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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שירותי תשלום, התשע"ח-2018

פרק א': הגדרות 
בחוקזה-1עהגדרות

בשניםהאחרונותחלההתפתחותמשמעותית  כללי
בעקבות בישראל, התשלומים במערך 
התפתחויותטכנולוגיותוגלובליותעכךלמשלההתפתחות
הטכנולוגיתבתחוםהאינטרנטוהטלפוניםהחכמיםהביאה
עלייה שחלה כך המסחרית, הפעילות באופי לשינוי
זו התפתחות האלקטרוניע המסחר פעילות בהיקפי חדה
הביאהליצירהופיתוחשלמגווןאמצעיתשלוםחדשניים
אמצעי לצד ואכן, מרחוקע לשלם ללקוחות המאפשרים
התשלוםהמוכריםכיום-כרטיסיחיוב)כרטיסיאשראי,
כרטיסיבנק,כרטיסיתשלוםנטעניםוכדומה(,המחאות
ומשוכללים, חדשים תשלום אמצעי הופיעו ומזומן,
במטרהלהנגישאתביצועהתשלומיםלכללהציבורובכך
להקלעליו,ביןהשאר,בביצועעסקאותדרךהאינטרנט,
ובהעברתתשלומיםביןגורמיםפרטייםועסקייםכאחדע
ככל לבקרים חדשות מתפתחים שונים תשלום אמצעי
המתקדמים התשלום באמצעי והשימוש הזמן, שחולף
צוברתאוצהעחברותבין–לאומיותפועלותכיוםומציעות
לכללהציבורתחליפיםלאמצעיהתשלוםהמוכריםעחלקן
מציעותפלטפורמהלהחזקתהכסףאצלן,בדמותחשבון
תשלום אמצעי הנפקת מציעות אחרות, ממשיע תשלום
חלופיים,בהתבססעלפרטיחשבוןאופרטיאמצעיתשלום
קיימים,ובלילהיזקקלחפץאולכרטיסנוסףעניתןלבצע
כיוםפעולותתשלוםבאמצעותרשתותחברתיותעעלפי
רובמפעילותחברותאלהאפליקציותנגישותהמנפיקות
סיסמאותגישהוהנסמכותעלפרטימידעשוניםלאימות
לבצע לו לאפשר כדי זאת כל בהן, המשתמש זהות
תשלומיםבקלותובמהירותובאופןבלתיתלויבקיומושל
האמורעלשימוש ייעודילביצוע כרטיס,חפץאומכשיר
הגברת - רבים יתרונות המתקדמים התשלום באמצעי
התחרותעלידיכניסהשלשחקניםחדשיםשיספקושירותי
ללקוח; וזמינות נוחות עסקה; עלויות הפחתת תשלום;
צמצוםהכלכלההשחורה,ועודעעםזאת,לצדהיתרונות
האמורים,בשימושבאמצעיהתשלוםהמתקדמיםישגם
באמצעי השימוש וקלות הנגישות למשל כך סיכוניםע
הפעולה של האבטחה ברמת לפגוע יכולה התשלום
באמצעיהתשלוםהמתקדם,והשימושבויכוללחשוףאת
הלקוחלהונאות,שימושלרעהועודעלאורהאמור,וכדי
לעודדאתהשימושבאמצעיהתשלוםהמתקדמיםולקדם
המשפטית התשתית את להתאים יש התפתחותם, את
ניתן המתקדמיםע התשלום באמצעי לפעילות הקיימת
לראותכיגםבעולםחלההתפתחותבחקיקהבתחוםזהעכך
למשלבאירופההוסדרהנושאבשתידירקטיבותעיקריות:
Directive)EC(2004ו/וonPaymentServices,האחת
Directive–ב שתוקנה וכפי ,in the Internal Markets

)EU(2015/23ווonPaymentServicesintheInternal
)Markets-)PSD,מסדירהאתתחוםשירותיהתשלום,
)EMD(Directive2009/110/EConE-Money,והשנייה

