתון לשיקול דעת , נתון לשיקול דעת מלא 20
 חלקי או אינו נתון לשיקול דעת

 ללא שיקול דעת ללא שיקול דעת - - -

או  (step-up) קיום תנאי הגדלת ריבית 21
 תמריץ אחר לפדיון

 לא לא לא לא לא

 - - - - - דיבידנד/המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית 22
 לא ניתן להמרה לא ניתן להמרה לא ניתן להמרה לא ניתן להמרה לא ניתן להמרה המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה 23
נקודות /מהן נקודת, אם ניתן להמרה 24

 ההפעלה
- - - - - 

האם באופן מלא או באופן , אם ניתן להמרה 25
 חלקי

- - - - - 

 - - - - - מהו יחס ההמרה, אם ניתן להמרה 26
האם קיימת האופציה , אם ניתן להמרה 27

 להמיר או ישנה החובה להמיר
- - - - - 

מהו רובד המכשיר , אם ניתן להמרה 28
 שיתקבל לאחר ההמרה

- - - - - 

ציון מנפיק המכשיר אליו , להמרה אם ניתן 29
 ממירים

- - - - - 

-Write) האם קיים מאפיין הדורש הפחתה 30
down)  של המכשיר 

 לא לא לא לא לא

 - - - - -מהן , אם ניתן מאפיין הדורש הפחתה 31
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 נקודות ההפעלה/נקודת
האם באופן חלקי , אם קיים מאפיין הפחתה 32

 או מלא
- - - - - 

האם ההפחתה , מאפיין הפחתהאם קיים  33
 היא קבועה או זמנית

- - - - - 

יש לתאר את , אם קיים מאפיין הפחתה זמני 34
 (Write-up)  מנגנון ביטול ההפחתה

- - - - - 

ציון  – מיקום בסדר נשייה בעת פירוק 35
 המכשיר הקודם למכשיר בסדר הנשיה

ח ופקדונות "אג
 .בבנק

 ח ופקדונות בבנק"אג ח ופקדונות בבנק"אג ופקדונות בבנקח "אג ח ופקדונות בבנק"אג

האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון  36
  פיקוחי רק בשל הוראות המעבר

 כן כן כן כן כן

המכשיר איננו כולל  יש לציין מהם הרכיבים, אם כן 37
מנגנון לספיגת 

הפסדים בנקודת 
 קיימות -האי

המכשיר איננו כולל מנגנון 
הפסדים בנקודת  לספיגת

 קיימות -האי

המכשיר איננו כולל מנגנון 
לספיגת הפסדים בנקודת 

 קיימות -האי

 מנגנון כולל איננו המכשיר
 -האי בנקודת הפסדים לספיגת
 קיימות

המכשיר איננו כולל מנגנון לספיגת 
 קיימות -הפסדים בנקודת האי
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 :(המשך) מכשירי הון פיקוחיים שהונפקוור המאפיינים העיקריים של  תיא -' א 2טבלה  -' אחלק 

כתבי ( 11)  מספר

התחייבות 

 -' נדחים סדרה ד

 מנפיקים

כתבי התחייבות ( 12)

 -' נדחים סדרה ה

 מנפיקים

כתבי התחייבות ( 13)

 -' נדחים סדרה ז

 מנפיקים

כתבי התחייבות נדחים ( 14)

 מנפיקים -' סדרה ח

כתבי התחייבות נדחים ( 15)

 מנפיקים -' סדרה ט

דיסקונט מנפיקים  הישות המשפטית של המנפיק 1
 מ"בע

 מ"דיסקונט מנפיקים בע מ"דיסקונט מנפיקים בע מ"דיסקונט מנפיקים בע מ"דיסקונט מנפיקים בע

 8976962 8976686 8976629 8976609 8976691 ע"ני' מס - מאפיין ייחודי 2
המסגרות החוקיות החלות על /המסגרת 3

