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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל 
)תיקוני חקיקה(, התשע"ו-2016

פרק א': תיקוני חקיקה

תיקוןחוק
הבנקאות)רישוי(

בחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1ע119)להלן-חוקהבנקאות)רישוי((-1 

בסעיף10,אחריפסקה)11ד(יבוא: )1(

ביוםט"זבסיווןהתשע"ה)3ביוני2015(מינושר  כללי
האוצרונגידתבנקישראלאתהוועדהלהגברת 
התחרותבשירותיםבנקאייםופיננסייםנפוצים)להלן-
הוועדהלהגברתהתחרותבשירותיםבנקאייםאוהוועדה( 
האוצר, ממשרד ישראל, מבנק נציגים כיהנו בוועדה
ממשרדהמשפטים,מרשותההגבליםהעסקייםוכןנציגי

ציבורואקדמיה 

להמליץעלהצעדיםהנדרשים התבקשה הוועדה
להגברתהתחרותולהפחתתהריכוזיותבתחומיהשירותים
הבנקאייםושירותיםפיננסייםנוספים בפרט,התבקשה
הוועדהלהמליץבדברהכנסת"שחקנים"חדשיםלתחרות
לרבות נפוצים, ופיננסיים בנקאיים שירותים באספקת
באמצעותהפרדתהבעלותבחברותכרטיסיהאשראימן
חסמים והסרת נדרשים משלימים צעדים וכן הבנקים

לקידוםהתחרותכאמור 

רבים במסגרתדיוניהבחנההוועדהניירותעמדה
מהציבורשבהםניתןביטוירחבלמגווןשלעמדות,בין
השארשלאנשימקצוע,אנשיאקדמיהומומחיםרבים 
בסיוון ל' ביום פורסמו הוועדה של המלצותיה עיקרי

התשע"ו)6ביולי2016( 

הוועדהמצאה,כיהמערכתהבנקאית,שהיאהשחקן
המרכזיבאספקתשירותיםבנקאייםופיננסייםבישראל,
קבוצות מחמש ומורכבת גבוהה בריכוזיות מאופיינת
בנקאיותהשולטותבכ–94%מסךנכסיהמערכתהבנקאית
ובכ–95%מכללהאשראיהבנקאיבמשק שתיהקבוצות
בגודלן דומות הבנקאית המובילותבמערכת הבנקאיות
ומחזיקותבכ–60%מכללנכסיהמערכתהבנקאיתואףיותר
מכך-באשראיהבנקאיהניתןלעסקיםקטניםובינוניים
ולמשקיהבית)שלאלדיור()להלן-המגזרהקמעונאי( 
שלושקבוצותבנקאיותנוספותמחזיקותבכ–37%,והיתר
מוחזקבאמצעותקבוצותבנקאיותקטנותאחרות מבנה
ריכוזיזהשלהמערכתנשמרבאופןיציבבמהלךכמעט
שניהעשוריםהאחרונים,ונלוויםלוחסמיכניסהגבוהים
וחסמי אלה שירותים לספק המבקשים אחרים לגופים

מעברשללקוחות 

כי עולה הוועדה לפני שהוצגו מהנתונים בנוסף,
במהלךהשניםהאחרונותבוצעובישראלכמהרפורמות
לשוק חדשים שחקנים לכניסת תנאים ליצור שנועדו

זה בשוק הריכוזיות רמת את להפחית ובכך הבנקאות
ולהגביראתהתחרותעלהשירותיםהבנקאייםוהפיננסיים 
הוועדהבחנהאתתוצאותיהןשלרפורמותאלהוהגיעה
למסקנהכיהןהצליחולתרוםלהגברתהתחרותבאספקת
בלבד  גדולים לעסקים ופיננסיים בנקאיים שירותים
בשנים אשר המוסדיים הגופים באמצעות בעיקר זאת
האחרונותמהוויםגורםתחרותילמערכתהבנקאיתומקור
הגדוליםבישראל עם אשראיתחליפיומבוססלעסקים
זאת,התחרותשהתפתחהבשוקהאשראילעסקיםגדולים
2015רובו לאחלחלהלמגזרהקמעונאי נכוןלסוףשנת
המוחלטשלהאשראילמגזרהקמעונאי-כ–%-מקורו
במערכתהבנקאית,ובכללהחברותכרטיסיהאשראיאשר
מעניקותאשראיבאמצעותכרטיסיחיוב,ומצויות,כולן,
בבעלותבנקאיתורובןבבעלותשתיהקבוצותהבנקאיות

הגדולותכאמורלעיל 

הוועדהמצאה,כיבמצבדבריםזה,בהעדרתחרות
ובשלהעדר חוץ–בנקאיתעללקוחותהמגזרהקמעונאי
תחליפיאשראיברמהנאותה,המגזרהקמעונאי"שבוי"
ברובובידיהמערכתהבנקאיתוסובלמ'כוחשוק'עודף עוד
מצאההוועדהכיהרווחיותמהמגזרהקמעונאיומרווחי
הריביתלמגזרזהגבוהיםביחסלמגזריםהאחריםבמשק 
שיעורההכנסההגבוהשלהבנקיםבמגזרהקמעונאינובע,
ביןהשאר,מהעדראיוםתחרותיחוץ–בנקאיומהפעלת'כוח

שוק'עודףעלהמגזרהקמעונאי 

נוכחזאת,ולאורהעובדהכיניסיונותקודמיםלא
הגיעה הקמעונאי, למגזר בנוגע המצב לשינוי הביאו
הוועדהלמסקנהכיישלנקוטשורהשלצעדיםמבניים,
ביןהשארבאמצעותהפרדתהבנקיםהגדוליםמחברות
איום לבסס שתכליתם שבבעלותם, האשראי כרטיסי
תחרותיחוץ–בנקאיעלהמערכתהבנקאיתובמקבילליצור
תנאיםלהגברתהתחרותבתוךהמערכתהבנקאית צעדים
אלהנועדולאפשר,בטווחהזמןהקרוב,כניסתשחקנים
תחרותייםובניקיימאשיהוו'איוםתחרותי'עלהמערכת
השירותים בשוק תחרות ויחוללו ושיגבירו הבנקאית,
הבנקאייםוהפיננסייםלמגזרהקמעונאי בדבבד,המליצה
תכליתם אשר משלימים צעדים של שורה על הוועדה
כניסתם שתהליך חדשים, שחקנים של כניסה לאפשר
לתחוםשלמתןשירותיםבנקאייםופיננסיים,ארוךוקשה

יותר,ושוודאותומוטלתבספק 

ס"חהתשמ"א,עמ'232;התשע"ו,עמ'53  1
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מכירהשלשירותימחשובותפעולהמשמשיםבעיקרםאתהבנק,ובלבד ")11ה(
שהמפקחאישראתהמכירה;

השכרתמקרקעיןהמשמשיםאתהבנקלצורכימחשובותפעול,לשוכר )11ו(
המפקח מאת אישור שניתן ובלבד זו, למטרה במקרקעין שימוש שיעשה

להשכרה;";

אחריסעיף11איבוא: )2(

מכירהשלשירותימחשובותפעולהמשמשיםבעיקרםאתהבנק,ובלבד ")11ה(
שהמפקחאישראתהמכירה;

השכרתמקרקעיןהמשמשיםאתהבנקלצורכימחשובותפעול,לשוכר )11ו(
המפקח מאת אישור שניתן ובלבד זו, למטרה במקרקעין שימוש שיעשה

להשכרה;";

אחריסעיף11איבוא: )2(

בחקיקה לעגן באה בזה המתפרסמת החוק הצעת
ראשית  חקיקה טעון שיישומן הוועדה המלצות את
מטרתההצעהליצורסביבתאשראיקמעונאיתחרותית
יותר,עלידיהוספתשחקניםעצמאייםוחדשיםשיוכלו
תחרות ולחולל הקיימת הבנקאית במערכת להתחרות
בשוקהשירותיםהבנקאייםוהפיננסייםלמגזרהקמעונאי 
זוצפוילהביאליצירתשוקבנקאותיעיל מימושמטרה
יותר,לצמצםעלויותלמשק,לפשטאתהתחרותבעבור
הצרכןהישראליולגווןאתמקורותהאשראיוהשירותים
להפחיתאת שיוכל הפיננסייםהמוצעיםלצרכן,באופן

עלויותיוולשפרולגווןאתהשירותהבנקאי 

לענייןזהיצויןכיהוועדההמליצהלשנותאתמבנה
הבעלותבחברתהשירותיםהמשותפתהמפעילהממשק
לאישורעסקאותבכרטיסיחיובביןמנפיקלביןסולקכך
בכך, החפץ החברה, בשירותי משתמש לכל שיתאפשר
דרכי בדבר מנגנונים לקבוע וכן בה, מניות בעל להיות
קבלתההחלטותבמוסדותהחברה בתזכירהחוקשפורסם
להערותהציבורביוםל'בסיווןהתשע"ו)6ביולי2016(,
הבנקים של ההחזקה שיעורי להפחתת מתווה הוצע
ההחזקה שיעורי של מכירה וחובת האמורה בחברה
העודפיםשלהבנקיםלכלמשתמשבחברהזו,המעוניין
בכך נכוןלמועדהגשתטיוטתהחוקלאישורהממשלה
ולאישורועדתהשריםלענייניחקיקה,וביןהשאר,בשל
הערותשהתקבלומהבנקיםלענייןזה,נדרשפרקזמןנוסף
לבחינהשלמתכונתהאסדרהשהופיעהבתזכירהאמור,
לשםיישוםהמלצתהוועדהלענייןשינוימבנההבעלות
את הממשלה הסמיכה כן, על אשר האמורה  בחברה
בהצעת תיקונים להכניס חקיקה לענייני השרים ועדת
קביעת לעניין בכנסת, החקיקה הליכי במהלך החוק
ההסדרלשינוימבנההבעלותבחברה,אשרעיקריוהם
אלה:הפחתתשיעוריההחזקהשלהבנקיםבחברה;חובת
משתמש לכל העודפים ההחזקה שיעורי של מכירה
בחברההמעונייןבכך;קביעתמנגנוניםמתאימיםבדבר
זכויות על שמירה לצורך בחברה החלטות קבלת דרכי
כללהמשתמשיםבחברה בשלבזהקובעתהצעתהחוק
שינויבנוגעלאופןמינויהדירקטוריםהחיצונייםבחברה,
בנק נגיד עם בהתייעצות האוצר, שר את מסמיכה וכן
בחברה החלטות סוגי לקבוע הנגיד(, - )להלן ישראל
כאמור,שיתקבלובהתאםלפרוצדורהמסוימתשתיקבע,
וזאתמתוךמטרהלהגביראתהשפעתןשלהחלטותאלה
שליטה אמצעי מחזיקים שאינם השירותים מקבלי על

בחברה 

לפסקה )1(  סעיף 1

סעיף10לחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1ע19 
)להלן-חוקהבנקאות)רישוי((,מונהאתתחומיהפעולה
שבהםמותרלבנקלעסוק מוצעלהוסיףשניתחומיפעולה
מחשובותפעולהמשמשים נוספים:מכירהשלשירותי
בעיקרםאתהבנק,ובלבדשניתןאישורמאתהמפקחעל
מקרקעין והשכרת למכירה, המפקח( - )להלן הבנקים
לשוכר ותפעול, מחשוב לצורכי הבנק את המשמשים
שיעשהשימושבמקרקעיןלמטרהזו,ובלבדשניתןאישור

מאתהמפקחלהשכרה 

לאפשר נועדה האמורים הפעולה תחומי הוספת
לבנקיםולגופיםפיננסיים,בעליהיקףפעילותצר,לרכוש
המשמשים מקרקעין ולשכור ותפעול מחשוב שירותי
לצורךכך,מבנקיםאחרים,ובכךלהוזילבעבורםעלויות
אישור הבנקאות  לתחומי כניסה חסמי ולהפחית אלה
השכרת או כאמור השירותים מכירת לצורך המפקח
המקרקעיןתאפשרלמפקחלבחוןכלמכירהאוהשכרה
בהתייחסלתחומיהפעולההאחריםשלהבנקהנדרשים