המסדירהענייניםהנוגעיםלשימושבכסףאלקטרוניע

הסדריהחקיקההמרכזייםהנוגעיםלאמצעיתשלום
ובחוק חדש[ ]נוסח השטרות בפקודת מעוגנים בישראל
כרטיסיחיוב,התשמ"ו-ו198)להלן-חוקכרטיסיחיוב(ע
עםזאת,כפישתוארלעיל,אמצעיהתשלוםהמתפתחים
בשימוש המובנה הפיזי מהממד ויותר יותר מתנתקים
בשטרותאובכרטיסיחיובועובריםלממדהדיגיטליעחוק
להתמודד במטרה 1981 בשנת נחקק אשר חיוב כרטיסי
עםההתפתחותשאירעהבאותהתקופהבתחוםאמצעי
התשלום אמצעי לעולם עוד מתאים אינו התשלום
המתפתחשלהיוםואינומקנהללקוחותהגנהמספקתע
אמצעי של הפיזי להיבט מתייחס חיוב כרטיסי חוק
התשלוםוכןהואמצומצםבהיקףהתחולהשלוובהוראות
הקבועותבועהואמניחמציאותפשוטהיחסיתשלביצוע
פעולתתשלוםשבהאיןשרשרתארוכהשלנותנישירותי
תשלוםבמסגרתפעולתתשלוםאחתעמכאןכיהתשתית
נותנת שאינה חסרה, תשתית היא הקיימת המשפטית
מענהלהתפתחותהנוכחיתוהעתידיתשלתחוםשירותי
התשלוםבישראלעאילכך,בחודשמרס2014הוקמהועדה
בין־משרדיתלקידוםהשימושבאמצעיתשלוםמתקדמים,
במטרהלהסדירתחוםזה,בראשותבנקישראלעבוועדה
השתתפונציגיםממשרדראשהממשלה,משרדהמשפטים,
המסים, רשות טרור, ומימון הון הלבנת לאיסור הרשות
רשותההגבליםהעסקיים,מערךהסייברהלאומי,הרשות
להגנתהפרטיות,משטרתישראלומשרדהאוצרעהוועדה
הוקמהבהתאםלהמלצותדוחהוועדהלצמצוםהשימוש
הצביעו אשר לוקר"(, )"ועדת הישראלי במשק במזומן
תשלוםמתקדמים עלהצורךבקידוםהשימושבאמצעי
תשלום לאמצעי חלופה להוות שיוכלו כדי בישראל,
מבוססינייר)מזומןאוהמחאות)שיקים((ובכךלהגביראת
התשלומים מערך והבטיחותשל היעילות התחרותיות,
בישראל,לצדהמלחמהבכלכלההשחורהעבחודשיוניו201
פרסמההוועדההבין־משרדיתלקידוםהשימושבאמצעי
תשלוםמתקדמיםדוחסופי)אתהדוחהסופיניתןלמצוא
http://wwwעboiעorgעil/he/ באתרבנקישראלבכתובת:
NewsAndPublications/PressReleases/Pages/4-עו1-ו

aspx#(עהמלצותהוועדההצביעו,ביןהשאר,עלהצורך
בגיבושתזכירחוקלאסדרתשירותיתשלום,חשבוןתשלום
ושירותיסליקהוהנפקה,ובהתאמתהתשתיתהמשפטית

הקיימתלפעילותבאמצעיהתשלוםהמתקדמיםע
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"אמצעיתשלום"-רצףפעולותשעלמשלםלבצעלשםמתןהוראתתשלום,ביןשהוא
כוללשימושבחפץאובפרטאימותוביןשאינוכוללשימושכאמור;

"אמצעיתשלום"-רצףפעולותשעלמשלםלבצעלשםמתןהוראתתשלום,ביןשהוא
כוללשימושבחפץאובפרטאימותוביןשאינוכוללשימושכאמור;

בחודשמרסו201הוקמהועדתמשנה,בראשותבנק
האוצר משרד המשפטים, משרד ובהשתתפות ישראל,
היתה המשנה ועדת מטרת העסקייםע ההגבלים ורשות
לגבשאסדרהרוחביתואחידהשלכללשירותיהתשלום
)ניהולחשבונות,הנפקהוסליקהשלאמצעיתשלום(,באופן
שיתאיםלהתפתחותהטכנולוגיתבתחוםזה,יעניקהגנה
צרכניתמלאהורחבהויאפשרתחרותביןנותנישירותי
זונועדהביןהשארלהבטיח אסדרה השוניםע התשלום
הגינותולהגביראתאמוןהציבורבאותםאמצעיתשלום
במסגרת בהםע השימוש את להגביר ובכך מתקדמים,
עבודתהשלועדתהמשנההוחלטלהמליץעלביטולחוק
באופן תסדיר חדשהאשר וגיבושחקיקה חיוב, כרטיסי
מקיף,אחידוחדשניאתנושאשירותיהתשלוםואמצעי
התשלום,באופןהמתאיםלמציאותהדינמיתוהמתפתחת

