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אכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות( 
)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים )גבייה(1, אני מכריז לאמור:

בסעיף 4 לאכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות( 1  תיקון סעיף 4
)הוראת שעה(, התש"ס-32000, במקום "ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(" יבוא 

"י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015( "

ג' בטבת התשע"ה )25 בדצמבר 2014(

ו)חמ 3-1147(  ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה וממלא מקום שר האוצר

 כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים(
)תיקון מס' 2(, התשע"ה-2014

5 לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-1981 1, לאחר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
התייעצות עם הוועדה המייעצת, ובאישור שר האוצר, אני קובעת כללים אלה:

בסעיף 1 לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים(, התשנ"ב-1992 2 1  תיקון סעיף 1
)להלן - הכללים העיקריים(, ההגדרה "להודיע" תעבור אחרי ההגדרה "חשבון עובר 

ושב" 

בסעיף 3 לכללים העיקריים, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  2  תיקון סעיף 3

על אף האמור בסעיף קטן )א(, לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם, אם  ")א1( 
המפקח הורה על כך בתוקף סמכותו לפי סעיף 5)ג1( לפקודת הבנקאות, 1941 3, 

לגבי סוגי חשבונות או בתנאים מסוימים, הכול כפי שהורה 

בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א(, היה הסכם מן הסוגים המפורטים בסעיף  )א2( 
קטן )א( חוזה אחיד, כהגדרתו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 4, יפרסם 

אותו התאגיד הבנקאי באתר האינטרנט שלו "

בסעיף 4)א( לכללים העיקריים, המילים "אם נערך בנוכחות הלקוח" - יימחקו, במקום 3  תיקון סעיף 4
"מיד" יבוא "סמוך" ואחרי "חתימתם ביד הלקוח" יבוא "ואם לא נדרשת חתימת הלקוח  
כאמור בסעיף 3)א1( - סמוך לאחר קבלת הסכמת הלקוח לתוכנם; לעניין סעיף זה, יראו 
כמסירה ללקוח גם את הצגת ההסכם או המסמך בחשבונו של הלקוח באתר התאגיד 
האפשרות  ללקוח  שניתנה  ובלבד  אלקטרוני  דואר  באמצעות  שליחתו  או  הבנקאי 
להדפיס ולשמור את ההסכם או המסמך שהוצג לו או שנשלח אליו כאמור; נערך 
ההסכם או את המסמך בנוכחות הלקוח, והלקוח בחר שההסכם או המסמך יימסרו לו 
בדרך של הצגתם בחשבונו באתר התאגיד הבנקאי או שליחתם אליו בדואר אלקטרוני,  
תידרש נוסף על חתימתו על ההסכם או המסמך או להסכמתו לתוכנם, לפי העניין, 

הסכמת הלקוח בכתב ובנפרד למסירה בדרך כאמור"   

ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשע"ד, עמ'338   1

ק"ת התשנ"ב, עמ' 1512; התשע"ה, עמ' 16   2

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69   3

ס"ח התשמ"ג, עמ' 8   4

קובץ התקנות 7469, ח' בטבת התשע"ה, 2014 12 30



555

במקום סעיף 5 לכללים העיקריים יבוא: 4  החלפת סעיף 5

לגבי כלל הלקוחות ינהג התאגיד הבנקאי כלהלן:5 הודעה על שינויים )א( 

יודיע על שינויים הנוגעים לתנאי ניהול החשבון,   )1(
לרבות על שינויים בתעריפוני העמלות של התאגיד 
הבנקאי, המפורסמים בהתאם לכללי הבנקאות )שירות 
לפחות  שבועיים  התשס"ח-2008 5,  )עמלות(,  ללקוח( 

לפני מועד השינוי;

על אף האמור בפסקה )1(, תאגיד בנקאי יודיע על   )2(
השינויים האלה שלושה ימי עסקים לפחות לפני מועד 

השינוי:

שינוי בשיעור הריבית הבסיסית; )א( 

שינוי בשיעור המרבי של תוספת הסיכון; )ב( 

שינוי בשיעור המרבי של הריבית החריגה; )ג( 

שינוי בעמלת הקצאת האשראי; )ד( 

היה השינוי כאמור בפסקאות משנה )א( עד )ד( נובע 
מהוראת דין או מהוראת רשות מוסמכת, יודיע התאגיד 

הבנקאי על השינוי במועד האמור, אם הדבר ניתן;

על אף האמור בפסקאות )1( ו–)2(, רשאי התאגיד   )3(
הבנקאי להודיע על שינוי שנעשה לטובת הלקוחות עד 

שלושה ימי עסקים לאחר השינוי;

זה  קטן  בסעיף  כאמור  שינויים  על  הודעות   )4(
יפורסמו בשני עיתונים יומיים, על גבי לוח בסניף וכן 
במקום בולט באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי 
על  הודעה  שינויים";  על  "הודעות  הכותרת  תחת 
כמפורט  תהיה  )ד(  עד  2)א(  בפסקה  כאמור  שינויים 

בתוספת ב';

עמלות  תעריפי  להעלאת  מתייחס  השינוי  אם   )5(
הקשורות לשירותים בנקאיים מתמשכים, לרבות דמי 
ניהול חשבון עובר ושב, דמי שכירת כספת, עמלות על 
מכירת ניירות ערך, עמלה בעד פעולת פקיד ועמלה בעד 
פעולה בערוץ ישיר, יודיע התאגיד הבנקאי ללקוח גם 
בכתב על השינוי שבועיים לפחות לפני מועד תחילת 

השינוי;

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על סוגי ריביות   )6(
ששיעוריהם משתנים מדי יום 

