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  ת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו תיחפ – 422הוראה 
  

  מבוא

חשבון עובר ושב הוא חשבון חיוני, באמצעותו מנהל לקוח את רוב פעילותו הפיננסית.  .1

 –) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א 2(א)(2סעיף נקבע, בין היתר, במטעם זה 

ל לקוח לפתוח חשבון עובר ושב תאגיד בנקאי לאפשר לכעל החוק), כי  –(להלן  1981

ביתרת זכות ולנהלו, ובלבד שלא קיימת סיבה סבירה לאי מתן שירות (להלן "סירוב 

 סביר"). 

 

לפתיחת  לא תתקבל טענת "סירוב סביר"בהם מקרים להבהיר מהם ה באהזאת הוראה     .2

החובות המוטלות על מהן בהירה בנוסף, ההוראה מ. עובר ושב ביתרת זכות חשבון

לעמידת הלקוח בתנאי בכפוף , ביתרת זכות בעובר ושאגיד הבנקאי בניהול חשבון הת

  בחוק. , כנדרש ההסכם בינו לבין התאגיד הבנקאי

��

על פי כל  יובהר, למען הסר ספק, כי אין בהוראה זו כדי לגרוע מחובות התאגיד הבנקאי    .3

ת שירות שלא בהתאם לחייב תאגיד בנקאי לתכדי או  ,לחוק 2לפי סעיף דין, ובכלל זה 

  (ד) לחוק.2לתנאי הרישיון שלו או בניגוד למדיניות עסקית כאמור בסעיף 

  

  הגדרות

  –בהוראה זו  .4

-[נוסח חדש], תש"ם שיטת הרגלפפקודת הליך אשר מתנהל מכוח  – "הליך פשיטת רגל"  

 כרזה על פשיטת רגל ומתן צו הפטר. כינוס, המתן צו  על שלביו השונים, לרבות, 1980

     ביתרת זכות לטובת לקוח.  במטבע ישראלי חשבון עובר ושב  –" "חשבון  

וניהול רישומים של  דיווח הלבנת הון (חובות זיהוי,, כהגדרתו בצו איסור יחיד  –"לקוח" 

 ,תושב ישראלשהוא  ,2001-תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א

   בנקאי. ידמתאג מבקש לקבל שירותההמקבל או 

  .1965-כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה –"תושב" 

  

  סירוב בלתי סביר

תאגיד בנקאי לא יסרב לפתוח חשבון ללקוח, רק בשל היות הלקוח אחד או יותר (א)  .5

 :מאלה

חוק ב םכמשמעות , או לקוח מוגבל חמור, או לקוח מוגבל מיוחד,לקוח מוגבל )1(

לפי  הוגבל בעברש כאמור לקוחלרבות  ,1981-שיקים ללא כיסוי, התשמ"א

  הוראות חוק זה. 

  היה בעבר בהליך פשיטת רגל.לרבות לקוח ש ,בהליך פשיטת רגל לקוח )2(

 . לקוח אשר הוטל עיקול על חשבונותיו )3(
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הליך משפטי לקוח אשר מתנהל, או התנהל בעבר, בינו לבין תאגיד בנקאי אחר,  )4(

  .שמקורו בגביית חוב

, וטרם הופטר מחובותיולקוח בהליך פשיטת רגל, היה העל אף האמור בס"ק (א),   )ב(

רשאי התאגיד הבנקאי להתנות את פתיחת החשבון, או את ניהולו בהתאם לסעיף 

 להוראה זו, בקבלת אישור מראש של הנאמן או המנהל המיוחד.  8

דין, מכוח  ,עבור אחרור בס"ק (א) לא יחול לגבי לקוח המבקש לפתוח חשבון האמ  )ג(

 או הסכם.מינוי, 

  

  בקשה לפתיחת חשבוןבחינת 

במועד הגשת  תאגיד בנקאי, אשר אינו מוסר ללקוח את החלטתו בבקשה לפתיחת חשבון .6

 הפרטים הבאים:כלול את יאשר אישור בכתב  זה,במועד  ,מסור ללקוחיהבקשה, 

  שם הלקוח;  )א(

 הבקשה לפתיחת החשבון; הוגשהומספר הסניף בו הבנק ם ש  )ב(

 ;מועד הגשת הבקשה  )ג(

 לפתוח חשבון, ט המסמכים אשר נדרש הלקוח להמציא לצורך בחינת בקשתופירו  )ד(

  ככל שההחלטה בבקשה תלויה בהמצאת מסמכים כלשהם.

  

 החלטה בבקשה לפתיחת חשבון

  ממועד ,ימי עסקים 5תוך ימסור ללקוח את החלטתו בבקשה בכתב, תאגיד בנקאי   (א)  .7

המאוחר מבין  ,(ד)6בהתאם לסעיף הגשת הבקשה, או ממועד קבלת המסמכים 

 . השניים

האמור בס"ק (א) לא יחול במקרה בו התקשר הלקוח עם התאגיד הבנקאי בהסכם   (ב) 

  הקבועה בס"ק (א).תקופה הבמהלך  ,עובר ושב וניהולו ןלפתיחת חשבו

  

  חשבוןהניהול 

  – אמצעי תשלום .8

אמצעים בלבקשת לקוח לנהל את חשבונו  ,סירוב בלתי סביר, לא יסרב תאגיד בנקאי  

 :הבאים

 חיובים על פי הרשאה. ביצוע  תשלומים בדרך של  )א(

, שחיוב חשבון 1986 - קבלת כרטיס בנק, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו  )ב(

 די. בו הוא חיוב מיהלקוח בתאגיד הבנקאי 

למשיכת  ,1986 - קבלת כרטיס בנק, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו  )ג(

 מזומנים.

 

 – ובקרה אחזור מידע .9

  :יפעל כדלקמןאגיד בנקאי ת  
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 אתהורכנדרש ביצרף את לקוחותיו לשירות אחזור מידע באמצעות עמדת שירות,   )א(

  (אחזור מידע על ידי לקוחות). 441ניהול בנקאי תקין מס' 

אודות החשבון באמצעות אתר  לקבל גישה למידעא יסרב לבקשת לקוח ל  )ב(

(מסירת מידע באמצעים  420ניהול בנקאי תקין מס'  , בכפוף להוראתהאינטרנט

 אלקטרוניים). 

  

  –הסבר ללקוח  .10

רשימת פירוט בו הסבר דף  ,תאגיד בנקאי ימסור ללקוח המבקש לפתוח חשבון  )א(

ניהול לצורך העומדים לרשות הלקוח  ,לעיל 9 -ו 8השירותים המופיעים בסעיפים 

  . לרבות הבהרות בנוגע לכל אחד מהם ,החשבון

את רשימת השירותים העומדים  נטרנט שלואתר האיב פרסםתאגיד בנקאי י  )ב(

 .זולרשות לקוחותיו, בהתאם להוראה 
  

*     *    *  

  

  

  עדכונים

  תאריך  פרטים  גרסה  מס'  06חוזר 

  26/05/14   הוראה מקורית  1  2423

  