בנושאעמכאןהצעתהחוקשלהלןע

התשלום ואמצעי התשלום שירותי נושא אסדרת
מורכבתמשנירבדים:האחד,עוסקבהיבטירישויופיקוח
שלהגופיםהנותניםשירותיתשלום)שכןעלחלקםלא
חלכיוםמשטרשלפיקוח(עהשני,עוסקבאסדרתהיחסים
במנותק לקוחו, לבין תשלום שירותי נותן בין החוזיים
חיובע כרטיסי לחוק בדומה והפיקוח, הרישוי משאלת
עניינהשלהצעתחוקזוברובדהשני,קרי,הסדרתהיחסים
החוזייםוההגנותהצרכניותשיחולובמסגרתמתןשירותי
כאשר לקוח, לבין התשלום שירותי נותן בין תשלום,
הלקוחהואצדלעסקהנושאתהתשלום-"משלם"או
"מוטב")מקבלהתשלוםבעסקה(,לפיהענייןעזאת,במנותק
במסגרת המוטב לבין המשלם שבין החוזיים מהיחסים
עסקתהיסודשנעשתהביניהםעבהתאםלכך,הצעתהחוק
עיקריות:מערכת חוזיות להסדירשתימערכות מבקשת
אחתהיאביןנותןשירותתשלום)המנפיקאמצעיתשלום
אומנהלחשבוןתשלום(לביןהמשלם,ומערכתשנייההיא
ביןנותןשירותתשלום)הסולקאומנהלחשבוןתשלום(
הוראות לקבוע מבקשת גם החוק הצעת המוטבע לבין
וביצועפעולותתשלום, הוראותתשלום כלליותלעניין

והסדריאחריותהנוגעיםלהןע

הצעתהחוקמבוססתעלחוקכרטיסיחיובוכןעל
האירופיתבנושא,בהתאםלעקרונותשנקבעו האסדרה
שירותיתשלום(ע האירופיתלעניין )הדירקטיבה PSD–ב
עיקרוןמרכזיבגיבושהצעתהחוקהיההתאמתולעולם
באופן טכנולוגית, ניטרליות על שמירה תוך המתפתח,
התשלום אמצעי בתחום עתידיות התפתחויות שיעודד
להגנות הנוגע בכל משפטי ואקום של היווצרות וימנע
הצרכניותעלרקעההתפתחויותהצפויותעלאורכלהאמור

לעיל,החוקהמוצעקובעכמהחידושיםמרכזיים:

ביטול חוק כרטיסי חיוב והחלת הסדר מקיף וכולל על  )1(
כלל אמצעי התשלום-מוצעלבטלאתחוקכרטיסיחיוב
ולהחליפובחוקהמוצעעכאמורלעיל,חוקכרטיסיחיובחל

כיוםעלמנפיקיכרטיסיחיובומתמקדבאמצעיתשלום
אשר הצרכניות ההגנות בלבדעככזה, חיוב כרטיס מסוג
נקבעובמסגרתוחלותעלהיחסיםשביןמנפיקכרטיסהחיוב
לביןהלקוחעלעומתזאת,תחולתושלהחוקהמוצערחבה
יותר:ראשית,הוראותיויחולועלכללאמצעיהתשלום
בחוק כמשמעותם חיוב כרטיסי זה ובכלל המתקדמים,
כרטיסיחיוב,אךלארקעההגדרהשל"אמצעיתשלום"
הורחבהכךשהיאצופהפניעתידוהתפתחויותטכנולוגיות
וכוללתכלרצףפעולותשעלמשלםלבצעלשםמתןהוראת
אימות תשלום,ביןשהואכוללשימושבחפץאובפרט
וביןשאינוכוללשימושכאמורעההנחההיאשאיןהצדקה
להבחיןביןאמצעיתשלוםהכוללשימושבחפץאובפרט
אימותלביןאמצעיתשלוםשאינוכוללשימושכאמור,
לענייןתחולתהוראותהחוקוההגנותהצרכניותהקבועות
על החלות ההוראות המוצעת, להגדרה בהתאם בוע
אמצעיתשלוםיחולוגםעלבנקיםומנהליחשבוןתשלום
אחריםוכןעלמפעיליארנקיםאלקטרוניים,המעמידים
לרשותהמשלםרצףפעולותשמאפשרותלולתתהוראות
תשלוםלגביהכספיםשלוהמנוהליםבחשבוןאובארנק
האלקטרוניעכךלמשלהוראותכמואלההקבועותבהסדר
האחריותלשימושלרעהשנעשהבכרטיסאשראישהיו
קיימותבחוקכרטיסיחיוב,מוחלותכעתגםעלשימוש
לרעהשנעשהבאמצעיתשלוםשהנפיקלוהבנקאומנהל
חשבוןתשלוםאחר,גםשלאבאמצעותכרטיסאשראי,כמו
העברהבנקאיתבאפליקצייתהבנקעכךגםהוראותשחלו
בעבררקעלכרטיסחיובמסוגכרטיסאשראי-סעיפים
העוסקיםבכישלוןתמורהובחדלותפירעוןשלהמוטב-
יורחבולכלפעולותהתשלוםשישבהןהבטחתתשלום,
התשלום;שנית,הוראותהחוק בסוגאמצעי בלאתלות
המוצעיחולועלכללסוגינותנישירותיהתשלום,ולארק
עלמנפיקכרטיסחיובכהגדרתוכיוםבחוקכרטיסיחיובע
בכללזה,חברותנותנותשירותיתשלוםבדרךשלניהול
חשבוןתשלום,הנפקתאמצעיתשלוםאוסליקתתשלומים
בעבורהלקוח,הכולבהתאםלהגדרותהמוצעותעבהמשך
לכךהחוקהמוצעיחולגםעלמערכתהיחסיםשביןנותן
חיוב כרטיסי חוק המוטבע לבין למוטב, תשלום שירותי
מתייחסבאופןחלקימאודלמוטב)מקבלהתשלום(שהוא
זאת, לעומת ביתעסקהמספקמוצראושירותע בהכרח
המוטבים, סוגי שלל את עניו לנגד רואה המוצע החוק
לרבותבמקרהשבומדוברבהעברותתשלומיםביןאנשים
פרטייםאובהפקדהומשיכהשלאדםמחשבונועלפיכך,
במסגרתהתפיסההכוללתשלהרחבתתחולתהחוקויצירת
מערךאסדרהשלםלמערךהתשלומיםבכלהנוגעלקשר
ביןנותןשירותיהתשלוםלביןהלקוח,מוצעלהסדירגם
אתהיחסיםהחוזייםשלהמוטבעםנותןשירותיהתשלוםע
נוסחחוקכרטיסיחיובהקייםכנוסחוערבפרסומהשל