לפעילותוהבנקאית 

לפסקה )2(

אחתמהמלצותהוועדהלהגברתהתחרותבשירותים
בנקאייםהיאלהפרידמהבנקיםבעליהיקףפעילותרחב
אתחברותכרטיסיהאשראישבשליטתם ההמלצהנועדה
לאפשרלחברותכרטיסיהאשראיהמופרדותלהוות'איום
בשוק תחרות ולחולל הבנקאית המערכת על תחרותי'
ובשוק בכלל, הקמעונאי למגזר הפיננסיים השירותים
'איוםתחרותי'כזהנמנעעד האשראיהקמעונאיבפרט 
כהבשלשליטתהבנקיםכאמורבחברותכרטיסיהאשראי 
הקיימות, האשראי כרטיסי חברות של המובהק יתרונן
שיופרדומהבנקיםבעליהיקףפעילותרחב,הואבכךשהן
כברמצויותבשוק,בקיאותבמתןאשראילמגזרהקמעונאי,
בעלותמוניטיןומערךלקוחותקיים בהינתןנתוניפתיחה
מתחרות הן המופרדות האשראי כרטיסי חברות אלה,

פוטנציאליותליצירתתחרותבשוקהאשראיהקמעונאי 

את )רישוי(,מונהכאמור לחוקהבנקאות 10 סעיף
רשימתתחומיהפעולהשבהםמותרלבנקלעסוק סעיף
)רישוי(מונהאתרשימתהתאגידים 11לחוקהבנקאות
שבהםבנקרשאילשלוטאולהיותבעלעניין כדיליישם
11ב בסעיף המלצתהוועדההנזכרת,מוצעלקבוע, את
לחוקהבנקאות)רישוי(בנוסחוהמוצע,כיעלאףהאמור
בסעיפיםאלה,בנקששווינכסיו,כפישמופיעבמאזןהבנק
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"הגבלותעלבנק
בעלהיקףפעילות

רחב

בסעיףזה-11ב  )א(

"בנקבעלהיקףפעילותרחב"-בנקששווינכסיועולהעל
20%משוויהנכסיםשלכללהבנקיםבישראל;לעניין
זה,"שווינכסים",שלבנק-שווינכסיושלהבנקכפי
האחרון השנתי הכספי בדוח הבנק במאזן שמופיע
החשבונאות כללי פי על מאוחד בסיס על שנערך

המקובליםהחליםעליו;

"הנפקה",שלכרטיסחיוב-התקשרותבחוזהכרטיסחיוב
עםלקוח,והתחייבותלמתןאשראיבאמצעותכרטיס

החיוב;

בחוק כמשמעותם - חיוב" "כרטיס חיוב", כרטיס "חוזה
כרטיסיחיוב,התשמ"ו-6ע219;

"סולק"ו"סליקה"-כהגדרתםבסעיף36ט;

"תפעולהנפקה",שלכרטיסחיוב-כלהפעולותוהשירותים
הנלוויםלהנפקתכרטיסחיובלרבותהפקתהכרטיס
העמלות וקביעת עצמה ההנפקה ולמעט ותפעולו,
החיוב כרטיס בהפקת הכרוכות ללקוח והעלויות

והשימושבו 

עלאףהוראותסעיפים10ו–11,בנקבעלהיקףפעילות )ב(
המפורטיםלהלןולאישלוטאו רחבלאיעסוקבעיסוקים

יחזיקאמצעישליטהבתאגידהעוסקבעיסוקיםכאמור:

תפעולהנפקהשלכרטיסיחיוב; )1(

סליקהשלעסקאותבכרטיסיחיוב  )2(

בדוחהכספיהשנתיהאחרוןשנערךעלבסיסמאוחדעל
פיכלליהחשבונאותהמקובליםהחליםעליו,עולהעל
)להלן- בישראל שלכללהבנקים 20%משוויהנכסים
בנקבעלהיקףפעילותרחב(לאיעסוקבתפעולהנפקה
שלכרטיסיחיובובסליקהשלעסקאותבכרטיסיחיובולא
ישלוטולאיחזיקאמצעישליטהבתאגידהעוסקבעיסוקים
כאמור לענייןזהייחשבוכלהפעולותוהשירותיםהנלווים
לרבותהפקתהכרטיסותפעולו- להנפקתכרטיסחיוב
מוצע זה לעניין חיוב  כרטיסי של הנפקה" כ"תפעול
להבהירכיפעולתההנפקהעצמה)היינו-ההתקשרות
בחוזהכרטיסהחיובעםהלקוחוהתחייבותלמתןאשראי
באמצעותהכרטיס(וכןקביעתהעמלותוהעלויותללקוח
הכרוכותבהפקתכרטיסהחיובוהשימושבואינםבגדר
"תפעולהנפקה",ועלכןהבנקיהיהרשאילהמשיךולעסוק

בפעילויותאלה 

מטרתההוראההמוצעתלאפשרהקמתםשלמתחרים
חדשיםשייתנושירותיםשלתפעולהנפקהשלכרטיסי
חיובוסליקתעסקאותבכרטיסיחיוב,בלישיהיוחשופים
לכוחההפצההגבוהשלהבנקיםבעליהיקףפעילותרחב
הארץ ברחבי שלהם הרחבה הסניפים מפריסת )הנובע

ומכךשהלקוחנוהגלרכושאתמכלולשירותיוהפיננסיים
האשראי כרטיסי לחברות לאפשר ובכך אחד(, במקום
המופרדות,ולגופיםחדשיםשיקומו,להתחרותעלבסיס
לקוחותרחבומקורהכנסהמשמעותישלתפעולהנפקה

שלכרטיסיחיובוסליקתעסקאותבכרטיסיחיוב 

)ג(שלסעיף11ב למעןהסרספקמוצע,בסעיףקטן
המוצע,להבהירכיההגבלותהקבועותבסעיףנועדולמנוע
הפעולה בתחומי לעסוק רחב פעילות היקף בעל מבנק
בעצמו,ואולםמותרלבנקלהתקשרעם המנוייםלעיל,

אחרלצורךביצועם 

בסעיףקטן)ד(שלסעיף11בהמוצע,מוצעלהסמיך
אתשרהאוצרבהסכמתהנגידובאישורועדתהכספים
שלהכנסת,להרחיבאתהוראתסעיף11בכךשתחולעל
בנקיםבעליהיקףפעילותהנמוךמעשריםאחוזיםובלבד
השאר, בין בהתחשב, מעשרהאחוזים זאת שלאיפחת
במצבהתחרותבשוקהאשראי כדילייצרודאותלבנקים
שבשלהוראהכאמור,יחויבולהפרידאתחברותכרטיסי
האשראישבשליטתם,מוצעלהגבילאתהתקופהשבה
מוסמךשרהאוצרלהרחיבאתההוראההנזכרת,לתקופה
שמתוםארבעשניםמיוםתחילתושלהחוקהמוצעועד

ס"חהתשמ"ו,עמ'7ע1  2
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איןבהוראותסעיףקטן)ב(כדילגרועמהאפשרותשל )ג(
בנקבעלהיקףפעילותרחבלהתקשרעםאחרלצורךתפעול

הנפקהשלכרטיסיחיובאולהתקשרעםסולק 

שלחוק תחילתו מיום שנים בתקופהשמתוםארבע )ד(
הבנקאות בשוק הריכוזיות ולצמצום התחרות להגברת
בישראל)תיקוניחקיקה(,התשע"ו-2016)בסעיףקטןזה-חוק
להגברתהתחרות(,ועדתוםשששניםמיוםהתחילההאמור,
רשאישרהאוצר,בהסכמתהנגידובאישורועדתהכספיםשל
הכנסת,בשיםלב,ביןהשאר,למצבהתחרותבשוקהאשראי,
לקבועבתקנות,לענייןההגדרה"בנקבעלהיקףפעילותרחב"
שבסעיףקטן)א(,שיעורהנמוךמ–20%,ובלבדשלאיפחת
מ–10%;נקבעותקנותכאמוריחולולענייןזההוראותפרקב'
לחוקלהגברתהתחרות,בהתאמותשייקבעובאותןתקנות ";

בסעיף23,במקום"לתאגידיםבנקאייםאוללקוחותיהם"יבוא"לגופיםפיננסיים )3(
אוללקוחותיהםולבנקישראל"ובסופויבוא"בסעיףזה,"גוףפיננסי"-כהגדרתובחוק
הבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-1ע319,למעטגוףפיננסיהמנויבפסקאות)6(ו–)7(

להגדרההאמורה" 

תיקוןפקודת
הבנקאות

בפקודתהבנקאות,41941,אחריסעיף11היבוא:2 

"חברתשירותים
משותפת

המפעילהממשק
ביןמנפיקלבין

סולקלאישור
עסקאותבכרטיסי

חיוב

דירקטורים11ו  של כהונה והפסקת כהונה מינוי, על )א(
חיצונייםלפיהוראותניהולבנקאיתקיןבענייןדירקטוריון
שנתןהמפקחלפיסעיף5)ג1(,בחברתממשק,יחולו,נוסףעל
ההוראותהאמורות,הוראותסעיפים11ד)א()1(ו–)2(ו–11ה)ב(,

בשינוייםהמחויבים 

איןבהוראותסעיףקטן)ב(כדילגרועמהאפשרותשל )ג(
בנקבעלהיקףפעילותרחבלהתקשרעםאחרלצורךתפעול

הנפקהשלכרטיסיחיובאולהתקשרעםסולק 

תחילתושלחוק מיום שנים בתקופהשמתוםארבע )ד(
הבנקאות בשוק הריכוזיות ולצמצום התחרות להגברת
בישראל)תיקוניחקיקה(,התשע"ו-2016)בסעיףקטןזה-חוק
להגברתהתחרות(,ועדתוםשששניםמיוםהתחילההאמור,
רשאישרהאוצר,בהסכמתהנגידובאישורועדתהכספיםשל
הכנסת,בשיםלב,ביןהשאר,למצבהתחרותבשוקהאשראי,
לקבועבתקנות,לענייןההגדרה"בנקבעלהיקףפעילותרחב"
שבסעיףקטן)א(,שיעורהנמוךמ–20%,ובלבדשלאיפחת
מ–10%;נקבעותקנותכאמוריחולולענייןזההוראותפרקב'
לחוקלהגברתהתחרות,בהתאמותשייקבעובאותןתקנות ";

בסעיף23,במקום"לתאגידיםבנקאייםאוללקוחותיהם"יבוא"לגופיםפיננסיים )3(
אוללקוחותיהםולבנקישראל"ובסופויבוא"בסעיףזה,"גוףפיננסי"-כהגדרתובחוק
הבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-1ע319,למעטגוףפיננסיהמנויבפסקאות)6(ו–)7(

להגדרההאמורה" 

תיקוןפקודתבפקודתהבנקאות,41941,אחריסעיף11היבוא:2 
הבנקאות

"חברתשירותים
משותפת

המפעילהממשק
ביןמנפיקלבין

סולקלאישור
עסקאותבכרטיסי

חיוב

דירקטורים11ו  של כהונה והפסקת כהונה מינוי, על )א(
חיצונייםלפיהוראותניהולבנקאיתקיןבענייןדירקטוריון
שנתןהמפקחלפיסעיף5)ג1(,בחברתממשק,יחולו,נוסףעל
ההוראותהאמורות,הוראותסעיפים11ד)א()1(ו–)2(ו–11ה)ב(,

בשינוייםהמחויבים 

תוםשששניםמיוםתחילתו בשלההשלכותשלהוראה
כאמורוכדילצמצמן,ככלהאפשר,מוצעכיאםהפחיתשר
האוצראתהשיעורהאמור,יחולוהוראותהמעברשבפרק

ב'לחוקהמוצעבהתאמותשייקבעובאותןתקנות 

לפסקה )3(

חברת כי קובע )רישוי(, הבנקאות לחוק 23 סעיף
4)א()1()ו( שירותיםמשותפת,המקבלתרישיוןלפיסעיף
לחוקהאמור,תעסוקרקבמתןשירותיםלתאגידיםבנקאיים
אוללקוחותיהם לפיסעיף24לחוקהבנקאות)רישוי(,לא
יחזיקוכמהתאגידיםבנקאיים,שאינםנשלטיםבידיאדם
אחד,ביותרמחמישיםאחוזיםמאמצעישליטהבתאגיד
שעוסקבמתןשירותיםלחבריואוללקוחותיהםואיןלו

