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ת חוק מטעם הממשלה: ע צ  מתפרסמת בזה ה

 [652] חוק כדגייםי חיוב (תיקון), הונשנ״ג-1993

' (להלן - החוק העיקרי), אתרי סעיף 6 יבוא: 1 9 8 6 - ו ־ מ ש ת  ד,«*מ סעיף 6א 1. בחוק כרטיסי חיוב, ה

ל העסקה הוגדל ללא ם במסמך המעיד ע ו מ ה  •שינוי ללא 6א. >א< הודיע לקוח למנפיק ש

ה הרשאה, ישיב לו המנפיק את ההפרש בין הסכום שבו התחייב תמורת הנכסים א ש ד  ה

 שרכש, לבין הסכום שנרשם במסמך.

 (ב) המנפיק ישיב את הסכום האמור, בהקדם האפשרי, אך לא יאוחר

־  מ־30 ימים מהיום שבו הודיע הלקוח כאמור.

 תיקון סעיף 10 2. בסעיף 10 לחוק העיקרי -

 >1< האמור בו יסומן >א< והמלים ״עם הספק״ - יימחקו.

) יבוא: א ) ן ט  >2< אחרי סעיף ק

ל את האשראי ללקוח לצורך ע ו פ , אין נפקה מינה מי נותן ב ( א ) ן ט  ״>ב) לענין סעיף ק

 ביצוע אותה עסקה.

ל ל מנפיק גם אס מי שהציג לו את המסמך המעיד ע (א) יחולו ע ג) הודאות סעיף קטן ) 

 העסקה באמצעות כרטיס אשראי אינו הספק שהתקשר בעסקה עם הלקוח.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הוראה זו באה להגן על לקוח, שרכש נכס בהסדר

 אשראי אשר מאפשר לו לשלם את תמורת העסקה במועד

 מאוחד, מפני מצב שבו לא קיבל את הנכם מהספק, ומשום בך

 ביסל את החוזה עמו, ולמרות זאת המנפיק ממשיך לחייב

 אותו בשל העסקה.

 לאחרונה נתגלו שתי בעיות בהפעלת סעיף 10 אשר

 עלולות לגרום לכך שהלקוח לא יוכל ליהנות מההגנה שהחוק

 ביקש להעניק לו:

 00 הועלתה דעה משפטית שסעיף 10 אינו חל כאשר

 מי שמעמיד את האשראי הוא המנפיק ולא הספק. המפרשים

 כך שמים את הדגש על הצדדים לעסקה, בעוד שכאשר

 בודקים את הסעיף על פי תכליתו - יש לשים את הדגש על

 כך שהעסקה היא בתשלום נדחה. כלומד מדובר בעסקה

 באמצעות כרטיס אשראי, כאשר התשלום יהיה במועד מאוחר

 מ־35 ימים.

 למען הסק ספק מוצע להבהיר בחוק שההוראה תלה על

 עסקה בתשלומים בנסיבות המתוארות בסעיף זה, ואין זה

 משנה אם הגורס המעמיד את האשראי הוא המנפיק או

 הספק.

 סעיף 1 מוצע לקבוע בחוק ברסיסי חיוב, התשמ׳׳ו-

 1986 (להלן - החוק העיקרי<, ולהבהיר

 שהלקוח אינו אחראי לזיופים שנעשו בשוברים שהוא חתם

 עליהם, נושא שהתעורר לאחרונה באשר זוייפו׳ שוברים בידי

 ספקים.

 מסרת התיקון להסיר ספק בלבד; הפירוש הסביר של

 ההוראה הדנה בחוזה כרטיס אשראי >םעיף 7 לחוק העיקרי)

 ושל ההודאות המגדירות את אחריותו של הלקוח לפי החוק

 >סעיפים 5 ו־9<, מצביע על המסקנה, שאין לחייב לקוח עבור

 סכום שצויין ברישום מזוייף.

 סעיף 2 סעיף 10 לחוק העיקרי קובע:

 ״תשלום נדחה

 10. הוסכם בין לקוח לבין ספק, בעסקה שנעשתה

 באמצעות כרטיס אשראי, כי תמורת העסקה או חלקה תשולם

 כעבור שלושים וחמישה ימים או יותר מיום עשיית העסקה,

 יפסיק המנפיק, בהקדם האפשרי, לחייב את הלקוח בשל אותה

 עסקה, אם הודיע הלקוח בכתב למנפיק שהנכס שנרכש

 באותה עסקה לא סופק לו ושהוא ביטל את העסקה עם

 הספק.״

 י ם־ח התממ־ו, ?מ׳ 187.
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« ף י ע  3. במקוס סעיף 18 לחוק העיקרי יבוא: החלפת ס