הצעתחוקזומובאבנספחלדבריההסברע
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"בנקהדואר"-החברההבתכהגדרתהבחוקהדואר;

אסדרת נושא הרשאה לחיוב-במסגרתהחוקמוצע )2(
לייחדפרקלנושאהרשאהלחיובחשבוןתשלוםאואמצעי
תשלוםעבמסגרתאמצעיתשלוםזהמתאפשרלמשלםלתת
אמצעי לחיוב או שלו התשלום חשבון לחיוב הרשאה
תתקבל כאשר כך, המוטבע דרישת פי על שלו התשלום
אצלנותןשירותיהתשלוםלמשלםדרישהלתשלוםמאת
המוטבאשרעומדתבתנאיההרשאהלחיוב,יחייבנותן
שירותיהתשלוםלמשלםאתהמשלםבהתאםלדרישה,
וזאתבלישנדרשתהסכמהנוספתוספציפיתשלהמשלם
לחיובוכאמורעבמובןזה,דומההרשאהלחיובל"שיקפתוח"
שנותןהמשלםלמוטב,ולפיכךישצורךבקביעתהגנות
צרכניותבמסגרתשימושבהעענייןזהאינומקבלמענה
מספקכיוםעחוקכרטיסיחיובכוללהוראהאחתשעניינה
האפשרותלהפסיקחיובבעסקהשהתשלוםבעבורהנגבה
באמצעותהרשאהלחיובכרטיס)סעיף10בלחוק(עכמוכן,
קיימתהוראתנוהלבנקאיתקיןמס'439שעניינה"חיובים
הרשאות הבנקים,המסדירה עלפיהרשאה"שחלהעל
לחיובחשבוןעמתוךהכרהכיהמדוברבכלייעילונפוץ
בשוקהתשלומים,הטומןבחובוסיכוניםומצריךהתייחסות
נפרדתלאורמאפייניו,מוצעלקבועפרקייעודילנושאזה,
שיחולבאופןאחידהןעלהרשאותלחיובחשבוןוהןעל
הרשאותלחיובאמצעיתשלוםובאופןאחידעלכללנותני
שירותיהתשלוםעיובהרכיאיןבאסדרהזוכדילחייבנותן
שירותיתשלוםלאפשרללקוח)משלםאומוטב(לעשות

שימושבאמצעיתשלוםזהאולכבדדרישתתשלום;

הגנה על מוטבים-כאמורלעיל,חוקכרטיסיחיובאינו )3(
מתייחסלמערכתהיחסיםשביןהמוטבלביןנותןשירותי
התשלוםשלובאופןישירעלעומתזאת,החוקהמוצערואה
עיניואתשללסוגיהמוטבים,לרבותבמקרהשבו לנגד
מדוברבהעברותתשלומיםביןאנשיםפרטייםאוהפקדה
התפיסה במסגרת לפיכך, מחשבונוע אדם של ומשיכה
הכוללתשלתחולה,הרחבהויצירתאסדרהמקיפהלמערך
התשלומיםבכלהנוגעלקשרביןנותןשירותיהתשלוםלבין
הלקוח,מוצעלהסדירגםאתהיחסיםהחוזייםשביןהמוטב
לביןנותןשירותיהתשלוםעאחדהחידושיםהמשמעותיים
בהצעתהחוקנועדלהגבילאתאפשרותושלנותןשירותי
נותן השיב שאותם בכספים המוטב, את לחייב תשלום
באמצעי לרעה שימוש בשל למשלם התשלום שירותי
עסקולהבטיח בתי כדילהגןעל התשלוםשלהמשלםע
העודף בכוחם ישתמשו לא התשלום שירותי נותני כי
ויחייבואתבתיהעסקבחיוביםשנוצריםעקבהכחשות
עסקהשלמשלמים,מוצעלהגבילםמלעשותכןבמקרים
שבהםלבתיהעסקלאהיתהיכולתאובייקטיביתלמנוע
אתהשימושלרעהעזאת,כאשרבתיהעסקדרשובפועל
שימושבפרטאימותהמאמתאתזיהויושלהמשלםברמת
ודאותגבוהה,אושלאהתאפשרלהםלדרוששימושבפרט
אימותכאמורעהתפיסהשעומדתבבסיסהצעתהחוקהיא
בסיכון יישא נתוןלשליטתהמוטב, אינו שככלשהדבר
נותןשירותיהתשלום,ולאהמוטבעכמוכן,מוצעלקבוע
כיאחריותושלהמוטבכאמורלאתחולבמקרהשבונותן