 המכשיר
 דיני מדינת ישראל דיני מדינת ישראל דיני מדינת ישראל דיני מדינת ישראל ישראלדיני מדינת 

הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת  4
 ומבוטל בהדרגה III המעבר של באזל

 6הון רובד  6הון רובד  6הון רובד  6הון רובד  6הון רובד 

הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם  5
להתחשב בהוראות מבלי  III להוראות באזל

 המעבר

 אינו כשיר אינו כשיר אינו כשיר אינו כשיר אינו כשיר

האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על  6
הקבוצה הבנקאית או על בסיס , בסיס סולו

 סולו והקבוצה הבנקאית

הרכיב כשיר כרכיב 
הון הפיקוחי על 

בסיס הקבוצה 
 הבנקאית

הרכיב כשיר כרכיב הון 
בסיס הקבוצה הפיקוחי על 

 הבנקאית

הרכיב כשיר כרכיב הון 
הפיקוחי על בסיס הקבוצה 

 הבנקאית

הרכיב כשיר כרכיב הון הפיקוחי 
 על בסיס הקבוצה הבנקאית

הרכיב כשיר כרכיב הון הפיקוחי על 
 בסיס הקבוצה הבנקאית

כתבי התחייבות  סוג מכשיר 7
י "נדחים שהונפקו ע

חברה בת של 
התאגיד הבנקאי 

שהינם למשקיעים 
 'צד ג

כתבי התחייבות נדחים 
י חברה בת של "שהונפקו ע

התאגיד הבנקאי למשקיעים 
 'שהינם צד ג

כתבי התחייבות נדחים 
י חברה בת של "שהונפקו ע

התאגיד הבנקאי למשקיעים 
 'שהינם צד ג

כתבי התחייבות נדחים שהונפקו 
י חברה בת של התאגיד "ע

 'הבנקאי למשקיעים שהינם צד ג

י "התחייבות נדחים שהונפקו עכתבי 
חברה בת של התאגיד הבנקאי 

 'למשקיעים שהינם צד ג

, ח"שבמיליוני )הסכום שהוכר בהון הפיקוחי  8
  (למועד הדיווח האחרון

096 16 - - - 

 829-כ 679 - 996 967 )ח"במיליוני ש)ערך נקוב של המכשיר  9
התחייבות  סיווג חשבונאי 10

המחושבת לפי 
 מופחתתעלות 

התחייבות המחושבת לפי 
 עלות מופחתת

התחייבות המחושבת לפי 
 עלות מופחתת

התחייבות המחושבת לפי עלות 
 מופחתת

התחייבות המחושבת לפי עלות 
 מופחתת
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;  67.96.6668 מועד הנפקה מקורי 11
91.96.6661 

2.0.6668  ;67.96.6668 2.0.6667 ;96.1.6667 2.0.6667 ;96.1.6667 91.96.6661 ;99.96.6661 ;60.6.6696 

 לא צמית לא צמית לא צמית לא צמית לא צמית צמית או שאינו צמית 12
אחת לשנה  תאריך פדיון מקורי 13

61.96.6690 – 
61.96.6666 

 – 8.0.6699אחת לשנה 
8.0.6691 

 – 1.0.6699אחת לשנה 
1.0.6692 

 09.7.6698 1.0.6698 – 1.0.6699אחת לשנה 

ניתן לפדות מוקדם לפי דרישת המנפיק  14
 באישור מוקדם של המפקח

 לא לא לא לא לא

התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה  15
תאריך , לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק

מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה 
 וסכום הפדיון, בקרות אירוע מסוים

 רלבנטילא  לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי

קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם  16
 מאוחרים יותר

 לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי

      דיבידנדים/תלושי ריבית 
 משתנה קבוע קבוע קבוע קבוע דיבידנד קבוע או משתנה/תלוש ריבית 17
 שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים 18

