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 מתפרסמת בזה הצעת חדד מטעם הממשלה.

 חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס׳ 8), התש׳ין-1990 [279]

 בסעיף 21 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א-11981, בהגדרת ״מתן אשראי״, בסופה

 ״(7) מתן אשראי לזמן ארוך שמקורו באיגרות חוב שהונפקו לציבור על פי תשקיף
 בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-21968, אם בתשקיף שעל
 פיו הוצעו איגרות החוב לציבור, צויין כי מטרת המציע היא להשתמש בתמורת
 ההנפקה למתן אשראי לאדם ששמו ננקב בתשקיף או לרכישת זכויותיו של תאגיד

 בנקאי כלפי לווים.״

 האמור בסעיף 13 לפקודת הבנקאות, 1941ג, יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) הוראות סעיף קטן(א) יחולו גם על הלוואה כאמור בו שלגביה המחה התאגיד
 הבנקאי את זכויותיו כלפי הלווה למי שאינו תאגיד בנקאי.״

.1 
 יבוא:

ף 21 ן סעי  תיקו

 תיקון פקודת 2.
ת ו א ק נ ב  ה

סב : 

 יש גילוי מלא לגבי זהות מקבל• האשראי, או כאשר יעוד
 הכספים שגוייסו הוא רכישת תיק אשראי.

 כדי להקל על גיוס כספים בדרך זו, אשר מסייע, בין
 היתר, במיסחור תיקי האשראי שכ־די תאגידים בנקאיים,
 מוצע ל־יציא פעילות מסוג זה מגדר העיסוקים המותרים
 לתאגידים בנקאיים בלבד, וזאת בדרך של הוספת סוג מקרים
 אלה למקרים שהוצאו מגדר תחולת סעיף 21 לחוק על ידי כך
 שהאשראי האמור לא ייחשב כ״מתן אשראי״ לענין החוק.

ף 2 םע׳־ף 3! לפקודת הבנקאות, 1941, קובע את י ע  ס
 זכותו של מי שקיבל הלוואה מתאגיד בנקאי לשם רכישת
 דירת מגורים או במישכון של דירת מגורים, לפרעה לפני
 המועד שנקבע לפרעונה. מוצע כי זכות זו תעמוד ללווה גם
 לאחר שהתאגיד הבנקאי המחה לאחר את זכויותיו לגבי

 ההלוואה.

י חוק הבנקאית (רישוי), התשמ"א-1981,  שעיף 1 עלפ
 עיסוק בהנפקת איגרות חוב ובמתן אשראי כאחת, הוא עיסוק

 שמותר רק למי שבידו רשיון של תאגיד בנקאי.

 מטרת הוראה זו היא לייחד את הע־סיק של קבלת
 פקדונות מהציבור כדי לתת אשראי בכסף זה, רק לתאגידים
 בנקאיים, ולפקח עליהם. גיוס כספים מהציבור באיגרות חוב
 במטרה לתת בכספים שגוייסו אשראי לציבור, כמוהו כקבלת

 פקדונות מהציבור.

 סעיף 21 לחוק האמור, שבו נקבעה ההוראה המייחדת
 קבלת פקדונות ומתן אשראים לתאגידים בנקאיים בלבד, קבע

 .גם כמה סייגים למונח ״פקדון״ ולמונח ״מתן אשראי״.

 נראה כי על פי מטרתו של החוק, הכלל האמור אינו
 צריך לחול במקרה שבו מגייסים כספים מהציבור על פי
 תשקיף, אף שהכספים מיועדים למתן אשראי, אם בתשקיף

 סיידו התשמ״א, עמ׳ 232: התשמ״ם, עמ׳ 96.
 סייח התשכ״ח, עמי 234: התשמ״ח, עמי 188.

 עייר 1941, תום׳ 1, עמי 69: ם״ח התשמ״א, עמי 241.
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