מידע מבנק או מחברת כרטיסי אשראי בגין דרישת חוב או
שיקים מסורבים .המידע יוסר רק בתום  5שנים מתאריך
משלוח מכתב ההתראה .בדוח העיון יופיע שם המקור

דרישת חוב
לגביה נשלח
מכתב
התראה
לפני נקיטת
הליכים
והחוב לא
הוסדר/
שולם תוך
 60יום
נשלח מכתב
התראה בגין
 5שיקים
מסורבים
מסיבת אכ"מ
(אין כיסוי
מספיק).

נתונים מתאגיד בנקאי או ממנפיק כרטיסי חיוב
מיד ע אודות מכתבי התראה בגין דרישות חוב ושיקים מסורבים מבנקים וחברות כרטיסי אשראי.
מידע על שיקים מסורבים מופיע בדוח רק אם ישנן  2התראות בתקופה של  12חודשים או שקיים מידע נוסף
בדוח.
דרישות חוב
המידע התקבל
רמת חוב
תאריך משלוח ההתראה
סוג השולח
04/05/2017
מ  1,000עד  10,000ש"ח
17/02/2017
מנפיק כרטיסי חיוב
המידע ימשיך להופיע גם אם החוב שולם עד לתום  5שנים מתאריך משלוח מכתב ההתראה.
שיקים מסורבים
סוג השולח
תאגיד בנקאי

תאריך משלוח ההתראה
04/04/2017

רמת חוב
מ  1,000עד  10,000ש"ח

המידע התקבל
05/06/2017

*שיקים מסורבים -משלוח התראה כולל  5שיקים מסורבים

המידע ימשיך להופיע גם אם החוב שולם עד לתום  5שנים מתאריך משלוח מכתב ההתראה.
חוב שנוצר ולא שולם תוך לפחות  90ימים.
מקור מוסמך לדוגמא :חברת סלולאר.
המידע יוסר רק בתום  5שנים מתאריך
היווצרות החוב .בדוח העיון יופיע שם המקור
המוסמך.

נתונים ממקור מוסמך

מידע אודות חובות למקורות מוסמכים.
חוב למקור מוסמך מופיע אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים :
 קיים מידע נוסף בדוח רמת החוב מעל ₪ 10,000 רמת החוב בין  3,000ל 10,000 -ש"ח וקיים חוב נוסף בעל רמת חוב מעל  3,000ש"ח. כאשר רמת החוב מתחת ל 3000 -ש"ח רק אם קיימים שני חובות נוספים.המידע ימשיך להופיע גם אם החוב שולם עד לתום  5שנים מתאריך היווצרות החוב.
המידע התקבל
רמת חוב
תאריך היווצרות החוב
מקור מוסמך
05/05/2017
מ  3,000עד  10,000ש"ח
13/02/2017
חברת תשתית

נתונים חיוביים

מידע חיובי מבנקים וחברות כרטיסי אשראי לגבי
הלוואות שמשולמות כסדרן ומסגרות עו"ש .בדוח
העיון יופיע גם שם הבנק או חברת האשראי
שדיווחו את המידע.

מידע מבנקים וחברות כרטיסי אשראי על מסגרות עו"ש והלוואות לזמן קצוב לתקופה שמעל שישה חודשים
והלקוח עומד בפירעונן.
סוג אשראי :הלוואה* מדרגות רמת הלוואה שונו במידע שהתקבל לאחר ה1.11.12 -
מועד לפירעון
מועד מתן
תדירות
רמת אשראי
סוג השולח
ההלוואה
ההלוואה
תשלומים
30/09/2023
18/09/2016
מ  50,000עד כל חודש
תאגיד בנקאי
100,000
ש"ח

המידע התקבל
07/07/2017

* הלוואה -אשראי לזמן קצוב העולה על שישה חודשים אשר הלקוח פרע את תשלומיו על פי תנאי הסכם ההלוואה (למעט מידע שהתקבל
לפני )1.11.12

סוג אשראי :מסגרת עו"ש מדרגות רמת מסגרת אשראי שונו במידע שהתקבל לאחר ה1.11.12 -

סוג שולח

רמת אשראי

מועד מתן מסגרת

המידע התקבל

תאגיד בנקאי

עד  15,000ש"ח

20/04/2017

07/07/2017

בדוח העיון יופיעו גם כל השמות של מי שקיבל דוח זה בחצי השנה האחרונה.
דוח העיון מכיל גם מידע שהתיישן והוסר מדוח זה.