ל מנפיק או  ־החזקת 1יוד 18. המחזיק בחומר או במכשיר המיועד לייצור כרטיס חיוב ש

ל י כרטיס חיוב ש ג ל ג 0 להדפסה, למחיקה, להוספת נתונים או לעריכת שינויים ע י ט ר י כ ו ד  ל

 חיוב י
 מנפיק, והכל ללא הסכמת אותו מנפיק, דינו - מאסר חמש שנים.״

 4. בסעיף 19 לחוק העיקרי - החלפת סעיף 19

 (1) האמור בו יסומן >א< ובו במקום הקטע החל במלים -או כשאין לו יסוד סביר להניח״ עד

 ״מיום שנדרש לכך״ יבוא: ״או שהיה לו יסוד סביר להניח שהשימוש יגרום לחריגה כאמור,

 דינו ־ מאסר שנה.״

) יבוא: א ) ן ט  (2< אחרי סעיף ק

 ״>ב< נוצרה יתרת חוב שלא בהתאם לחוזה כרטיס אשראי והחוב לא סולק תוך עשרה

 ימים מיום שהלקוח נדרש לשלמו, חזקה שהלקוח ידע שהשימוש יגרום לחריגה באמור

, או שהיה לו יסוד סביר להניח שהשימוש יגרום לחריגה כאמור ועליו ( א ) ן ט  בסעיף ק

 הראיה לסתור.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע לתקן את סעיף 18 האמור ולהרחיב את המסגרת

 הענשית.

 סעיף 4 סעיף 19 לחוק העיקרי קובע:

 ״שימוש בכרטיס אשראי ללא כיסוי

 19. לקוח המשתמש בכרטיס אשראי או המוסר לאחר

 כרטיס אשראי, בידיעה שהוא עלול להשתמש בו, והכל

 כשהוא יודע שהשימוש יגרום לחריגה מהמוסכם בחוזה כרטיס

 האשראי או כשאין לו יסוד סביר להניח שהשימוש יהיה

 במסגרת המוסכם כאמור, דינו - מאסר שנה או קנם כאמור

 בסעיף 61 לחוק העונשין, או פי ארבעה מסכום החריגה

 שבוצעה, לפי הסכום הגדול יותר; אולם לא תהיה זאת עבירה

 אם סילק הלקוח את סכום החריגה תוך עשרה ימים מיום

 שנדרש לכך.־

 בסיפה של סעיף 19 לחוק נקבע סייג לאחריות

 הפלילית, העושה את העבירה לעבירה על תנאי, אשר ניתנת

 למחיקה רטרואקטיבית בדרך של החזר הסכום שהוצא אגב

 החריגה.

 מוצע לתקן סעיף זה בדרך של הקבלתו לסעיף 432

 לחוק העונשין, התשל״ז-1977, הדן בהוצאת שיק ללא כיסוי,

 ולקבוע חזקה שמי שלא סילק את החוב, שנוצר בחריגה, תוך

 10 ימים מיום שנדרש לכך רואים אותו כאיא ידע מראש על

 החריגה.

 >ב) בעיה נוספת שהתעוררה לאחרונה היא שלעתים

 הספק שמציג )»־1 השובר למנפיק, אינו אותו הספק אשר ביצע

 את עסקת היסוד עם הלקות, אלא גורם אחר שאליו ״הוסב״

 י השובר, על ידי המחאה של השובר או בדרך אחרת.

 הסדר זה של •הסבת שוברים- עלול לפגוע בזכויות

 הלקוח לפי סעיף 10, משום שכאשר זה יבקש מהמנפיק

 להפסיק לחייב את חשבונו בשל אותה עסקה, המנפיק עלול

 לסרב להפסיק את התיוב בגלל העדר זהות בין הגורם שהגיש

 את השובר לבין הספק הקשור לעסקת היסוד.

 מוצע איפוא להוסיף לסעיף 10 לחוק העיקרי הוראה

 שתקבע כי ״ספק״, לצורך סעיף זה, הינו כל מי שמציג שובר

 לפרעון. כן מוצע לקבוע מפורשות שניתן לבטל את העסקה

 לפי סעיף זה סבלי שתהיה זהות בין מי שביצע את עסקת

 היסוד לבין מי שמציג את השובר למנפיק.

 סעיף 3 סעיף 18 לחוק העיקרי קובע:

 ״החזקת ציוד לזיוף כרטיס חיוב

 18. המחזיק בחומר או במכשיר המיועד לייצור כרטיס חיוב

 של מנפיק או להדפסה על גביו, ללא הסכמת אותו מנפיק,

 דינו - מאסר חמש שנים.״

p מתברר שקיים היום ציוד אשר מאפשר זיופים לא 

 של הכרטיס והמודפס על גביו, אלא גם של נתונים או פרטים

 אחרים הקשורים לכרטיס, דוגמת הפס המגנטי המופיע לעתים

 קרובות על גבי כרטיס החיוב.
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