רישיוןשלחברתשירותיםמשותפת 

הקיימות המשותפות השירותים חברות כיום,
בישראלמספקותלתאגידיםהמנפיקיםכרטיסיחיובאו
סולקיםעסקאותבכרטיסיחיוב,שירותיםחיונייםלצורך
עסקאות, אישור )למשל חיוב בכרטיסי עסקאות ביצוע
איסוףעסקאותומתןתשובהבשםהסולקלבקשותלאישור
וסליקת חיוב כרטיסי הנפקת פעילות מרבית שירות( 

עסקאותשנעשותבאמצעותחברותהשירותיםהמשותפות
מתבצעתבידיתאגידיםבנקאייםאותאגידיםשבבעלותם 
11בלחוקהבנקאות)רישוי(,בנוסחה בשלהוראתסעיף
המוצעבסעיף1)2(להצעתהחוק,צפוייםהבנקיםבעלי
היקףהפעילותהרחבלמכוראתאמצעיהשליטהבחברות
כרטיסיהאשראישבשליטתם כדילאפשרלחברותאלה
או חיוב כרטיסי בהנפקת שיעסקו חדשים ולשחקנים
בסליקתעסקאותבכרטיסיחיוב,לקבלמחברתשירותים
משותפת,שירותיםחיונייםלצורךביצועעסקאותבכרטיסי
תהיה משותפת שירותים חברת כי לקבוע מוצע חיוב,
רשאיתלתתשירותיםלגופיםפיננסייםנוספים,כדוגמת
12 סעיף לפי רישיון ובעלי מנהלות חברות מבטחים,
לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסיים
מוסדרים(,התשע"ו-2016,וללקוחותיהםשלגופיםאלה,

וכןלבנקישראל 

ההסבר, דברי של הכללי בחלק לעיל כאמור  סעיף 2
חברתהשירותיםהמשותפתהמפעילהממשק 
ביןמנפיקלביןסולקלאישורעסקאותבכרטיסיחיוב)להלן
-חברתהממשק(ממלאתתפקידמרכזיבביצועעסקאות
בכרטיסיחיוב בשלחשיבותהשלחברתהממשק,וכדי

ס"חהתשמ"א,עמ'ע25  3

ע"ר1134,תוס'1,עמ')ע(69,)א(5ע;ס"חהתשע"ד,עמ'125  4
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שרהאוצר,בהתייעצותעםהנגיד,רשאילקבועבתקנות )ב(
כיסוגיהחלטותשלחברתממשקשהןבעלותהשלכותעל
מקבלישירותיםשאינםמחזיקיםבהאמצעישליטה,יתקבלו

בדרךשיקבע 

בסעיףזה- )ג(

"חברתממשק"-חברתשירותיםמשותפתכמשמעותהבחוק
הבנקאות)רישוי(,שאינהחברהציבורית,המפעילה
ממשקביןמנפיקלביןסולקלאישורעסקאותבכרטיסי

חיוב;

"חברהציבורית"-כהגדרתהבחוקהחברות;

36טלחוקהבנקאות -כהגדרתםבסעיף ו"סולק" "מנפיק"
)רישוי( "

תיקוןחוק
הבנקאות)שירות

ללקוח(

)שירות3  הבנקאות חוק - )להלן התשמ"א-1ע519 ללקוח(, )שירות הבנקאות בחוק
ללקוח((-

בסעיף1,בסופויבוא: )1(

""גוףפיננסי"-כלאחדמאלה:

תאגידבנקאי; )1(

החברהכהגדרתהבחוקהדואר,התשמ"ו-6ע619)בפסקהזו-חוק )2(
הדואר(,בנותנהאתהשירותיםהכספייםכהגדרתםבאותוחוקמטעם
הקובע ומהיום האמור, לחוק עעיא בסעיף כמשמעותה הבת החברה
כמשמעותולפיסעיפים56ו–57)ג(לחוקהדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-

72012-החברההבתכהגדרתהבחוקהדואר;

לקדםאתניהולהכךשייעשהלטובתכללהגופיםהמקבלים
ממנהשירותים,בשיםלבלתכליותשבבסיסהחוקהמוצע,
מוצעלהחילאתהוראותפקודתהבנקאותלענייןמינוי
בתאגיד דירקטורים למינוי הוועדה ידי על דירקטורים
בנקאיבלאגרעיןשליטה,עלמינוידירקטוריםחיצוניים
בחברהזו בנוסף,מוצעלהחילעלמינוידירקטוריםכאמור
אתההגבלותהמפורטותבסעיף11ה)ב(לפקודתהבנקאות
עלמינויוכהונהשלדירקטורבתאגידבנקאיבלאגרעין
שליטה,שמטרתןלהבטיחמינוידירקטורים,הנקיים,ככל
האפשר,מזיקותלבעלימניותמשמעותייםבחברתהממשק,
בשינוייםהמחויבים לענייןזהיצויןכיבשלהיותהשל
חברתהממשקתאגידבנקאי,חלותעליההוראותניהול
בנקאיתקיןשלהמפקחבענייןדירקטוריון;הוראותאלה
החיצוניים הדירקטורים שיעור כי השאר, בין קובעות,
בדירקטוריוןתאגידבנקאייהיהשלישלפחות,וכןקובעות
חיצוני, דירקטור של מקצועית כשירות לעניין דרישות
בענייןאיסורזיקה,ומחילותהוראותמסוימות הוראות
מחוקהחברות,התשנ"ט-1999,החלותעלדירקטורחיצוני

לפיחוקזה,עלדירקטורכאמור בנוסף,בשלחיוניותושל
בהחלטותיובמקבלי ממשלתאגידיאפקטיביהמתחשב
שירותיםשאינםמחזיקיםאמצעישליטהבחברה,מוצע
כישרהאוצר,בהתייעצותעםהנגיד,יהיהרשאילקבוע
בתקנותכיסוגיהחלטותשלחברתממשקשהןבעלות
השלכותעלמקבלישירותיםשאינםמחזיקיםבהאמצעי

שליטה,יתקבלובאופןשייקבעבאותןתקנות 

לפסקה )1( סעיף 3

מוצעלתקןאתסעיף1לחוקהבנקאות)שירות 
)שירות )להלן-חוקהבנקאות התשמ"א-1ע19 ללקוח(,
ללקוח((ולהגדירגופיםמסוימיםכגופיםפיננסייםלעניין
החוקהאמור גופיםאלהמתאפייניםבכךשהםעוסקים
במתןשירותיםפיננסייםלציבורהרחבובחשיבותםלעניין
הגברתהתחרותבתחוםהאשראי:)1(תאגידבנקאי;)2(בנק
הדואר;)3(גוףמוסדיכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-1ע19;)4(חברבורסהכהגדרתו
לפי רישיון בעל )5( התשכ"ח-ע196; ערך, ניירות בחוק

ס"חהתשמ"א,עמ'ע25;התשע"ו,עמ'ע6ע  5

ס"חהתשמ"ו,עמ'79  6

ס"חהתשע"ב,עמ'566  7
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גוףמוסדיכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(, )3(
התשמ"א-1ע19ע;

חברבורסהכהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-ע9196; )4(

פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 12 סעיף לפי רישיון בעל )5(
)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-102016;

מפעילאתראינטרנטהמיועדלמתןהלוואותולקבלתן,אםמפעיל )6(
האתראינונותןההלוואהאומקבלה;

גוףשאינומנויבהגדרהזווהואמנפיק; )7(

גוףאחרהמפוקחעלפידין,המספקשירותיםפיננסיים,שקבעשר )ע(
האוצרבצו;

"הוראותניהולבנקאיתקין"-הוראותהמפקחלפיסעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות,
;1941

לחוק 11ב בסעיף כהגדרתם - חיוב כרטיס של הנפקה", ו"תפעול "הנפקה"
הבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1ע19;

"חוקכרטיסיחיוב"-חוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-6ע19;

"כרטיסחיוב"ו"מנפיק"-כמשמעותםבחוקכרטיסיחיוב ";

בסעיף5ב)ב(,המילים"לפיפקודתהבנקאות,1941"-יימחקו; )2(

אחריסעיף7איבוא: )3(

"איסורשינוי
לרעהשלתנאי

התקשרות

תאגידבנקאילאישנהלרעהאתתנאיהסכםההתקשרות7ב 
עםלקוחרקבשלכךשהלקוחהתקשראומעונייןלהתקשר

בהסכםלקבלתשירותיםמגוףפיננסיאחר 

גוףמוסדיכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(, )3(
התשמ"א-1ע19ע;

חברבורסהכהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-ע9196; )4(

פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 12 סעיף לפי רישיון בעל )5(
)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-102016;

מפעילאתראינטרנטהמיועדלמתןהלוואותולקבלתן,אםמפעיל )6(
האתראינונותןההלוואהאומקבלה;

גוףשאינומנויבהגדרהזווהואמנפיק; )7(

גוףאחרהמפוקחעלפידין,המספקשירותיםפיננסיים,שקבעשר )ע(
האוצרבצו;

"הוראותניהולבנקאיתקין"-הוראותהמפקחלפיסעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות,
;1941

לחוק 11ב בסעיף כהגדרתם - חיוב כרטיס של הנפקה", ו"תפעול "הנפקה"
הבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1ע19;

"חוקכרטיסיחיוב"-חוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-6ע19;

"כרטיסחיוב"ו"מנפיק"-כמשמעותםבחוקכרטיסיחיוב ";

בסעיף5ב)ב(,המילים"לפיפקודתהבנקאות,1941"-יימחקו; )2(

אחריסעיף7איבוא: )3(

"איסורשינוי
לרעהשלתנאי

התקשרות

תאגידבנקאילאישנהלרעהאתתנאיהסכםההתקשרות7ב 
עםלקוחרקבשלכךשהלקוחהתקשראומעונייןלהתקשר

בהסכםלקבלתשירותיםמגוףפיננסיאחר 

12לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותים סעיף
אתר מפעיל )6( התשע"ו-2016; מוסדרים(, פיננסיים
מפעיל אם ולקבלתן, הלוואות למתן המיועד אינטרנט
האתראינונותןההלוואהאומקבלה;)7(גוףשאינוכאמור
לעיל,והואמנפיק;)ע(גוףאחר,המפוקחעלפידין,המספק

שירותיםפיננסיים,שקבעשרהאוצרבצו 

יובהרכיההגדרהשלגוףפיננסיכוללתגםתאגיד,
שאינותאגידבנקאי,המפעילמכשיריםלמשיכתמזומן
הפיקוח לחוק 12 סעיף לפי רישיון שקיבל )כספומטים(
מוסדרים(, פיננסיים )שירותים פיננסיים שירותים על

התשע"ו-2016 

עודמוצעלהגדירמונחיםשוניםהמשמשיםבחוק
ולהבהיראת ללקוח(,בנוסחוהמוצע הבנקאות)שירות
משמעותם ביןהשארמוצעלהפנותלהגדרות"הנפקה"
)רישוי(, הבנקאות 11בלחוק שבסעיף הנפקה" ו"תפעול
המונח את ולהגדיר החוק, להצעת )2(1 בסעיף כנוסחו
לאורך שימוש בו תקין"שנעשה בנקאי ניהול "הוראות

החוק 

לפסקאות )2( ו–)6( 

בשלהוספתהגדרהל"הוראותניהולבנקאיתקין"
כאמורלעיל,מוצעלתקןאתסעיפים5ב)ב(ו–17)א(לחוק

הבנקאות)שירותללקוח(ולהתאימםלהגדרההמוצעת 

לפסקה )3(

עלתאגידים שיחולו שונות הוראות לקבוע מוצע
במתן התחרות הגברת את להבטיח במטרה בנקאיים
גופים של פעילותם על ולהקל הפיננסיים השירותים

פיננסייםשאינםתאגידבנקאיבמתןשירותיםאלה 

לסעיף 7ב המוצע

מוצעכיתאגידבנקאילאישנהלרעהתנאיםבהסכם
או התקשר שהלקוח כך בשל רק לקוח עם התקשרות
מעונייןלהתקשרבהסכםלקבלתשירותיםפיננסייםמגוף
פיננסיאחר יובהרכימקוםשבוישלתאגידבנקאיטעמים
סביריםלשינויתנאיםבהסכםהתקשרות,הנובעים,בין
השאר,מכךשהלקוחהתקשראוהיהמעונייןלהתקשר
עםגוףפיננסיאחר,התאגידהבנקאייהיהרשאילשנותם 

ס"חהתשמ"א,עמ'ע20  ע

ס"חהתשכ"ח,עמ'234  9

ס"חהתשע"ו,עמ'ע109  10
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איסורמניעת
תחרותוגישה

למידע

מגוף7ג  במחדל, או במעשה ישלול, לא בנקאי תאגיד )א(
שמנפיק חיוב כרטיסי של הנפקה בתפעול העוסק פיננסי
התאגידהבנקאי)בסעיףזה-גוףמתפעל(לתתשירותים
פיננסיים,לרבותמתןאשראי,ללקוחותהתאגידהבנקאי,ולא

יגבילגוףמתפעלממתןשירותיםכאמור 

לעשותשימוש מתפעל מגוף תאגידבנקאילאימנע )ב(
כמפורטלהלן,במידעמסוגשקבעשרהאוצרבהסכמתשר
ביצוע אגב כדין המתפעל הגוף לידי שהגיע המשפטים,
תפעולההנפקה,ובלבדשהלקוחנתןהסכמהמראשלשימוש

כאמור:

מתןשירותיםכמנפיק; )1(

מתןאשראי  )2(

לקבוע רשאי המשפטים, שר בהסכמת האוצר, שר )ג(
הוראותלענייןקבלתהסכמתושלהלקוחלפיסעיףקטן)ב( 

הוראותסעיףקטן)ב(לאיחולולענייןגוףמתפעלשהוא )ד(
גוףהמנויבפסקאות)6(ו–)7(להגדרה"גוףפיננסי"שבסעיף1 

העברתמידע
בדבריתרתהלקוח

בחשבוןעוברושב

היתרה7ד  בדבר מידע כי בנקאי מתאגיד לקוח ביקש )א(
בחשבוןהעוברושבשלובתאגידהבנקאייימסרלגוףפיננסי,
מדייוםאומדיתקופהארוכהיותרלפניבקשתהלקוח,ימסור

התאגידהבנקאיאתהמידעלאותוגוףבהתאםלבקשה 

מטרתההוראההמוצעתלמנועמתאגידיםבנקאיים,
שירותים באספקת מרכזיים שחקנים משמשים שכיום
לצרוך מלקוחותיהם למנוע בישראל, לציבור פיננסיים
שירותיםפיננסייםמגופיםמתחריםאחריםובכךלסכלאת
מטרתהחוקהמוצעלקדםתחרותבשוקאספקתהשירותים

הפיננסיים 

לסעיף 7ג המוצע

מוצעלקבוע,בסעיףקטן)א(המוצע,כיתאגידבנקאי
לאישלול,במעשהאובמחדל,מגוףפיננסיהעוסקבתפעול
הנפקהשלכרטיסיחיובשמנפיקהתאגידהבנקאי)להלן
-גוףמתפעל(לתתשירותיםפיננסייםולאיגבילוממתן
שירותיםכאמור,לרבותמתןאשראי,ללקוחותהתאגיד
בתחום התחרות את להגביר ההוראה מטרת הבנקאי 
ההנפקהשלכרטיסיחיוב כךלמשל,תאגידבנקאילא
יהיהרשאילהתנותאתהתקשרותועםגוףפיננסישמבצע
שהגוף בכך חיוב כרטיסי של הנפקה תפעול בעבורו
הפיננסילאינפיקכרטיסיחיובללקוחותהתאגידהבנקאי 

עודמוצעלקבוע,בסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(המוצעים,
כיתאגידבנקאילאימנעמגוףמתפעל,לעשותשימוש
תפעול ביצוע אגב כדין המתפעל לגוף שהגיע במידע
ההנפקהשלכרטיסיחיוב,לצורךמתןשירותיםכמנפיקאו
לצורךמתןאשראי,וזאתבתנאישהלקוחנתןאתהסכמתו
מראשלשימושכאמור מוצעכיסוגהמידעשעליויחולו
הסכמת קבלת המוצע,והוראותלעניין הסעיף הוראות
הלקוחייקבעועלידישרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטים 

מטרתההוראההמוצעתלהגבילתאגידבנקאימלפגוע
ביכולתושלגוףפיננסיכאמורלהשתמשבמידעשהגיע
אליוכדיןובהסכמתהלקוח,ובכךלפגועביכולתושלהגוף

הפיננסימלהתחרותבתאגידהבנקאי 

7ג סעיף הוראות כי להבהיר מוצע )ד( קטן בסעיף
המוצעלאיחולולגביגופיםפיננסייםשאינםמפוקחיםלפי
דין)גוףפיננסישהואמפעילאתראינטרנטהמיועדלמתן
)6(להגדרההמוצעת הלוואותולקבלתןכאמורבפסקה
ל"גוףפיננסי"וגוףשאינומהמנוייםבהגדרה,והואמנפיק,
כאמורבפסקה)7(לאותההגדרה(וזאתבשלהחשששקיים

בהעברתמידעלגוףשאינומפוקח 

לסעיף 7ד המוצע

באמצעות או בעצמו לקוח, בקשת לפי כי מוצע
אחרמטעמו,ימסורתאגידבנקאי,מדייוםאומדיתקופה
ארוכהיותרלפיבקשתהלקוח,אתיתרתחשבוןהעובר
ושבשלהלקוחלגוףפיננסי,המפוקחלפידין,שהלקוח

ביקששמידעכאמוריימסרלו 

משמשים הבנקאיים התאגידים כיום, כי יצוין
כ'ברירתהמחדל'שלהלקוחותלענייןהעמדתאשראיבגין
יתרהשלילית)אוברדראפט(בחשבוןעוברושבשללקוח 
מטרתההוראההמוצעתהיא,עלכן,לאפשרלגוףפיננסי
כאמור,שאינותאגידבנקאישבומנהלהלקוחאתחשבון
העוברושבשלו,לספקשירותשלכיסוייתרהשלילית
בחשבוןהלקוח,ובכךלהתחרותבבנקעלסוגאשראיזה 
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העברת מועדי לעניין הוראות לתת רשאי המפקח )ב(
המידעלפיסעיףזהואופןהעברתו,בהוראותניהולבנקאי

תקין 

המנוי פיננסי גוף לעניין יחולו לא זה סעיף הוראות )ג(
בפסקאות)6(ו–)7(להגדרה"גוףפיננסי"שבסעיף1 

הפצתכרטיסי
אשראישל

מנפיקיםהקשורים
עםתאגידבנקאי

בהסכםהפצה

עמו7ה  להתקשר בבקשה בנקאי לתאגיד לקוח פנה )א(
בחוזהכרטיסאשראיאופנהתאגידבנקאיללקוחבהצעה
להתקשרותכאמור,יפיץהתאגידהבנקאיאתכרטיסיהאשראי

שלמנפיקיםהקשוריםעמובהסכםהפצה;לענייןזה-

"הפצה",שלכרטיסיאשראי-ביצועכלהפעולותכמפורט
להלן:

הצגהלפניהלקוחשלפרטיםלענייןהמנפיקים )1(
הקשוריםבהסכםהפצהולענייןכרטיסיהאשראישהם

מנפיקים;

הקשור מסוים למנפיק הלקוח פרטי מסירת )2(
בהסכםהפצה,לפיבקשתהלקוח;

לו שהנפיק אשראי כרטיס של ללקוח מסירה )3(
מנפיקהקשורבהסכםהפצה,בסניפיהתאגידהבנקאי,

לבקשתהלקוח;

"הסכםהפצה"-הסכםביןתאגידבנקאילביןמנפיקאחר
להפצתכרטיסהאשראישהנפיקהמנפיקהאחר;

"כרטיסאשראי","חוזהכרטיסאשראי"-כמשמעותםבחוק
כרטיסיחיוב;

העברת מועדי לעניין הוראות לתת רשאי המפקח )ב(
המידעלפיסעיףזהואופןהעברתו,בהוראותניהולבנקאי

תקין 

המנוי פיננסי גוף לעניין יחולו לא זה סעיף הוראות )ג(
בפסקאות)6(ו–)7(להגדרה"גוףפיננסי"שבסעיף1 

הפצתכרטיסי
אשראישל

מנפיקיםהקשורים
עםתאגידבנקאי

בהסכםהפצה

עמו7ה  להתקשר בבקשה בנקאי לתאגיד לקוח פנה )א(
בחוזהכרטיסאשראיאופנהתאגידבנקאיללקוחבהצעה
להתקשרותכאמור,יפיץהתאגידהבנקאיאתכרטיסיהאשראי

שלמנפיקיםהקשוריםעמובהסכםהפצה;לענייןזה-

"הפצה",שלכרטיסיאשראי-ביצועכלהפעולותכמפורט
להלן:

הצגהלפניהלקוחשלפרטיםלענייןהמנפיקים )1(
הקשוריםבהסכםהפצהולענייןכרטיסיהאשראישהם

מנפיקים;

הקשור מסוים למנפיק הלקוח פרטי מסירת )2(
בהסכםהפצה,לפיבקשתהלקוח;

לו שהנפיק אשראי כרטיס של ללקוח מסירה )3(
מנפיקהקשורבהסכםהפצה,בסניפיהתאגידהבנקאי,

לבקשתהלקוח;

"הסכםהפצה"-הסכםביןתאגידבנקאילביןמנפיקאחר
להפצתכרטיסהאשראישהנפיקהמנפיקהאחר;

"כרטיסאשראי","חוזהכרטיסאשראי"-כמשמעותםבחוק
כרטיסיחיוב;

הוראותלעניין לתת מוצעכיהמפקחיהיהרשאי
מועדיהעברתהמידעלפיהסעיףהמוצעואופןהעברתו

כאמור 

גםלענייןזהמוצעלהחריגגופיםפיננסייםשאינם
מפוקחיםלפידין 

לסעיף 7ה המוצע

לתאגידיםהבנקאייםבישראליכולתגבוההלהפצה
ושיווקשלשירותיםפיננסיים יכולתזונובעת,ביןהשאר,
מכךשהםמחזיקיםבמספררבשלסניפיםהפזוריםברחבי
הארץהנגישיםלציבור,ומהנטייהשללקוחותלצרוךאת

מכלולהשירותיםהפיננסייםבמקוםאחד 

בשלכך,מוצעלקבועכיאםפנהלקוחלתאגידבנקאי
אשראי כרטיס להנפקת בחוזה עמו להתקשר בבקשה
להתקשר לו להציע ללקוח פנה הבנקאי שהתאגיד או
בחוזהכרטיסאשראי,יחויבהתאגידהבנקאילהפיץגם
אתכרטיסיהאשראישלמנפיקים,המפוקחיםעלפידין,
הקשוריםעםהתאגידהבנקאיבהסכםהפצה מוצעלקבוע
כל ביצוע היא אשראי כרטיס של הפצה כי זה לעניין
בין ההפצה להסכם בהתאם האלה, הפעולות מן אחת
התאגידהבנקאילביןהמנפיק:הצגהלפנילקוחשלפרטים

לענייןהמנפיקהקשורעםהתאגידהבנקאיבהסכםהפצה
ולענייןכרטיסיהאשראישהםמנפיקים;מסירתפרטילקוח
של ללקוח ומסירה הלקוח; בקשת לפי מסוים, למנפיק
כרטיסאשראישהנפיקלומנפיקהקשורבהסכםהפצהעם
התאגידהבנקאי,בסניפיהתאגידהבנקאי,לבקשתהלקוח 

ניהול בהוראות יורה המפקח כי מוצע זה לעניין
בנקאיתקיןהוראותלענייןתנאיהסכםההפצהביןתאגיד
בנקאילמנפיקהקשורעםהתאגידהבנקאיבהסכםהפצה

ולענייןאופןההפצה 

בהסכם הקשור "מנפיק כי זה סעיף לעניין יובהר
למעטגוףפיננסי פיננסישהואמנפיק, הפצה"הואגוף

שאינומפוקחעלפידין 

עודמוצעלקבועכיתאגידבנקאילאיסרבסירוב
בלתיסבירלהתקשרעםמנפיקבהסכםהפצה לענייןזה
מוצעכיהתנייתתנאיםבלתיסביריםתיחשבכדיןסירוב
בלתיסביר,וכיהמפקחיהיהרשאילקבועהוראותלעניין

תנאיםשיראואותםכתנאיםבלתיסבירים 

יכולת את לרתום היא, המוצעת ההוראה מטרת
ההפצההגבוההשלהתאגידיםהבנקאייםלטובתהגופים
בנקאיים,ובכך תאגידים המפוקחיםשאינם הפיננסיים
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"מנפיקהקשורבהסכםהפצה"-גוףפיננסישהואמנפיק,
"גוף להגדרה ו–)7( )6( בפסקאות המנוי גוף למעט
הבנקאי התאגיד עם שהתקשר ,1 שבסעיף פיננסי"

בהסכםהפצה 

המפקחייתןבהוראותניהולבנקאיתקין,הוראותלעניין )ב(
קשור מנפיק לבין בנקאי תאגיד בין ההפצה הסכם תנאי

ולענייןאופןההפצהלפיסעיףזה 

לאיסרבתאגידבנקאיסירובבלתיסבירלהתקשרעם )ג(
מנפיקבהסכםהפצהכאמורבסעיףזה;לענייןזה,התניית
תנאיםבלתיסביריםדינהכדיןסירובבלתיסביר;המפקח
רשאילקבועבהוראותניהולבנקאיתקיןתנאיםשיראואותם

כבלתיסביריםלענייןסעיףקטןזה 

הצגתמידעעל
עסקאותשביצע
לקוחבאמצעות

כרטיסחיוב

תאגידבנקאייציגללקוח,לפיבקשתו,מידעעלעסקאות7ו  )א(
שנעשובאמצעותכרטיסיהחיובשלהלקוחשהתשלוםבעדן
נעשהבדרךשלחיובחשבוןהעוברושבשלהלקוחבתאגיד
הבנקאי;היההתאגידהבנקאימנפיק,תהיההצגתהמידע
לפיסעיףקטןזהעלעסקאותשנעשובאמצעותכרטיסיחיוב
שהנפיקמנפיקאחר,זההלהצגתהמידעעלעסקאותשנעשו

באמצעותכרטיסיחיובשהנפיקהתאגידהבנקאי 

המפקחייתןבהוראותניהולבנקאיתקיןהוראותלעניין )ב(
)א(, אופןהצגתהמידעבידיתאגידבנקאילפיסעיףקטן

מועדיהצגתהמידעופרטיהמידע 

שרהאוצר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעם )ג(
הנגיד,יקבעבתקנותהוראותלענייןהעברתמידעכאמור
בסעיףקטן)א(ממנפיקלתאגידבנקאילצורךהצגתוכאמור
באותוסעיףקטן,לרבותפרטיהמידע,מועדיהעברתוואופן

ההעברה 

צורך שהוא האשראי מקורות את לגוון ללקוח לאפשר
מגופיםשוניםהמתחריםזהבזה 

לסעיף 7ו המוצע

בעצמו בנקאי, תאגיד של לקוח לבקשת כי מוצע
אובאמצעותאחרמטעמו,יציגהתאגידהבנקאימידע
עלעסקאותשנעשובאמצעותכרטיסיהחיובשלהלקוח
שהתשלוםבעדןנעשהבדרךשלחיובחשבוןהעוברושב
שלהלקוחבתאגידהבנקאי בנוסף,אםהתאגידהבנקאי
שנעשו עסקאות על המידע הצגת אופן מנפיק, הוא
זהה יהיה אחר מנפיק שהנפיק חיוב כרטיס באמצעות
באמצעות שנעשות עסקאות על המידע הצגת לאופן

כרטיסחיובשמנפיקהתאגידהבנקאי 

עודמוצעכיהמפקחייתןהוראותלענייןאופןהצגת
המידע,מועדיהצגתוופרטיהמידעשיוצגו,וכישרהאוצר,
יקבע הנגיד, עם ובהתייעצות המשפטים שר בהסכמת
בתקנותהוראותלענייןהעברתהמידעממנפיקלתאגיד

הבנקאילצורךהצגתועלידיהתאגידהבנקאי כדילהגן
במידעהאמורשלאלצורך שימוש הלקוחמעשיית על
הצגתובחשבונו,מוצעלאסורעלתאגידבנקאילעשות
שימושבמידעשהגיעלידיואלאלצורךהצגתוללקוח

כאמור,אלאאםכןקיבלהסכמהמפורשתלכךמהלקוח 

מטרתההוראההמוצעתהיאלחייבתאגידבנקאי
שבומתנהלחשבוןהעוברושבשללקוחלהציגללקוח,לפי
בקשתו,אתהמידעעלעסקאותשנעשובאמצעותכרטיסי
חיובשלו,וזאתביןאםמנפיקכרטיסהחיובהואהתאגיד
הבנקאיוביןאםמנפיקכרטיסהחיובהואמנפיקאחר בכך,
יתאפשרללקוחלהשוותביןהיתרההקיימתלובחשבון
העוברושבשלולביןהחיוביםשבהםהתחייבבאמצעות

כרטיסהחיובולכלכלאתצעדיובתבונה 

בנוסף,הטלתחובהעלתאגידבנקאימנפיקלהציג
אתהמידעעלעסקאותשנעשובאמצעותכרטיסיחיוב
את מציג הוא שבו אופן באותו אחר מנפיק שהנפיק
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תאגידבנקאילאיעשהכלשימושבמידעשהגיעלידיו )ד(
לפיסעיףקטן)ג(,אלאלצורךהצגתוכאמורבסעיףקטן)א( ";

בסעיף10)1(,במקום"7א"יבוא"7אעד7ו"; )4(

בסעיף16יא,אחריפסקה)2(יבוא: )5(

שיעוריריביותהמשולמותבפועלעלידיכלאחדמהתאגידיםהבנקאיים )3("
ללקוחות,בעדפיקדונותשקליים,בדרךשתאפשרהשוואהביןהריביות;

שיעוריריביותהנגבותבפועלעלידיכלאחדמהתאגידיםהבנקאיים )4(
מלקוחותבעדמתןאשראי,בדרךשתאפשראתההשוואהביןהריביות ";

בסעיף17א,המילים"לפיסעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות,1941"-יימחקו  )6(

פרק ב': תחילה והוראות מעבר

בפרקזה-4 הגדרות

"אמצעישליטה","בנק"ו"שליטה"-כמשמעותםבחוקהבנקאות)רישוי(;

"בנקבעלהיקףפעילותרחב",ו"הנפקה"ו"תפעולהנפקה",שלכרטיסיחיוב-כהגדרתם
בסעיף11בלחוקהבנקאות)רישוי(,כנוסחובסעיף1)2(לחוקזה;

"חברתכרטיסיחיוב"-תאגידשערביוםהתחילהעסקבתפעולהנפקהשלכרטיסי
חיובובסליקהשלעסקאותבכרטיסיחיוב;

"חוזהכרטיסאשראי","חוזהכרטיסחיוב","כרטיסאשראי","כרטיסחיוב"ו"מנפיק"-
כמשמעותםבחוקכרטיסיחיוב;

"חוקכרטיסיחיוב"-חוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-6ע19;

"מועדההפרדה"-המועדשבובנקבעלהיקףפעילותרחבהפסיקלשלוטולהחזיק
אמצעישליטהבחברתכרטיסיחיוב 

תאגידבנקאילאיעשהכלשימושבמידעשהגיעלידיו )ד(
לפיסעיףקטן)ג(,אלאלצורךהצגתוכאמורבסעיףקטן)א( ";

בסעיף10)1(,במקום"7א"יבוא"7אעד7ו"; )4(

בסעיף16יא,אחריפסקה)2(יבוא: )5(

שיעוריריביותהמשולמותבפועלעלידיכלאחדמהתאגידיםהבנקאיים )3("
ללקוחות,בעדפיקדונותשקליים,בדרךשתאפשרהשוואהביןהריביות;

שיעוריריביותהנגבותבפועלעלידיכלאחדמהתאגידיםהבנקאיים )4(
מלקוחותבעדמתןאשראי,בדרךשתאפשראתההשוואהביןהריביות ";

בסעיף17א,המילים"לפיסעיף5)ג1(לפקודתהבנקאות,1941"-יימחקו  )6(

פרק ב': תחילה והוראות מעבר

הגדרותבפרקזה-4 

"אמצעישליטה","בנק"ו"שליטה"-כמשמעותםבחוקהבנקאות)רישוי(;

"בנקבעלהיקףפעילותרחב",ו"הנפקה"ו"תפעולהנפקה",שלכרטיסיחיוב-כהגדרתם
בסעיף11בלחוקהבנקאות)רישוי(,כנוסחובסעיף1)2(לחוקזה;

"חברתכרטיסיחיוב"-תאגידשערביוםהתחילהעסקבתפעולהנפקהשלכרטיסי
חיובובסליקהשלעסקאותבכרטיסיחיוב;

"חוזהכרטיסאשראי","חוזהכרטיסחיוב","כרטיסאשראי","כרטיסחיוב"ו"מנפיק"-
כמשמעותםבחוקכרטיסיחיוב;

"חוקכרטיסיחיוב"-חוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-6ע19;

"מועדההפרדה"-המועדשבובנקבעלהיקףפעילותרחבהפסיקלשלוטולהחזיק
אמצעישליטהבחברתכרטיסיחיוב 

המידעעלעסקאותשנעשובאמצעותכרטיסחיובשהוא
הנפיק,נועדהלהשוות,לענייןזה,אתתנאיהשימוששל
שבומתנהל ידיתאגידבנקאי המונפקעל חיוב כרטיס
חשבוןהעוברושבשלהלקוחלתנאיהשימוששלכרטיס
חיובהמונפקעלידימנפיקאחרשאינומנהלאתחשבון
העוברושבשלהלקוח,ובכך,להגביראתהתחרותבשוק

השירותיםהפיננסיים 

לפסקה )4(

10)1(לחוקהבנקאות)שירות מוצעלתקןאתסעיף
חוק, לאותו 7ו עד 7ב סעיפים שהוראות כך ללקוח(
3)2(לחוקזה,יוחרגומהוראותהעונשין כנוסחםבסעיף
בחוקהבנקאות)שירותללקוח( יצויןכיהחלתסנקציהשל
עיצומיםכספייםעלהפרתהוראותסעיפיםאלהתיבחן

בהמשךהליכיהחקיקה 

לפסקה )5(

16יאלחוקהבנקאות)שירות מוצעלתקןאתסעיף
ללקוח(ולהסמיךאתהמפקחלפרסםנתוניםבדברשיעורים

בעדפיקדונות בפועלללקוחות המשולמות ריביות של
בפועל שנגבות ריביות של שיעורים בדבר וכן שקליים

מלקוחותבעדמתןאשראי 

מטרתההוראההמוצעתהיאמתןמידעבידילקוחות
שיסייעלהםלהשוותביןמוצריםשונים)פיקדונותואשראי(,
שתאגידיםבנקאייםשוניםמציעים פרסוםהמידעעלידי
המפקחצפוילחזקאתכוחהמיקוחשלהלקוחותולהביא

להגברתהתחרותביןהתאגידיםהבנקאיים 

מוצעלהגדירמונחיםשוניםהמשמשיםבפרקב'  סעיף 4 
תחילה בהוראות שעניינו המוצע, לחוק 
ובהוראותמעבר ביןהשארמוצעלהגדירלענייןהפרק
האמור"חברתכרטיסיחיוב"כתאגידשערביוםתחילתו
שלהחוקהמוצעעסקבתפעולהנפקהשלכרטיסיחיוב
ובסליקהשלעסקאותבכרטיסיחיוב כמוכןמוצעלהגדיר
מהו"מועדההפרדה"ולקבועכימדוברבמועדשבובנק
בעלהיקףפעילותרחבהפסיקלשלוטולהחזיקאמצעי

שליטהבחברתכרטיסיחיוב 
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תחילתושלחוקזהביוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(,ואולםתחילתםשל5 תחילה )א(
סעיפים7דעד7ולחוקהבנקאות)שירותללקוח(,כנוסחםבסעיף3)3(לחוקזה,שנה

מיוםהתחילה 

עלאףהוראותסעיףקטן)א(והוראותסעיף11בלחוקהבנקאות)רישוי(,כנוסחו )ב(
בסעיף1)2(לחוקזה,רשאיבנקבעלהיקףפעילותרחבששלטאושהחזיקאמצעי
שליטהבחברתכרטיסיחיובערביוםהתחילה,להמשיךולשלוטאולהחזיקאמצעי
שליטהבאותהחברהעדתוםשלוששניםמיוםהתחילה,ואםבתקופההאמורהפחת
שיעורהחזקותיושלהבנקבאמצעיהשליטהבחברהל–40%אופחותו–25%לפחות

מאמצעיהשליטהבחברההונפקולציבור-עדתוםארבעשניםמיוםהתחילה 

הגבלותבתקופת
המעברלענייןבנק

המנפיקכרטיסי
חיוב

בתקופהשמיוםהתחילהעדתוםחמששניםמהמועדהאמור,ולגביבנקבעלהיקף6 
פעילותרחב-עדתוםשלוששניםממועדההפרדה)להלן-תקופתהמעבר(יחולו

הוראותאלה:

עלבנקהמנפיקכרטיסיחיוב,שערביוםהתחילהשלטאוהחזיקאמצעישליטה )1(
בחברתכרטיסיחיוב,יחולוהוראותאלה:

מתוםשנהמיוםהתחילהועדתוםתקופתהמעבריבצעהבנקאתתפעול )א(
ההנפקהשלכרטיסיהחיובשהואמנפיקגםבאמצעותחברתכרטיסיחיוב,אחת
לפחות,ולענייןבנקבעלהיקףפעילותרחבוכלבנקאחרשאינועוסקבעצמו
בתפעולהנפקה-באמצעותשתיחברותכרטיסיחיובלפחות,שאחתמהןלפחות
אינהבשליטתווהואאינומחזיקבהאמצעישליטהובכפוףלהוראותפסקת

משנה)ב(;

לסעיף קטן )א( סעיף 5

מוצעכיכניסתושלהחוקלתוקףתהיהמיד 
עםפרסומו)להלן-יוםהתחילה( עםזאת,בשלהעובדה
שהוראותסעיפים7דעד7ולחוקהבנקאות)שירותללקוח(
כנוסחםבסעיף3)3(להצעתהחוק,מטיליםעלתאגידים
בנקאייםהוראותשונותהכרוכותבהיערכותמוקדמתשל
התאגידים,ביןהשארבהיבטיםטכנולוגייםמורכבים,מוצע

כיתחילתןשלהוראותאלהיהיהשנהמיוםהתחילה 

לסעיף קטן )ב(

כנוסחו )רישוי(, הבנקאות לחוק 11ב)ב( סעיף לפי
רחב פעילות היקף בעל בנק החוק, להצעת )2(1 בסעיף
לאיעסוקבתפעולהנפקהשלכרטיסיחיובובסליקהשל
יחזיקבאמצעי ישלוטולא עסקאותבכרטיסיחיובולא

שליטהבתאגידהעוסקבעיסוקיםכאמור 

כדילאפשרלבנקבעלהיקףפעילותרחבלהיערך
להגבלותהמוטלותעליובסעיף11ב)ב(האמורולמכוראת
אמצעיהשליטהשהואמחזיקבהםבחברתכרטיסיהחיוב,
מוצעכיתחילתושלהאיסורלענייןהחזקתאמצעישליטה
ושליטהבחברהכאמור,יהיהשלוששניםמיוםהתחילה 
לענייןזהמוצעלדחותבשנהנוספתאתמועדהתחילה
שלסעיף11ב)ב(האמורלגביבנקבעלהיקףפעילותרחב
בתקופתשלושהשנים פחת בחברה ששיעורהחזקותיו
האמורותל–40%אופחות,וזאתאם25%לפחותמאמצעי
זו השליטהבחברההונפקולציבור מטרתהשלהוראה
לתמרץאתהבנקיםלהנפיקבבורסהאתאמצעיהשליטה

שלהםבחברתכרטיסיחיוב,וכךלהחילעלהחברהאת
כלליהממשלהתאגידיוחובותהגילויהחליםעלחברה
שמניותיההונפקובבורסהואינםחליםעלחברהפרטית 

ויובהרכילהבדילממגבלתהשליטהוהחזקתאמצעי
השליטהבחברתכרטיסיחיוב,שתחילתהתידחהכאמור
לעיל,האיסורעלבנקבעלהיקףפעילותרחב,לפיסעיף
11ב)ב(האמור,לעסוקבעצמובתפעולהנפקהשלכרטיסי
חיובובסליקתעסקאותבכרטיסיחיוב,ייכנסלתוקףמיד

ביוםהתחילה 

לפסקה )1( סעיף 6

תום ועד התחילה שמיום בתקופה כי מוצע 
חמששניםמהמועדהאמור,ולגביבנקבעלהיקףפעילות
- )להלן ההפרדה ממועד שנים שלוש תום עד - רחב
תקופתהמעבר(,יחולומגבלותעלבנקשמנפיקכרטיסי
חיובשערביוםהתחילהשלטאוהחזיקאמצעישליטה
בחברתכרטיסיחיוב מגבלותאלהנועדולהעניק'הגנת
ינוקא'לחברותכרטיסיהחיובלאחר"שיופרדו"מהבנקים
ולמנפיקיםחדשיםאחריםשיקומו הגנהזותאפשרלגופים
החדשיםשיקומולבססאתמעמדםכמתחריםאפקטיביים

בשוקהאשראיהקמעונאי 

לפסקת משנה )א(

מוצעכימתוםשנהמיוםהתחילהועדתוםתקופת
כרטיסי של ההנפקה תפעול את הבנק יבצע המעבר
חיוב, כרטיסי חברת באמצעות גם מנפיק החיובשהוא
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מתוםשנתייםמיוםהתחילהועדתוםתקופתהמעבר,הבנקלאיבצע )ב(
באמצעותחברתכרטיסיחיובאחת,תפעולהנפקהשליותרמ–40%מסךכרטיסי
החיובהחדשיםשהואמנפיקללקוחותיו;לענייןחישובהשיעורלפיפסקתמשנה
זו,לאיובאבחשבוןכרטיסחיובשהונפקעלפיחוזהכרטיסחיובשנחתםלפני
יוםהתחילהושחודשבמהלךתקופתהמעברלפיסעיף2)ב(לחוקכרטיסיחיוב;
שרהאוצר,בהסכמתהנגיד,רשאי,בכלעתבמהלךתקופתהמעבר,לשנותבצו
אתהשיעורהקבועבפסקהזו,אםמצאכיהדברמוצדקלשםקידוםהתחרות

בשוקהאשראי;

עלבנקבעלהיקףפעילותרחבהמנפיקכרטיסיחיוביחולו,נוסףעלהוראות )2(
פסקה)1(,הוראותאלה:

חלוקתהכנסותהנובעותמתפעולההנפקהשלכרטיסיחיובומפעילות )א(
הלקוחותבכרטיסיחיוב,ביןהבנקלביןחברתכרטיסיהחיוב,תהיהבהתאם
להוראותשנקבעולענייןזהבהסכםההתקשרותביניהםשהיהבתוקףביוםט"ז
בסיווןהתשע"ה)3ביוני2015(,אלאאםכןהורההמפקחאחרתבהוראותניהול

בנקאיתקין;

מתוםשנתייםמיוםהתחילהועדתוםתקופתהמעבר,הבנקלאיבצע )ב(
באמצעותחברתכרטיסיחיובאחת,תפעולהנפקהשליותרמ–40%מסךכרטיסי
החיובהחדשיםשהואמנפיקללקוחותיו;לענייןחישובהשיעורלפיפסקתמשנה
זו,לאיובאבחשבוןכרטיסחיובשהונפקעלפיחוזהכרטיסחיובשנחתםלפני
יוםהתחילהושחודשבמהלךתקופתהמעברלפיסעיף2)ב(לחוקכרטיסיחיוב;
שרהאוצר,בהסכמתהנגיד,רשאי,בכלעתבמהלךתקופתהמעבר,לשנותבצו
אתהשיעורהקבועבפסקהזו,אםמצאכיהדברמוצדקלשםקידוםהתחרות

בשוקהאשראי;

עלבנקבעלהיקףפעילותרחבהמנפיקכרטיסיחיוביחולו,נוסףעלהוראות )2(
פסקה)1(,הוראותאלה:

חלוקתהכנסותהנובעותמתפעולההנפקהשלכרטיסיחיובומפעילות )א(
הלקוחותבכרטיסיחיוב,ביןהבנקלביןחברתכרטיסיהחיוב,תהיהבהתאם
להוראותשנקבעולענייןזהבהסכםההתקשרותביניהםשהיהבתוקףביוםט"ז
בסיווןהתשע"ה)3ביוני2015(,אלאאםכןהורההמפקחאחרתבהוראותניהול

בנקאיתקין;

יום שערב תאגיד - לעיל כאמור )שהיא לפחות אחת
התחילהעסקבתפעולהנפקהשלכרטיסיחיובובסליקה
שלעסקאותבכרטיסיחיוב( הוראהזונועדהלתתלחברות
להתבסס שיוכלו כך יציב הכנסה בסיס החיוב כרטיסי
מועד לקראת בשוק, תחרותי גורם ולהיות כלכלית
תקופהנוספת היפרדותןמהבנקיםששלטובהן,ובמשך

מוגבלתלאחרמכן 

לענייןבנקבעלהיקףפעילותרחבאוכלבנקאחר
שאינועוסקבעצמובתפעולהנפקה,מוצעלחייבולפעול
בתקופההאמורהלעילבאמצעותשתיחברותכרטיסיחיוב
שאחתמהןלפחותאינהבשליטתווהואאינומחזיקבה
אמצעישליטה,וזאתבכפוףלהוראהשבפסקתמשנה)ב(
שלהלן הוראהזונועדהלמנועמצבשבוחברתכרטיסי
שלכרטיסי אחתמבצעתאתכלתפעולההנפקה חיוב
החיובשלהבנק,ובכךנוצרת"תלות"שלחברתכרטיסי
החיובבבנק,המצמצמתאתהאפשרותשהחברהתתחרה
באותובנק,דברהעלוללהשיבאתהמצבהקייםעלכנו
באמצעותמערכתהסכמית בנוסף,ריכוזהפעילותאצל
הינוקא בהגנת לפגוע עלול אחת חיוב כרטיסי חברת
הנדרשתלחברותכרטיסיחיובאחרות יצויןכיהוראה
זונועדהגםלאפשרלחברותכרטיסיהחיובהמופרדות
להתחרותעלתפעולכרטיסיהחיובהמונפקיםבידיבנק
הממשיךלשלוטאולהחזיקאמצעישליטהבחברתכרטיסי

חיובעדלמכירתן 

לפסקת משנה )ב(

תום ועד התחילה מיום שנתיים מתום כי מוצע
תקופתהמעבר,הבנקלאיבצע,באמצעותחברתכרטיסי
חיובאחת,תפעולהנפקהשליותרמ–40%מסךכרטיסי
זו הוראה ללקוחותיו  הבנק שמנפיק החדשים החיוב
שלחברותכרטיסיהחיוב התלות את מטרתהלהפחית
בבנקיםוזאתלאורהעובדהשתפעולכרטיסיהחיובבעבור
הבנקיםמהווההכנסהמשמעותיתלחברותכרטיסיהחיוב 

לענייןחישובהעמידהבשיעורהאמור,מוצעכילא
יובאבחשבוןכרטיסחיובשהונפקעלפיחוזהכרטיסחיוב
שנחתםלפנייוםהתחילהושחודשבמהלךתקופתהמעבר
לפיסעיף2)ב(לחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-6ע19 מטרת
הוראהזולהגןעלבעליהכרטיסיםהקיימיםשלאיידרשו

להחזיראתכרטיסהחיובהקייםשלהם 

עודמוצעלהסמיךאתשרהאוצר,בהסכמתהנגיד,
המוצעת ההוראה לגבי לקבוע המעבר, תקופת במהלך
שיעורנמוךאוגבוהמ–40%אםמצאכיהדברמוצדק

לשםקידוםהתחרותבתחוםהאשראי 

לפסקה )2(

מוצעלקבועמגבלותנוספותעלהמגבלותשפורטו
בתקופת היקףפעילותרחב בעל בנק על שיחולו לעיל,

המעבר 

לפסקת משנה )א(

ההכנסותשלחברותכרטיסיהחיובמביצועתפעול
מכלל משמעותי רכיב הוא חיוב כרטיסי של הנפקה
ההכנסותשלחברותאלה יתרעלכן,הבנקעלוללהיות
בניגודענייניםבתקופתהמעבר,שבההואנדרשלהמשיך
להיות הצפויה חיוב כרטיסי חברת באמצעות לפעול

מתחרהשלו 

הנובעות ההכנסות חלוקת כי לקבוע כן על מוצע
מתפעולהנפקהשלכרטיסיחיובומהפעילותשלהלקוחות
בכרטיסהחיוב,ביןבנקבעלהיקףפעילותרחבלביןחברת
כרטיסיחיוב,תהיהבהתאםלקבועבהסכםההתקשרות
ביניהםכפישהיהבתוקףביוםט"זבסיווןהתשע"ה)3ביוני
2015()מועדמינויהוועדהלהגברתהתחרותבשירותים
בנקאיים(וזאתאלאאםכןהורההמפקחעלהבנקיםאחרת 
הנפקה מתפעול הנובעות הכנסות כי יובהר זה לעניין
כוללותדמיכרטיס,דמיהנפקה,דמיהפצה,דמיתפעול,
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הבנקרשאילפנותללקוחבענייןחידושכרטיסאשראירקבתוך45הימים )ב(
שלפניהמועדלסיוםחוזהכרטיסהאשראי,ואולםרשאיהבנקלפנותללקוח

לפניהתקופההאמורהבהתקייםאחדמאלה:

חלשינוימהותיבמצבוהכלכלישלהלקוח,ובלבדשהבנקיתעד )1(
אתפנייתוללקוחואתהנימוקיםלהכפישיורההמפקחבהוראותניהול

בנקאיתקין;

קיימתמניעהלשימושבכרטיסהאשראיהקיים;הנפיקהבנקכרטיס )2(
אשראיחדשלפיפסקתמשנהזו,יהיותנאיחוזהכרטיסהאשראיהחדש

זהיםלתנאיחוזהכרטיסהאשראיהקיים;

לענייןפסקתמשנהזו-

"חידושכרטיסאשראי"-פעולותכמפורטלהלן:

חידושחוזהכרטיסאשראיקייםלפיסעיף2)ב(לחוקכרטיסיחיוב; )1(

שינויתנאיםבחוזהכרטיסאשראיקיים; )2(

התקשרותעםלקוחשהואצדלחוזהכרטיסאשראיקיים,בחוזה )3(
כרטיסאשראיחדש;

"חוזהכרטיסאשראיקיים"-חוזהכרטיסאשראישבוהתקשרהבנקעםלקוח
לפנייוםהתחילה;

"כרטיסאשראיקיים"-כרטיסאשראישהונפקלפיחוזהכרטיסאשראיקיים 

מתוםשנתייםמיוםהתחילהועדתוםתקופתהמעבר,סךמסגרותהאשראי )ג(
בכרטיסיאשראישללקוחותהבנק,בכלשנה,לאיעלהעל50%מסךמסגרות
האשראיבכרטיסיהאשראישללקוחותהבנקכפישהיהבשנת2015;שרהאוצר,
בהסכמתהנגיד,רשאילקבועהוראותלענייןההיערכותהנדרשתמבנקלשינוי
מסגרותהאשראיולענייןאופןמתןהודעהללקוחותהבנקבדברשינויהמסגרות

כאמור;

עמלהצולבת,עמלותתפעוליותאואחרות,והכנסותאחרות
הנובעותישירותמפעילותהלקוחבכרטיסהאשראי 

ההוראההמוצעתנועדהלמנועמבנקיםבעליהיקף
פעילותרחב,כלעודהםשולטיםבחברותכרטיסיחיוב,
כרטיסי חברות לבין בינם ההכנסות חלוקת את לשנות
חברות בהכנסות כלכלית לפגיעה להביא ובכך החיוב

כרטיסיהחיוב 

לפסקת משנה )ב(

היקף בעל בנק המעבר בתקופת כי לקבוע מוצע
פעילותרחבהמנפיקכרטיסיחיוביהיהרשאילפנותללקוח
בענייןחידושכרטיסאשראירקבתקופת45הימיםשלפני
המועדלסיוםחוזהכרטיסהאשראי עםזאת,מוצעכיבנק
יהיהרשאילפנותללקוחגםלפניהתקופההאמורהאםחל
שינויבמצבוהכלכלישלהלקוחהמצדיקזאת)כגוןירידה
משמעותיתבהכנסתהלקוחאולחלופיןעליהמשמעותית
בהכנסתו(אואםקיימתמניעהלשימושבכרטיסהאשראי
הקיים)כגוןאובדןאוגניבהשלהכרטיס,שימושלרעה
בכרטיסאופגםטכניבו( ואולםבמקרהשלמניעהכאמור

מוצעכיתנאיהחוזהשלכרטיסאשראיהחדששהונפק
בשלאותהמניעהיהיוזהיםלתנאיחוזההכרטיסהקיים 

מטרתההוראההמוצעתלהעניקלשחקניםהחדשים
'זכותקדימה'לשווקאתכרטיסיהאשראישהםמנפיקים
ועלידיכךליצורלעצמםבסיסלקוחותיציבואפשרות
תוגבל בנוסף, הקיימים  בבנקים להתחרות קיימא בת
יכולתםשלהבנקיםהקיימיםשמשקלםבשוקהאשראי
רבושמעמדםמבוססויציב,לבצעמהלכיםשיסכלואת
המוצעת ההוראה נועדה למשל, כך, האמורה  המטרה
למנועמאותםבנקיםלהאריךאתתוקףכרטיסיהאשראי
תייתר, התוקף הארכת שכן הקיימים, לקוחותיהם של
אשראי בכרטיסי אלה לקוחות של הצורך את בפועל,

חדשיםובכךתיפגעהתחרותבתחוםזה 

לפסקת משנה )ג(

מוצעלקבועכימתוםשנתייםמיוםהתחילהועדתום
תקופתהמעבר,סךמסגרותהאשראיבכרטיסיאשראישל
לקוחותבנקבעלהיקףפעילותרחבבכלשנהלאיעלהעל
50%מסךמסגרותהאשראיבכרטיסיהאשראישללקוחות
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חברתכרטיסיחיובלאתסרבלהתקשרעםבנקלשםתפעולהנפקהשלכרטיס )3(
חיובשמנפיקהבנק,מטעמיםבלתיסבירים 

איסוררכישת
אמצעישליטה
בחברתכרטיסי

חיוב

בנק,גוףמוסדיגדולותאגידריאלימשמעותילאירכשומבנקבעלהיקףפעילותרחב7 
אמצעישליטהבחברתכרטיסיחיוב;לענייןזה-

"גוףמוסדי"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"גוףמוסדיגדול"-כלאחדמאלה:

גוףמוסדישהיקףהנכסיםהמנוהליםעלידועולהעל100מיליארדשקלים )1(
חדשים;

תאגידהשולטבגוףמוסדי,אחדאויותר,ובלבדשסךהנכסיםהמנוהלים )2(
עלידיהגופיםהמוסדייםשבשליטתועולהעל100מיליארדשקליםחדשים;

גוףמוסדיהנשלטבידיתאגידשמתקיימתבוהוראתפסקה)2(; )3(

לענייןזה,"נכסיםמנוהלים"-לגביגוףמוסדישהואמבטח-הנכסיםהמוחזקיםעל
ידולכיסויהתחייבויותתלויותתשואהכמשמעותןבחוקהפיקוחעלהביטוח,ולגבי
גוףמוסדישהואחברהמנהלת-נכסיקופותהגמלשבניהולהחברהכהגדרתםבחוק

הפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-112005;

"חוקהפיקוחעלהביטוח"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-
1ע1219;

"תאגידריאלימשמעותי"-כהגדרתובסעיף35בלחוקהבנקאות)רישוי( 

חברתכרטיסיחיובלאתסרבלהתקשרעםבנקלשםתפעולהנפקהשלכרטיס )3(
חיובשמנפיקהבנק,מטעמיםבלתיסבירים 

בנק,גוףמוסדיגדולותאגידריאלימשמעותילאירכשומבנקבעלהיקףפעילותרחב7 
אמצעישליטהבחברתכרטיסיחיוב;לענייןזה-

איסוררכישת
אמצעישליטה
בחברתכרטיסי

חיוב "גוףמוסדי"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"גוףמוסדיגדול"-כלאחדמאלה:

גוףמוסדישהיקףהנכסיםהמנוהליםעלידועולהעל100מיליארדשקלים )1(
חדשים;

תאגידהשולטבגוףמוסדי,אחדאויותר,ובלבדשסךהנכסיםהמנוהלים )2(
עלידיהגופיםהמוסדייםשבשליטתועולהעל100מיליארדשקליםחדשים;

גוףמוסדיהנשלטבידיתאגידשמתקיימתבוהוראתפסקה)2(; )3(

לענייןזה,"נכסיםמנוהלים"-לגביגוףמוסדישהואמבטח-הנכסיםהמוחזקיםעל
ידולכיסויהתחייבויותתלויותתשואהכמשמעותןבחוקהפיקוחעלהביטוח,ולגבי
גוףמוסדישהואחברהמנהלת-נכסיקופותהגמלשבניהולהחברהכהגדרתםבחוק

הפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-112005;

"חוקהפיקוחעלהביטוח"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-
1ע1219;

"תאגידריאלימשמעותי"-כהגדרתובסעיף35בלחוקהבנקאות)רישוי( 

הבנקכפישהיהבשנת2015 עודמוצעלקבועכישרהאוצר,
בהסכמתהנגיד,רשאילקבועהוראותלענייןההיערכות
הנדרשתמבנקלשינוימסגרותהאשראיולענייןאופןמתן

הודעהללקוחותהבנקבדברשינויהמסגרותכאמור 

מטרתההוראההמוצעתלצמצםאתהיקףהאשראי
כרטיס באמצעות רחב פעילות היקף בעל בנק שמעניק
החדשים למנפיקים לפנות ובכך מנפיק, שהוא אשראי
שיאפשרלהםלגייסבסיס משמעותי נתחשוק שיקומו
בעל בנק של אפשרות למנוע כדי בנוסף, רחב  לקוחות
מיום האשראי מסגרות את להגדיל רחב פעילות היקף
התחילהשלהחוקהמוצע,ובתוםשנתייםמיוםהתחילה
לצמצםאתהמסגרותעדלהיקפםביוםהתחילה,מוצעכי
סךמסגרותהאשראיבכרטיסיאשראישללקוחותהבנק
לענייןהוראהזויהיהסךהמסגרותכפישהיהבשנת2015 

לפסקה )3(

של משנה)א( בדבריההסברלפסקת לעיל כאמור
פסקה)1(,מוטלתעלבנקחובהלהתקשרעםחברותכרטיסי
חיוב)אחתאושתיים,לפיהעניין(לצורךתפעולההנפקה
שחברות החשש בשל החיובשהואמנפיק  שלכרטיסי

כרטיסיהחיובינצלואתהחובההאמורהוידרשותנאים
בלתיסביריםמהבנקלצורךמתןשירותיהם,מוצעלאסור
עלחברותכרטיסיהחיובלסרבלהתקשרותמטעמיםבלתי

סבירים 

כאמורבחלקהכללישלדבריההסבר,המבנה  סעיף 7 
הריכוזישלהמערכתהבנקאיתבישראלנשמר 
באופןיציבבמהלךכמעטשניהעשוריםהאחרונים,ונלווים
לוחסמיכניסהגבוהיםשלשחקניםחדשיםוחסמימעבר

שללקוחות 

מוצעעלכןלאסורעלבנק,גוףמוסדיגדולותאגיד
ריאלימשמעותי,כהגדרתםהמוצעת,לרכושמבנקבעל

היקףפעילותרחב,אמצעישליטהבחברתכרטיסיחיוב 

פיננסיים מגופים למנוע המוצעת ההוראה מטרת
המופרדות, החיוב כרטיסי חברות את לרכוש גדולים
הקמת לאפשר ובכך שלהן, פעילות של רכישה לרבות
פוטנציאל בעלי בישראל האשראי בשוק חדשים גופים
הבנקאית במערכת יתחרו אשר חדשים, לבנקים להפוך

הקיימת 

ס"חהתשס"ח,עמ'9עע  11

ס"חהתשמ"א,עמ'ע20  12
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הוראתמעבר
לענייןשימוש
במידעשהגיע

לחברתכרטיסי
חיובאגבביצוע

תפעולהנפקה

עלאףהוראותכלדין,רשאיתחברתכרטיסיחיוב,במהלךתקופתהמעבר,לעשותשימושע 
בפרטיההתקשרותשללקוח,ובהםבלבד,שהגיעולידיהחברהכדיןלפנייוםהתחילהאו
במהלךתקופתהמעבראגבביצועתפעולהנפקהשלכרטיסיחיובבעבורבנק,לשםפנייה
ללקוחלצורךהצעהלמתןשירותיםכמנפיקאולצורךהצעהלמתןאשראי,וזאתאףבלא
שהלקוחנתןאתהסכמתו;ביקשלקוחמחברתכרטיסיחיובשלאייעשהשימושבמידע
לגביוכאמורבסעיףזה,לאתהיהרשאיתהחברהלהחזיקבמידעכאמוראולעשותבו

שימוש;לענייןזה,"פרטיההתקשרותשללקוח"-שם,מעןומספרטלפון 

מוקמתבזהועדהמייעצתשתעקובבתקופהשמיוםהתחילהועדתוםשששנים9 ועדהמייעצת )א(
מהמועדהאמור)בסעיףזה-תקופתעבודתהוועדה(אחריישוםהוראותחוקזה

)בסעיףזה-הוועדההמייעצת(,ואלהחבריה:

המנהלהכללישלמשרדהאוצרומנהלחטיבתהמחקרבבנקישראל,שיהיו )1(
יושביהראששלהוועדה;

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר; )2(

הממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכון; )3(

הממונהעלהגבליםעסקיים; )4(

המפקחעלהבנקים; )5(

הממונהעלמערכותתשלומיםבבנקישראל  )6(

תפקידיהוועדההמייעצתהם: )ב(

לערוךבדיקותתקופתיותשלמצבהתחרותבשוקהאשראיולאתרחסמים )1(
בהתפתחותהתחרותבשוקזה;

להמליץעלצעדיםלהגברתהתחרותבשוקהאשראי; )2(

להמליץלענייןהפעלתהסמכותלפיסעיף11ב)ד(לחוקהבנקאות)רישוי(, )3(
כנוסחובסעיף1)2(לחוקזה 

בביצועתפקידיהתביאהוועדההמייעצתבחשבוןביןהשארענייניםאלה: )ג(

במהלך חיוב, כרטיסי לחברת לאפשר מוצע  סעיף 8
בפרטי שימוש לעשות המעבר, תקופת 
ההתקשרותשללקוח)שם,מעןומספרטלפון(,שהגיעו
לידיהכדיןלפנייוםהתחילהאובמהלךתקופתהמעבר,
אגבביצועתפעולההנפקהשלכרטיסחיובבעבורבנק,
שירותים למתן הצעה לצורך ללקוח פנייה לשם וזאת
בלא גם והכול אשראי, למתן הצעה לצורך או כמנפיק
שהלקוחנתןאתהסכמתו מטרתההוראההמוצעתלאפשר
לחברותכרטיסיהחיובהמופרדותלנסותולשמראתבסיס
הלקוחותשהיהקייםאצלןלפניההפרדהוזאתלתקופה

מסוימתומוגבלתגםלאחרההפרדה 

עםזאתמוצעלאפשרללקוחלפנותלחברתכרטיסי
החיובולבקששלאייעשהשימושבמידעלגביוכאמורלעיל 

כפוף במידע אחר שימוש כל כי יובהר זה לעניין
לקבלתהסכמתהלקוח 

לסעיף קטן )א( סעיף 9

מוצעלהקיםועדהמייעצתשתעקובאחריישום 
הוראותהחוקהמוצעותפעלבתקופהשמיוםהתחילהעד

תוםשששניםמהמועדהאמור מוצעכיהמנהלהכללי
שלמשרדהאוצרומנהלחטיבתהמחקרבבנקישראל,יהיו
יושביהראששלהוועדה,ויהיוחבריםבההממונהעל
התקציביםבמשרדהאוצר,הממונהעלהגבליםעסקיים,
המפקחעלהבנקים,הממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכון

והממונהעלמערכותתשלומיםבבנקישראל 

לסעיף קטן )ב(

לערוך יהיו המייעצת הוועדה תפקידי כי מוצע
בדיקותתקופתיותשלמצבהתחרותבשוקהאשראיולאתר
חסמיםבהתפתחותהתחרותבשוקזה,להמליץעלצעדים
להגברתהתחרותבשוקהאשראי,ולהמליץלענייןהפעלת
הסמכותלפיסעיף11ב)ד(לחוקהבנקאות)רישוי(כנוסחו
המוצעבסעיף1)2(להצעתהחוק)הורדתהשיעורהקבוע

בהגדרה"בנקבעלהיקףפעילותרחב"( 

לסעיף קטן )ג(

מוצעכיבביצועתפקידיהתביאהוועדההמייעצת
בחשבון,ביןהשאר,אתהתפתחותהתחרותבשוקהאשראי
בשוק הניתן האשראי בהיקף שחל השינוי בישראל,
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התפתחותהתחרותבשוקהאשראיבישראל; )1(

השינוישחלבהיקףהאשראיהניתןבשוקהאשראיבישראלמיוםהתחילה; )2(

המחירשמשלםהלקוחבעדקבלתאשראימגופיםפיננסיים; )3(

שמירהעלהיציבותהפיננסית  )4(

עלאףהוראותכלדין,תמסוררשותלוועדההמייעצת,לפיבקשתהוועדה,מידע )ד(
המצויבידיהרשותוהדרושלוועדהלשםמילויתפקידיה,למעטמידעפרטניהנוגע
לגוףפיננסימסויםאומידעכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1ע1319;
נמסרמידעכאמורלאישתמשחברהוועדהבמידעהאמוראלאלשםביצועתפקידי

הוועדהלפיסעיףזה;לענייןזה,"רשות"-כלאחתמאלה:

אגףשוקההון,ביטוחוחיסכון; )1(

בנקישראל,לענייןמידעהמצויבידיחטיבתהפיקוחעלהבנקיםוהמחלקה )2(
הממונהעלמערכותתשלומים;

רשותניירותערך; )3(

רשותההגבליםהעסקיים,לענייןמידעשנאסףמכוחסמכותהממונהעל )4(
הגבליםעסקייםלפיסעיף44אלחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-עע1419 

הוועדההמייעצתתגישלממשלהולוועדתהכספיםשלהכנסת,אחתלשנה, )ה(
במהלךתקופתעבודתהוועדה,דיןוחשבוןעלעבודתהוהמלצותיה 

הוועדההמייעצתתקבעאתסדריעבודתה  )ו(

הוראתמעבר
לענייןהמשך

כהונתדירקטורים
חיצונייםבחברת

ממשק

דירקטורחיצוניהמכהןערביוםהתחילהבחברתממשקכאמורבסעיף11ולפקודת10 
הבנקאות,1941כנוסחובסעיף2לחוקזה,רשאילהמשיךבכהונתועדתוםשנהמיום

התחילהאועדסיוםתקופתכהונתו,לפיהמוקדם 

שרהאוצררשאילהתקיןתקנותלביצועהוראותפרקזה 11 תקנותביצוע

התפתחותהתחרותבשוקהאשראיבישראל; )1(

השינוישחלבהיקףהאשראיהניתןבשוקהאשראיבישראלמיוםהתחילה; )2(

המחירשמשלםהלקוחבעדקבלתאשראימגופיםפיננסיים; )3(

שמירהעלהיציבותהפיננסית  )4(

עלאףהוראותכלדין,תמסוררשותלוועדההמייעצת,לפיבקשתהוועדה,מידע )ד(
המצויבידיהרשותוהדרושלוועדהלשםמילויתפקידיה,למעטמידעפרטניהנוגע
לגוףפיננסימסויםאומידעכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-1ע1319;
נמסרמידעכאמורלאישתמשחברהוועדהבמידעהאמוראלאלשםביצועתפקידי

הוועדהלפיסעיףזה;לענייןזה,"רשות"-כלאחתמאלה:

אגףשוקההון,ביטוחוחיסכון; )1(

בנקישראל,לענייןמידעהמצויבידיחטיבתהפיקוחעלהבנקיםוהמחלקה )2(
הממונהעלמערכותתשלומים;

רשותניירותערך; )3(

רשותההגבליםהעסקיים,לענייןמידעשנאסףמכוחסמכותהממונהעל )4(
הגבליםעסקייםלפיסעיף44אלחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-עע1419 

הוועדההמייעצתתגישלממשלהולוועדתהכספיםשלהכנסת,אחתלשנה, )ה(
במהלךתקופתעבודתהוועדה,דיןוחשבוןעלעבודתהוהמלצותיה 

הוועדההמייעצתתקבעאתסדריעבודתה  )ו(

דירקטורחיצוניהמכהןערביוםהתחילהבחברתממשקכאמורבסעיף11ולפקודת10 
הבנקאות,1941כנוסחובסעיף2לחוקזה,רשאילהמשיךבכהונתועדתוםשנהמיום

התחילהאועדסיוםתקופתכהונתו,לפיהמוקדם 

הוראתמעבר
לענייןהמשך

כהונתדירקטורים
חיצונייםבחברת

ממשק

תקנותביצועשרהאוצררשאילהתקיןתקנותלביצועהוראותפרקזה 11 

האשראיבישראלמיוםהתחילה,המחירשמשלםהלקוח
בעדקבלתאשראימגופיםפיננסיים,ושמירהעלהיציבות

הפיננסית 

לסעיף קטן )ד(

ההון, שוק אגף דין, כל הוראות אף על כי מוצע
ביטוחוחיסכון,בנקישראל-לענייןמידעהמצויבידי
על הממונה והמחלקה הבנקים על הפיקוח חטיבת
ורשותההגבלים ערך ניירות רשות תשלומים, מערכות
העסקיים,לענייןמידעשנאסףמכוחסמכותהממונהעל
הגבליםעסקייםלפיסעיף44אלחוקההגבליםהעסקיים,
בקשתה, התשמ"ח-עע19,ימסרולוועדההמייעצת,לפי
מילוי לשם לוועדה והדרוש בידיהם המצוי מידע
תפקידיה,למעטמידעפרטניהנוגעלגוףפיננסימסויםאו
מידעפרטניהנוגעלאדםמסויםכהגדרתובסעיף7לחוק
הגנתהפרטיות,התשמ"א-1ע19 עודמוצעלקבועכיאם
נמסרמידעכאמורלאישתמשבוחברועדהאלאלשם

ביצועתפקידיהוועדה 

לסעיף קטן )ה(

תפקידה על בדגש חשיבותתפקידיהוועדה, בשל
לעקובאחריישוםהוראותהחוקהמוצע,מוצעשהוועדה
המייעצתתגישלממשלהולוועדתהכספיםשלהכנסת,
אחתלשנה,במהלךתקופתעבודתהוועדה,דיןוחשבון

עלעבודתהוהמלצותיה 

לפקודת 11ו בסעיף המוצע ההסדר לאור  סעיף 10
הבנקאות,כנוסחובסעיף2להצעתהחוק,לעניין 
חיצוניים דירקטורים של כהונה והפסקת כהונה מינוי,
מנפיק משותפתהמפעילהממשקבין בחברתשירותים
לביןסולק,לאישורעסקאותבכרטיסיחיוב,וכדילאפשר
לפי חיצוניים דירקטורים למינוי היערכות זמן לחברה
ההסדרהאמור,מוצעכידירקטורחיצוניהמכהןערביום
התחילהבאותהחברה,יהיהרשאילהמשיךבכהונתועד
תוםשנהמיוםהתחילהאועדסיוםתקופתכהונתו,לפי

המוקדם 

ס"חהתשמ"א,עמ'ע12  13

ס"חהתשמ"ח,עמ'ע12  14

ר ב ס ה י  ר ב ד





1531

‡

    

   



סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי  ISSN 0334-3030  המחיר10 עשקליםחדשים