שירותיהתשלוםלמוטבהיהמוכןלשאתבסיכוןבהתאם
לחוזהשבינולביןהמוטב;

הוראות הנוגעות לביצוע הוראות תשלום-"הוראת )4(
תשלום"היאהוראהשלמשלםלנותןשירותיתשלוםשלו,
לבצעפעולתתשלום)העברתכספיםמחשבונושלהמשלם
לחשבונושלהמוטב,הפקדהאומשיכה(עההוראהניתנת
באמצעותאמצעיתשלום,ואףיכולהלהינתןבאמצעות
שונות הוראות לקבוע מוצע החוק במסגרת המוטבע
הנוגעותלביצועהוראתתשלום:מועדיםלביצועה;המועד
לחיובחשבונושלהמשלם;הוראותבענייןהפסקתביצוע

שלהוראתתשלוםוהאחריותלביצועה,כמפורטלהלן;

בעולם - הסדרי אחריות לביצוע פעולת התשלום )5(
התשלומיםהמודרני,מאחוריפעולתתשלוםאחתעומדת
שרשרתשלנותנישירותיתשלוםוגורמיםנוספיםהפועלים
בתיאוםלשםביצועהעענייןזהמחדדאתהחשיבותבקביעת
הסדריאחריותברוריםשלכלאחדמהגורמיםהאלהכלפי
לקוחותהקצה,המשלםוהמוטבעכמוכן,כיווןשכללקוח
)משלםאומוטב(מכיררקאתנותןשירותיהתשלוםשעמו
הואהתקשר,מוצעלקבועהסדרשיפויופיצוי,אשרלפיו
כלנותןשירותיתשלוםישפהאויפצהאתלקוחו,אףאם
הכשללאאירעאצלועכמוכן,יכוליםלהיותמצביםשבהם
לקוחמתקשרעםכמהנותנישירותיתשלוםביחסלאותה
פעולתתשלוםעכךלמשל,כאשרמשלםנותןהוראתתשלום
מתקשר המשלם זה, במקרה אשראיע כרטיס באמצעות
עםשניאלה:חברתכרטיסיהאשראי,והבנקשבחשבונו
ניתנהההרשאהלחיובלפידרישתחברתכרטיסהאשראיע
היהונגרםנזקלמשלם,מוצעלקבועכיכלנותןשירותי
תשלוםאחראיכלפילקוחולחודעזאת,כדילהימנעממצב
שלהעברתהאחריותמנותןשירותיתשלוםאחדלמשנהו
המעורבאףהואבפעולתהתשלוםעהסדרזהמבטיחכי
הלקוחיוכללהיותמפוצהעלנזקובאופןפשוטויעילובלי
שיטורטרביןנותןשירותיתשלוםאחדלאחרעברורכיאין
הדברגורעמזכותושלנותןשירותיהתשלוםלתבועפיצוי
אושיפוימהגורםהאחראיבאופןמהותילנזקשנגרם,ויש
להניחכיבחלקמהמצביםהנושאיוסדרבחוזיםובהסכמי

שיפויהדדייםביןנותנישירותיהתשלוםהשוניםע

עונשין ואכיפה מינהלית-מוצעלעדכןאתהוראות )ו(
העונשיןבחוקכרטיסיחיובולהתאימןלאסדרההמוצעתע
כמוכן,מוצעלקבועהוראותבענייןעיצומיםכספייםעל
הפרהשלהוראותהחוקעלידיגופיםמפוקחיםבהתאם
למנגנוניהטלתהעיצומיםהכספייםהחליםעליהםכיוםע
כאמורלעיל,בעתידמתוכננתאסדרהשלנושאהרישוי
שלכללנותנישירותיהתשלוםאשראינםמפוקחיםכיוםע

במסגרתזוייווספועיצומיםכספייםגםלגביאלהע

מוצעלהגדיר,בפרקא',אתהמונחיםהשונים  סעיף 1
הרלוונטייםלהוראותהחוקעכפישיפורטלהלן, 
הגדרתהמונחיםהעומדיםבבסיסהחוק,ביניהם"הוראת
"שירותי תשלום", "פעולת תשלום", "אמצעי תשלום",

ר ב ס ה י  ר ב ד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-000525, התקבל ב - 11/07/2018



