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 חוק לתיקון פקודת הבנקאות׳ תשגז״ז—1955

 חוק המילווה (מוסדות כספיים)׳ תשט״ז״-1955



׳ תשגי״ז-1955׳ ת ו א ק נ ב ן פקודת ה  חוק לתיקו

 מספר 1

 1• בסעיף 12(1) לפקודת הבנקאות, 194.1!׳ בסופה של פסקה (א)׳ יווסף פטוק זר,:

 ״ואולמ שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, בצו׳ להפחית את

 שיעורי האגרה השנתית שישלם בנק שהוא הברה נכרית, במידה שהדבר ייראה לו

 לאור היקף פעולות הבנק בישראל״•

 2• חוק זה יחול על האגרה המשתלמת ביום 15 באפריל שנת 1953 וב־ומ 15 באפריל של כל

 שנה שלאחריה•

 תיקון סעיף 12

 תחולה

י א ש כ ו ל ו  ל

 שר האוצר

־ ג ו ר י ו ן ד 3 ן ו  ד

 ראש הממשלה

ק ב ן ־ צ ב י ח צ  י

 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום ז׳ בכסלו תשט״ז (22 בנובמבר 1935) ; הצעת החוק ודברי הפבר נתפרסמו בה״ה 241,

 תשט״ו׳ עמי 169•

 1 עייר 1941׳ תום׳ 1 נזם׳!׳113, עמי 69 ; ם״ח «15, תשי״ד, עמי 88•

ת כספיים)׳ תשט״?-&195*  חוק הםילווה (מוסדו

 1• בחוק זה -

 ״מוסד כספי״ - בנק כמשמעותו בפקודת הבנקאות, 1941!;

 ״שטרי ערך״ - שטרי ערך שהוצאו בהתאם לחוק זה•

 2• הממשלה מורשית בזה ללוות ממוסדות כספיים סכום שלא יעלה על חמישה מיליון לירות

 ולהוציא למטרה זו שטרי ערך•

•(960i 3 באוקטובר 1 )  3• א) שטרי הערך ייפדו ביום י׳ בחשון תשכ׳׳א (

 (ב) שטרי הערך ישאו ריבית בשיעור של שלושה למאה לשנה׳ שתשולם בשיעורים חצי

1 במאי 1938) ואילך• ) ז ״ ט ש  שנתיים ביום 1 במאי וביום 1 בנובמבר של כל שנה מיום כ׳ באייר ת

 (ג) הממשלה רשאית לפני המועד הקבוע בסעיף קטן(א)׳ לפדות בערכם הנקוב את בל

 שטרי הערך׳ או חלק יחסי שווה מכל שטר ושטר׳ לאחר מתן הודעה מוקדמת של שלושה חדשים

 לפחות בה ייקבע מועד הפדיון; ההודעה תפורסם ברשומות• ניתנה הודעה כאמור, לא ישאו שטרי

 הערך׳ או החלק היחסי של כל שטר ושטר׳ הכל לפי חענין׳ ריבית לאחר המועד שהממשלה קבעה

 במועד לפדיון•

 מספר 2

 הגדרות

 ממכות ללוות

 פדיון׳ ריבית ושאר

 תנאיפ

 י נתקבל בכנסת ביו3 ;׳ בכסלו תשט״? (22 בנובמבר 1953) ; הצעת ההוק ודברי הפגר נתפרסמו בה״ח 248.

 תשט״ז, עמי 2•

 ג עייר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1134׳ עם׳ 69•

 2 םפר ההוקים 101, ט״ ן בכם5ו תשם״ו, 1.12.1055



 (ד) שטרי הערך ייערכו בצורת תעודות סטוק, וכל תעודה תהיה בסכום שהוא מכפלה של

 עשר לירות; התעודות יהיו לזכות הבעלים הרשומים או למוכ״ז•

 (ה) שר האוצר יקבע בתקנות את שאר התנאים של שטרי הערך׳ ובכלל זה נוסחם ודרכי

 העברתם•

 4• הקרן והריבית המשתלמים לפי שטרי הערך וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע חוק זה ישולמו תשלוט ובטחון

 מתוך הכנסותיה הכלליות ומתוך רכושה של המדינה•

 5• כל שטר משטרי הערך ישא את חתימות שר האוצר והחשב הכללי או את חותם חתימותיהם• התיטת שטרי הערך

 6• שטרי הערך פטורים ממם בולים• פטור ממס בולים

 7• כל מוסד כפפי רשאי לרכוש שטרי ערך׳ על אף כל איסור או הגבלה בדין׳ בתזכיר ההתאגדות ביטול הגבלות

 או בתקנות של המוסד• חוקיות

 8• שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו• ביצוע ותקנות

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד

 ראש הממשלה שר האוצר

ב י ־ צ ק ב ן ח צ  י

 נשיא המדינה
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ס לי־המיםיס הממשלתי פ ד ו י  המחיר 50 פרוטה ~ ~ "