(index) 
צמודה  ,9.89%

למדד המחירים 
 לצרכן

, ריבית שאיננה צמודה
 2.9%בשיעור 

, ריבית שאיננה צמודה
 6.8%בשיעור 

צמודה למדד המחירים , 9.61%
 לצרכן

, מ לשנה"בשיעור תשואת מק
שאיננה , בשנה 6%בתוספת מרווח של 

 .צמודה
 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד 19

(dividend stopper) לבעלי מניות רגילות 
 לא לא לא לא לא

נתון לשיקול דעת , נתון לשיקול דעת מלא 20
 חלקי או אינו נתון לשיקול דעת

 ללא שיקול דעת ללא שיקול דעת ללא שיקול דעת ללא שיקול דעת ללא שיקול דעת

או  (step-up) קיום תנאי הגדלת ריבית 21
 תמריץ אחר לפדיון

 לא לא לא לא לא

 לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי דיבידנד/ריבית המכשיר צובר או שאינו צובר 22
 אינו ניתן להמרה אינו ניתן להמרה אינו ניתן להמרה אינו ניתן להמרה אינו ניתן להמרה המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה 23
נקודות /מהן נקודת, אם ניתן להמרה 24

 ההפעלה
 לא רלבנטי לא רלבנטי רלבנטילא  לא רלבנטי לא רלבנטי

האם באופן מלא או באופן , אם ניתן להמרה 25
 חלקי

 לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי

 לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי מהו יחס ההמרה, אם ניתן להמרה 26
 לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטיהאם קיימת האופציה , אם ניתן להמרה 27
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 ישנה החובה להמירלהמיר או 
מהו רובד המכשיר , אם ניתן להמרה 28

 שיתקבל לאחר ההמרה
 לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי

ציון מנפיק המכשיר אליו , אם ניתן להמרה 29
 ממירים

 לא רלבנטי רלבנטילא  לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי

-Write) האם קיים מאפיין הדורש הפחתה 30
down) של המכשיר 

 לא לא לא לא לא 

מהן , אם ניתן מאפיין הדורש הפחתה 31
 נקודות ההפעלה/נקודת

 לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי

האם באופן חלקי , אם קיים מאפיין הפחתה 32
 או מלא

 לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי רלבנטילא  לא רלבנטי

האם ההפחתה , אם קיים מאפיין הפחתה 33
 היא קבועה או זמנית

 לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי

יש לתאר את , אם קיים מאפיין הפחתה זמני 34
 (Write-up)  מנגנון ביטול ההפחתה

 לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי

ציון  -  מיקום בסדר נשייה בעת פירוק 35
המכשיר הקודם למכשיר זה מיידית בסדר 

 הנשיה

פקדונות בבנק 
 .ח"ואג

 .ח"פקדונות בבנק ואג .ח"פקדונות בבנק ואג .ח"פקדונות בבנק ואג .ח"פקדונות בבנק ואג

האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון  36
  המעברפיקוחי רק בשל הוראות 

 כן כן כן כן כן

' לנספח ד 1סעיף  יש לציין מהם הרכיבים, אם כן 37
 .להוראה 'ונספח ה

המכשיר איננו כולל 
מנגנון לספיגת 

הפסדים בנקודת 
 קיימות -האי

 'ונספח ה' לנספח ד 1סעיף 
 .להוראה

המכשיר איננו כולל מנגנון 
לספיגת הפסדים בנקודת 

 קיימות -האי

 'ונספח ה' לנספח ד 1סעיף 
 .להוראה

המכשיר איננו כולל מנגנון 
לספיגת הפסדים בנקודת 

 קיימות -האי

 'ונספח ה' לנספח ד 1סעיף 
 .להוראה

המכשיר איננו כולל מנגנון 
 -לספיגת הפסדים בנקודת האי

 קיימות

 .להוראה 'ונספח ה' לנספח ד 1סעיף 
המכשיר איננו כולל מנגנון לספיגת 

 קיימות -הפסדים בנקודת האי
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