ו115 הצעותחוקהממשלה-ו124,כ"חבתמוזהתשע"ח,2018עוע11

"בעלרישיוןהנפקה"-מישבידורישיוןהנפקהכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-מישבידורישיוןלמתןשירותיפיקדון
ואשראיכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"גוףפיננסימפוקח"-כלאחדמאלה:

תאגידבנקאי; )1(

תאגידעזר; )2(

סולק; )3(

בנקהדואר; )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )5(

בעלרישיוןהנפקה; )ו(

"הוראותמאסדר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לפקודת 5)ג1( סעיף לפי שניתנו הוראות - הבנקים על המפקח לעניין )1(
הבנקאות;

"בעלרישיוןהנפקה"-מישבידורישיוןהנפקהכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-מישבידורישיוןלמתןשירותיפיקדון
ואשראיכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"גוףפיננסימפוקח"-כלאחדמאלה:

תאגידבנקאי; )1(

תאגידעזר; )2(

סולק; )3(

בנקהדואר; )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )5(

בעלרישיוןהנפקה; )ו(

"הוראותמאסדר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לפקודת 5)ג1( סעיף לפי שניתנו הוראות - הבנקים על המפקח לעניין )1(
הבנקאות;

תשלום",ו""רכיבחיוני",באמצעיתשלום",נעשתהבאופן
רחבהמתייחסלמכנההמשותףהבסיסיביותרבתהליכי
התשלוםבעולםהמודרני,בהווהובעתידלבואככלשניתן
לצפותכברעתה,שלגביהםנועדההאסדרההמוצעתלחולע

להגדרה "אמצעי תשלום" -אחדהשינוייםהמשמעותיים
בחוקזהלעומתחוקכרטיסיחיובנוגעלהגדרת"אמצעי
הטכנולוגית, להתפתחות מההתאמות כחלק תשלום"ע
ההגדרההמוצעתשלאמצעיתשלוםמתנתקתמהממד
בהגדרה כקבוע חפץ", או )"לוחית הכרחי כרכיב הפיזי
אמצעי להגדיר זאת,מוצע חיוב(עבמקום כרטיסי בחוק
תשלום,עלסוגיוהשונים,כרצףשלפעולותשעלמשלם
)מישמבקשלהעבירכסףלמוטב(לבצעלשםמתןהוראת
תשלוםערצףפעולותכאמוריכולכמובןלכלולגםשימוש
מעבר הכרחיע הדבר אין אך אימות, בפרט או בחפץ
להתנתקותמהממדהפיזי,ההגדרהמבטאתאתתחולתו
הרחבהיותרשלהחוקהמוצע,עלכללאמצעיהתשלום,
במטרהליצוראסדרהאחידהעלכלאלה:אמצעיתשלום
כרטיס בנק, כרטיס אשראי, )כרטיס חיוב כרטיסי מסוג
תשלום(כמקובלהיום,וכןכלרצףפעולותאחרשתכליתו
)אפליקציה( זה,כניסהלישומון בכלל ביצועתשלומיםע
והקשתקודאישיאורצףשלתווים,שיחהטלפוניתלשם
מתןהוראתתשלוםאומתןהרשאהלחיובחשבוןבסניף
שלנותןשירותיהתשלוםעהשלכהנוספתשלהגדרהרחבה
זוהיאהחלתהוראותהחוקעלמנפיקיאמצעיהתשלום,
אשרחוקכרטיסיחיובאינוחלעליהםכיוםעביניהם,כל
אותםגופיםהמפעיליםארנקיםאלקטרונייםואפליקציות
אמצעי מנפיקי בהיותם ורכישות, תשלומים להעברות
התשלום אמצעי כי יודגש הרחבהע כהגדרתו תשלום,
בשונה לבצע, המשלם שעל הפעולות לרצף מתייחס
חברת )למשל התשלום שירותי נותן שעל מהפעולות
כדי לבצע היישומון( מנהל או הבנק האשראי, כרטיסי

שהמשלםיוכללתתהוראתתשלום)כמולמשלהעמדת
תחזוקתאתר מסופוןשדרכומשודרתהוראתהתשלום,

האינטרנטשדרכוניתןלתתהוראתתשלוםוכדומה(ע

להגדרה "בנק הדואר" -מוצעלהפנותלהגדרה"החברה
הבת"בחוקהדואר,התשמ"ו-ו198)להלן-חוקהדואר(ע
זונוספהבמסגרתתיקוניםשנעשובחוקהדואר הגדרה
)תיקוןמס'11(,התשע"ב-2012,אשרצפוייםלהיכנסלתוקף
בחודשיולי2018עעדכניסתםלתוקףמוצעלקבועהוראת
שעהולפיהההגדרה"בנקהדואר"תפנהלהגדרה"החברה"
הקיימתבחוקהדוארכיום)ר'דבריההסברלסעיף9והמוצע(ע

להגדרה "גוף פיננסי מפוקח" -ההגדרהמונהרשימהשל
גופיםפיננסייםהנותניםשירותיתשלוםומפוקחיםלעניין
מתןשירותיהתשלוםכברהיוםעבהמשך,עםחקיקתהחוק
העוסקברישוישלנותנישירותיהתשלום,צפויהרשימה
זולהתרחבולכלולגםנותנישירותיתשלוםנוספיםאשר

אינםמפוקחיםלענייןזהכיוםע

-החוקהמוצע להגדרות "הוראות מאסדר" ו"מאסדר" 
נועדלחולבאופןרחבעלגופיםשוניםבמהותם,הנותנים
שירותיתשלום,ובכללזהגופיםפיננסייםמפוקחיםעלגבי
קרי "מאסדרים", קיימים עתה כבר כאמור, האחרונים,
-גופיפיקוחהאמוניםעלאסדרתםעההגדרה"מאסדר"
המוצעתמונה,ביחסלכלגוףפיננסימפוקח,מיהוהמאסדר
שלועבהתאמה,מוצעלהגדיר"הוראותהמאסדר"כהוראות
הוא שמכוחו החוק מאסדר,במסגרת כל הוסמך שאותן
פועל,לקבועבנוגעלגוףהפיננסיהמפוקחעלידועבעתיד,
לכשתושלםהחקיקההמסדירהאתהרישויוהפיקוחשל
נותנישירותיתשלוםשאינםמפוקחיםכיום,תורחבכאמור
התאמהוקביעת מפוקח",ותידרש ההגדרה"גוףפיננסי

"מאסדר"שלכלגוףפיננסישייווסףלרשימהע
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לענייןהמפקחעלנותנישירותיםפיננסיים-הוראותשניתנולפיסעיף4 )2(
לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

לענייןהמפקחלענייניהשירותיםהכספיים-הוראותשניתנולפיסעיף )3(
88ידלחוקהדואר;

"הוראתתשלום"-הוראהשלמשלםלנותןשירותיתשלוםלמשלםלבצעפעולת
תשלום,הניתנתבאמצעותאמצעיתשלום,לרבותאםהיאניתנתבאמצעות

אחרובכללזההמוטב;

"הנפקה",שלאמצעיתשלום-העמדהשלאמצעיתשלוםלרשותהמשלםוהתחייבות
לבצעהוראתתשלוםשתינתןבאמצעותו;

"הקפאתשימוש",באמצעיתשלום-הקפאתהשימושבאמצעיתשלוםלפיסעיפים
22או23;

"הרשאהלחיוב"-הרשאהשנותןהמשלםלנותןשירותיתשלוםלמשלםלבצעפעולת
תשלוםמחשבוןהתשלוםשלואובאמצעותאמצעיהתשלוםשלו,לפידרישת

המוטבובכפוףלתנאיםשנקבעובהרשאה;

"חוזהשירותיתשלום","חוזה"-כמשמעותובסעיף2;

-בהתאםלהגדרההמוצעת, להגדרה "הוראת תשלום" 
שירותי לנותן משלם של הוראה היא תשלום הוראת
תשלוםלמשלםלבצעפעולתתשלום,הניתנתבאמצעות
אחר באמצעות ניתנת היא אם לרבות תשלום, אמצעי
ובכללזההמוטבעהגדרהזומתייחסתלהוראההקונקרטית
שעלהמשלםלתתלנותןשירותיהתשלוםשלוועלבסיסה
מתבצעתפעולתהתשלוםעהוראהכאמוריכולשתינתן
בדרכיםשונותעלמשל,באופןאלקטרוני,טלפונית,בדרך
שלהתייצבותאצלנותןשירותיהתשלום,באמצעיםשונים
שהועמדולזכותהמשלםלצורךמתןהוראותתשלום,ועודע
בכלמקרה,מתןהוראתהתשלוםייעשהבאמצעותאמצעי
תשלוםכלשהו,כהגדרתוהרחבההמוצעתעהוראתתשלום
יכולהלהינתןגםבאמצעותאחר,לרבותבאמצעותשלוח
שלהמשלםאוהמוטבעצמועההגדרההמוצעתמתייחסת
כאשר האחת, התשלום: הוראת למתן אפשרויות לשתי
המשלםבמישריןלנותן ידי על ניתנת הוראתהתשלום
שירותיהתשלוםשלו;השנייה,כאשרהמשלםנותןאת
משודרת או מועברת היא בפועל אך התשלום הוראת
לנותןשירותיהתשלוםלמשלםבאמצעותאחר,ובכללזה
המוטבעדוגמהלכךהיאחיובכרטיסאשראיבביתעסק,
האשראי כרטיס את מעביר העסק(, )בית המוטב כאשר
זה, במקרה התשלוםע שירותי לנותן המקושר במסופון
המשלם, ידי על במקור, ניתנת, עדיין התשלום הוראת
לנותןשירותיהתשלוםלמשלם,אךהלכהלמעשהמבוצעת