לגבי לקוח מסוים ינהג התאגיד הבנקאי כלהלן: )ב( 

החלפת סעיף 5במקום סעיף 5 לכללים העיקריים יבוא: 4  

לגבי כלל הלקוחות ינהג התאגיד הבנקאי כלהלן:5 הודעה על שינויים )א( 

יודיע על שינויים הנוגעים לתנאי ניהול החשבון,   )1(
לרבות על שינויים בתעריפוני העמלות של התאגיד 
הבנקאי, המפורסמים בהתאם לכללי הבנקאות )שירות 
לפחות  שבועיים  התשס"ח-2008 5,  )עמלות(,  ללקוח( 

לפני מועד השינוי;

על אף האמור בפסקה )1(, תאגיד בנקאי יודיע על   )2(
השינויים האלה שלושה ימי עסקים לפחות לפני מועד 

השינוי:

שינוי בשיעור הריבית הבסיסית; )א( 

שינוי בשיעור המרבי של תוספת הסיכון; )ב( 

שינוי בשיעור המרבי של הריבית החריגה; )ג( 

שינוי בעמלת הקצאת האשראי; )ד( 

היה השינוי כאמור בפסקאות משנה )א( עד )ד( נובע 
מהוראת דין או מהוראת רשות מוסמכת, יודיע התאגיד 

הבנקאי על השינוי במועד האמור, אם הדבר ניתן;

על אף האמור בפסקאות )1( ו–)2(, רשאי התאגיד   )3(
הבנקאי להודיע על שינוי שנעשה לטובת הלקוחות עד 

שלושה ימי עסקים לאחר השינוי;

זה  קטן  בסעיף  כאמור  שינויים  על  הודעות   )4(
יפורסמו בשני עיתונים יומיים, על גבי לוח בסניף וכן 
במקום בולט באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי 
על  הודעה  שינויים";  על  "הודעות  הכותרת  תחת 
כמפורט  תהיה  )ד(  עד  2)א(  בפסקה  כאמור  שינויים 

בתוספת ב';

עמלות  תעריפי  להעלאת  מתייחס  השינוי  אם   )5(
הקשורות לשירותים בנקאיים מתמשכים, לרבות דמי 
ניהול חשבון עובר ושב, דמי שכירת כספת, עמלות על 
מכירת ניירות ערך, עמלה בעד פעולת פקיד ועמלה בעד 
פעולה בערוץ ישיר, יודיע התאגיד הבנקאי ללקוח גם 
בכתב על השינוי שבועיים לפחות לפני מועד תחילת 

השינוי;

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על סוגי ריביות   )6(
ששיעוריהם משתנים מדי יום 

לגבי לקוח מסוים ינהג התאגיד הבנקאי כלהלן: )ב( 

ק"ת התשס"ח, עמ' 310; התשע"ד, עמ' 282    5
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יודיע על שינויים הנוגעים לתנאי ניהול החשבון,    )1(
לרבות על סיומן של הטבות שניתנו לתקופה העולה 
על 3 חודשים, שבועיים לפחות לפני מועד השינוי, או 
מועד סיום ההטבה, לפי העניין; היה חידוש ההטבה 
מותנה בהמצאת מסמכים, יציין זאת התאגיד הבנקאי 

בהודעתו;

על אף האמור בפסקה )1(, רשאי התאגיד הבנקאי   )2(
להודיע על שינוי שנעשה לטובת הלקוח עד שלושה 

ימי עסקים לאחר השינוי;

בסעיף קטן זה, "לקוח מסוים" - לקוח שלגביו קבע   )3(
התאגיד הבנקאי תנאים מיוחדים הנוגעים להתקשרות 
בינו ובין התאגיד הבנקאי והנובעים ממאפייני חשבונו 

של הלקוח או מהשתייכותו לקבוצת לקוחות "

סעיף 17 לכללים העיקריים - בטל  5  ביטול סעיף 17

סעיף 19 לכללים העיקריים - בטל  6 ביטול סעיף 19

בסעיף 29 לכללים העיקריים, במקום "מען", פעמיים, יבוא "כתובת" ובסופו יבוא ",או 7 תיקון סעיף 29
אם ביקש לקבל את ההודעות באמצעות אתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי " 

בסעיף 30)ו( לכללים העיקריים, ברישה, אחרי "אחת לשנה" יבוא "ולא יאוחר מיום 28 8  תיקון סעיף 30 
בפברואר," 

סעיף 33 לכללים העיקריים - בטל  9 ביטול סעיף 33  

בתוספת ב' לכללים העיקריים, בראשה, במקום ")סעיף 19)ב((" יבוא ")סעיף 5)א()4((" 10 תיקון תוספת ב'
ואחרי "לוח בסניפים" יבוא "וכן באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי"  

תחילתם של כללים אלה, למעט סעיף 3)א1( לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 11 תחילה )א( 
2 לכללים אלה, וסעיף 4)א( לכללים העיקריים כתיקונו בסעיף 3 לכללים אלה, ולמעט 

האמור בסעיף קטן )ב(, ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(  

תחילתו של סעיף 5)ב()1( לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 4 לכללים אלה, ביום  )ב( 
י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015( 

ו' בטבת התשע"ה )28 בדצמבר 2014(

ג)חמ 3-1900-ת1( ו ל פ ית  נ ר ק
נגידת בנק ישראל

נתאשר 
ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב

     ראש הממשלה וממלא מקום שר האוצר

קובץ התקנות 7469, ח' בטבת התשע"ה, 2014 12 30

המחיר 62 1 שקלים חדשים      ISSN 0334-3030      סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי




