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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת של הכנסת:

הצעת חוק הגנת הצרכן )תיקון מס' 43( )משלוח התראת תשלום לצרכן(, התשע"ה–2015 *

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 1, אחרי סעיף 13ב1 יבוא:1.הוספת סעיף 13ב2
"משלוח התראת 

תשלום לצרכן
עוסק הטוען כי צרכן לא שילם חיוב במועד שנקבע לכך, 13ב2. )א( 

ישלח אליו, בתוך שישה חודשים מהמועד האמור וטרם נקיטת 
הליכי גבייה, התראת תשלום בדואר רשום; לעניין זה, "הליכי 
גבייה" – הליך שבו הצרכן עשוי להידרש לשלם סכום נוסף על 

סכום החיוב שלא שולם במועד, למעט הפרשי הצמדה וריבית 

אחרת  תכתובת  מכל  נפרדת  תהיה  התשלום  התראת  )ב( 
המופנית לצרכן, ותכלול פרטים אלה:

לרבות  העסקה,  בוצעה  שעמו  העוסק  שם   )1(
שמו המסחרי;

פרטי העסקה;  )2(

פירוט החוב ואופן חישובו;  )3(

דרכי התקשרות עם העוסק לבירור החוב "  )4(
תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו, והוא יחול גם על עסקאות שנעשו לפני 2.תחילה ותחולה

תחילתו, ובלבד שהמועד לתשלום החיוב בהן טרם חלף 

כלפיו,  חוב  יש  לצרכן  כי  הטוען  עוסק  לחייב  מוצע 
שישה  בתוך  החוב  בדבר  תשלום  התראת  אליו  לשלוח 
גבייה  הליך  לנקיטת  וקודם  לתשלומו,  מהמועד  חודשים 
נוסף  סכום  לשלם  להידרש  הצרכן  עשוי  שבשלו  כלשהו 
על החוב, למעט הפרשי הצמדה וריבית בשל אי־תשלום 
הסמוך  במועד  תשלום  התראת  קבלת  במועד   החוב 
להיווצרות החוב תאפשר לצרכן לבחון את החוב הנטען 
באופן יעיל ולהסדיר את חובו מול העוסק ללא הוצאות 

גבייה מיותרות  

המהותיים  הפרטים  ייכללו  התשלום  בהתראת 
הנוגעים לחוב, שהם פרטי העוסק והעסקה, פרטים בדבר 
העוסק עם  להתקשרות  ודרכים  חישובו  ואופן   החוב 

לגבי החוב 

כדי להסב את תשומת לב הצרכן להתראת התשלום, 
רשום   בדואר  אותה  לשלוח  העוסק  את  לחייב  מוצע 
התכתבות  מכל  נפרד  במסמך  תהיה  התשלום  התראת 

אחרת עם הצרכן  

התיקון המוצע ייכנס לתוקף בתום שלושה חודשים 
מיום פרסומו והוא יחול גם על עסקאות שנעשו קודם לכן, 

ובלבד שמועד תשלום החיוב בעסקאות אלה טרם חלף  

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
הצורך  את  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  תבחן  השלישית 
תשלום  התראת  ישלח  שלא  עוסק  על  סנקציות  בהטלת 

בהתאם להוראות החוק, ובכלל זה עיצום כספי 

הצעות חוק מס' פ/344/20 )מספר פנימי: 562899(, פ/345/20 )מספר פנימי: 563327(, ו־פ/1055/20 )מספר פנימי: 563806(; הועברו לוועדה   *
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