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(להלן - החוק העיקרי), אחרי סעיף 9  1. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ׳׳א- 1981י

 יבוא:

 ״ביטול שעבודים 9א. (א) פרע לקוח, בעצמו ולא באמצעות ערב, את כל חיוביו שלהבטחתם

 נוצרו שעבודים, יבטל התאגיד הבנקאי את השעבודים ואם הנכסים ששועבדו

 נמצאים בחזקתו, יעמידם לרשות הלקוח או הממשכן תוך שבועיים מיום

 הפרעון: היה השעבוד משכנתה או משכון רשום, יגיש התאגיד הבנקאי, תוך

 30 ימים מיום הפרעון, הודעה על מחיקת השעבוד למי שאצלו הוא נרשם, היה

 התאגיד הבנקאי בנק למשכנתאות כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי),

 התשמ״א-21981, רשאי הוא להגיש את ההודעה האמורה תוך 60 ימים מיום

 הפרעון.

 (ב) הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו כל עוד לא נפרעו כל חיוביו של

 הלקוח המובטחים על ידי אותם שעבודימ: היה החיוב שנפרע מסוג חיוב

 מתחדש, יבוטלו השעבודים רק אם הלקוח ביקש לבטלם, והמועד שבו הגיעה

 בקשתו לסניף התאגיד הבנקאי שבו התנהלו חיוביו ייחשב כיום הפרעון

 לצורך המועדים האמורים בסעיף קטן(א).

 (ג) הוצאות מחיקת רישום משכנתה או משכון כאמור יחולו על

 התאגיד הבנקאי.״

 בסעיף 10 לחוק העיקרי, במקום ״קנס 150,000 שקלים״ יבוא:

 ״כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(אץ3) לחוק העונשין, התשל״ז-977וג.״

 אחרי סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא:

 17א. הוראות חוק זה יחולו גם על מי שערב ללקוח כלפי תאגיד בנקאי.״

 סעיף ג1א לפקודת הבנקאות, 1941* - בטל.
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