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 עולם המסחר קיים כבר משחר הימים
 

איך  
  הכל

 התחיל



 ,  עם התקדמות המסחר
 התשלומים לא נשאר  מאחורעולם 

 

איך  
הכל  

 התחיל

עסקאות  
 חליפין

שטרות   מטבעות
 נייר

כרטיסי 
 פלסטיק

תשלום  
 דיגיטלי

מטבעות 
 וירטואליים



איך  
הכל  

 התחיל

13% 20% 29% 34% 
50% 

2016 2017 2018 2019 2022 

 גידול בכמות המשתמשים ברשת בתשלום דיגיטלי



למה  
 ?עכשיו

 מגמות עיקריות המשפיעות על המודרניזציה  
 בעולם התשלומים

 

 קול הלקוח
מודלים  
 רגולציה עסקיים

התפתחות  
חווית   טכנולוגית

 הלקוח



ועכשיו  
 COVID-19 ...במיוחד

 חשש משימוש בכסף פיזי
 חנויות פיזיות סגורות/ סגר  
 



מה זה בעצם  
תשלום  
 ?דיגיטלי



גם המשלם וגם מקבל הכסף משתמשים  
 באמצעי שאינו פיסי להעברה או קבלה של כסף

 
 
 

מה זה בעצם  
תשלום  
 ?דיגיטלי



תשלומים 
 דיגיטליים

1997 
קוקה קולה בונה מכונות  
שתייה שמקבלות תשלום 
 באמצעות הודעות טקסט

2011 
  Google Walletהשקת 

2001 
יצה פמוטורולה חוברת לדומינוס 

ליצירת מערכת הזמנות ותשלומים  
 "הסלולר"ראשונה דרך 

2006 
 PayPalהשקת 

2014 
הפלטפורמה  , Apple Payהשקת 

 NFCהראשונה לתשלום באמצעות 

2015 
עם טכנולוגיה  , Samsung Payהשקת  

 וגם בשימוש בפס מגנטי NFC-שתומכת גם ב

2009 
  AliPayהשקת 

2011 
 Pay  WeChatהשקת 

2019 
 פייסבוקי "ע Libraהשקת  



תשלומים 
 דיגיטליים

אפליקציות  
תשלומים  

/  סמארטפון
mPOS 

 מטבעות  
דיגיטליים  
 קריפטוגרפיים

 תשלומים 
 /ברשת 

 P2P 
 

ארנק  
 דיגיטלי  
e-wallet 



 תשתית אלטרנטיבית תשתית כרטיסים

ארנקים דיגיטליים  יצרו הטכנולוגיה בעולם ענקי 
תשלומים  ואפליקציות תשלומים

 דיגיטליים



תשלומים 
 דיגיטליים

WeChat Pay AliPay PayPal Apple Pay

 אפליקציות תשלומים מובילות בסין
ם

שי
מ

ת
ש

מ
ת 

מו
כ

 



47% 

34% 

2022 
 
 

36% 

43% 

2018 

 (eCom)שיטות תשלום גלובלי 

671 799 946 1,098 1,246 1,381 1,500 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 (מיליונים) גידול בכמות המשתמשים בארנק דיגיטלי בעולם

תשלומים 
 דיגיטליים



ומה  
קורה  
 ?אצלנו

  P2Pאפליקציות תשלום 



ומה  
קורה  
 ?אצלנו

 2016 2016 2014 הקמה

 לאומי בנק הפועלים דיסקונט בנק מפעיל
 מובייל מובייל מובייל+ ווב  ממשק

גישה לשירותי  , גישה לאנשי קשר הרשאות
גישה , גישה לאנשי קשר גישה לאנשי קשר מיקום בעת העברה

 וקבצים  לתמונות 

 כן כן (רים נרחבים'כולל פיצ)כן  תשלום קבוצתי

 תנאי רישום
שם וסיסמא  , מספר טלפון

אפשרות להתחבר באמצעות 
 פייסבוק

,  שם וסיסמא, מספר טלפון
 שם וסיסמא, מספר טלפון מספר תעודת זהות

 500K-יותר מ 500K-יותר מ 100K-יותר מ הורדות

מאז המכירה    P2Pאפליקציות תשלום 
  פייבוקסלדיסקונט 

 זינקה  
משתמשים   200k -מ

 !  מיליון 1.7 -ליותר מ
 85% -כ

מהמשתמשים הם  
 לקוחות  

 אחריםבנקים 



אפליקציית 
 ביט



תחרות  
 האפליקציות



EMV 
 הפלטפורמה



 
(  במקום פס מגנטי)שבב חכם הנמצא בכרטיס 

 הכיל את המידע של הכרטיס הספציפי
 

סליקה מתבצעת על ידי קריאת השבב והזנת 
 קוד סודי  

EMV (Europay Mastercard Visa )- 
תקן מאבטח עסקאות בכרטיסי אשראי  

 ל"שעובד כבר מספר שנים בחו

טכנולוגיית  
EMV 



טכנולוגיית  
EMV 

 ?EMV-מתי נעבור סופית לשימוש בטכנולוגיית ה

 ינואר
בית עסק גדול שלא יכבד 

תשלומים בטכנולוגיה החדשה 
יישא בנזקי ההונאות בכרטיסי 

 האשראי

 דצמבר
חדש מחויב מסוף כל 

  EMVלתשתית

2019 2020 

 מרץ
הנפקת כרטיסי 

אשראי בטכנולוגיה  
 החדשה בלבד

 יולי
איסור כיבוד תשלומים  1.

י "עבטכנולוגיה הישנה 
 גדוליםעסקים 

יכולת לבצע תשלומים  2.
 הסמארטפוןדרך 

 דצמבר
המסופים לתמוך  חיוב כלל 

 EMVבטכנולוגיית 

2021 

 יוני
לא תתאפשר סליקת  

עסקאות שאינן  
 עסקאות חכמות

2023 

 דצמבר
מעבר סופי 
 לטכנולוגיה  

 החדשה



טכנולוגיית  
EMV 



טכנולוגיית  
EMV 



הקרב על  
 הארנק

 אם בעבר חברות כרטיסי אשראי היו נלחמות  
 ,  ארנקבעל להיות כרטיס ראשון 

 
 (הדיגיטלי)הארנק על היום הקרב הוא 



ANY 
 PAY 



 מה 
 מצפה לנו 

בעתיד  
 ?הקרוב 

 Zעלייה בלקוחות דור       

 זיהוי ביומטרי   

 עלייה בביקוש  
 לתשלומים מאובטחים

 עלייה בתשלומים     
 דיגיטליים   

הגדלת השקעה  
 בחוויית לקוח



העתיד  
 כבר כאן



 תודה
 