באמצעותהמוטבע

תשלום הוראת ביצוע בין להבחין יש כי יובהר
באמצעותאחרלביןהרשאהלחיובעהרשאהלחיוב,כפי
שיפורטלהלן,מתייחסתלמצבשבוההוראהלבצעאת
פעולתהתשלוםניתנתעלידיהמוטב)להבדילמנתינתה
עלידיהמשלם,באמצעותהמוטב(,בהתאםלהרשאהשנתן
לוהמשלםמראשעהרשאהלחיובשונהמבחינתתהליך

מותאמות הוראות לגביה ונקבעו התשלום הוראת מתן
במקריםהרלוונטיים,כפישיפורטבהמשךע

להגדרה ""הנפקה", של אמצעי תשלום" -בהתאםלהגדרת
"אמצעיתשלום",מוצעלהגדיראתפעולתההנפקהשל
אמצעיהתשלוםכהעמדתאמצעיהתשלוםלמשלם,קרי-
העמדתרצףהפעולותהנדרשותלשםמתןהוראתתשלום,
הוראות לביצוע המשלם לפני התחייבות וכן למשלם,
התשלוםשיינתנובאמצעותאמצעיהתשלוםע"התחייבות
הניתן השירות לאפיון מתייחסת הזה בהקשר המנפיק"
עלידובעתהנפקתאמצעיהתשלום,ובריכיאיןמדובר
בהתחייבותבלתימוגבלת,הכולבהתאםליחסיםהחוזיים

בינולביןהמשלםובכפוףלהוראותהחוקהמוצעע

להגדרה "הרשאה לחיוב" -הגדרהזומתייחסתלמקרים
שבהםהמשלםנותןמראשהרשאהלנותןשירותיהתשלום
שלו,להעבירלמוטבמסויםכספיםמחשבונו,אובאמצעות
אמצעיהתשלוםשלו,הכולעלפידרישהשתגיעמהמוטב
וביוזמתהמוטב,חד–פעמיתאומעתלעת,ובהתאםלתנאים
שנקבעובהרשאהעהשימושהעיקריהמוכרכיוםבהרשאות
לחיוב,הואלתשלוםלפיצריכהבגיןשירותהניתןלתקופה
מתמשכת,כאשרהמשלםוהמוטבאינםיודעיםאתהסכום
לחיובמראשעלדוגמה,תשלוםחשבונותשוטפים-מיםאו
חשמל,בסכוםמשתנהעתהליךביצועהתשלומיםבמקרה
הזהנעשהביוזמתהחברותנותנותהשירות)חברתהחשמל,
תאגידהמים(,המעבירותדרישהלביצועפעולתתשלום
לנותניהשירותיםשלהמשלמים,בהתאםלסכוםהחיוב
מבעוד שניתנה לחיוב הרשאה פי על והכול התקופתי,
מועדעלידיהמשלםלנותןשירותיהתשלוםשלו,כאמורע
הרשאהלחיוביכולהלהינתןגםבתנאים,למשללעניין
גובההסכוםהמקסימלישניתןלחייבבאמצעותההרשאה
אולענייןתקופתההרשאהעההגדרההמוצעתמתייחסת

גםלענייןזהע
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"חוקהבנקאות)רישוי("-חוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-11981;

"חוקהדואר"-חוקהדואר,התשמ"ו-ו2198;

"חוקהגנתהצרכן"-חוקהגנתהצרכן,התשמ"א-31981;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-וו419;

"חוקהפיקוחעלהביטוח"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-
;51981

גמל(, )קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק - גמל" קופות על הפיקוח "חוק
התשס"ה-2005ו;

"חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-ו201ו;

"חשבוןתשלום"-חשבוןהמיועד,ביןהשאר,לביצועפעולותתשלום;

"יוםעסקים"-כפישנקבעבחוזהשירותיתשלום;

"לקוח"-משלםאומוטב;

"מאסדר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןתאגידבנקאי,תאגידעזרוסולק-המפקחעלהבנקים; )1(

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיובעלרישיוןהנפקה- )2(
המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים;

לענייןבנקהדואר-המפקחלענייניהשירותיםהכספיים; )3(

"חוקהבנקאות)רישוי("-חוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-11981;

"חוקהדואר"-חוקהדואר,התשמ"ו-ו2198;

"חוקהגנתהצרכן"-חוקהגנתהצרכן,התשמ"א-31981;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-וו419;

"חוקהפיקוחעלהביטוח"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-
;51981

גמל(, )קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק - גמל" קופות על הפיקוח "חוק
התשס"ה-2005ו;

"חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-ו201ו;

"חשבוןתשלום"-חשבוןהמיועד,ביןהשאר,לביצועפעולותתשלום;

"יוםעסקים"-כפישנקבעבחוזהשירותיתשלום;

"לקוח"-משלםאומוטב;

"מאסדר"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןתאגידבנקאי,תאגידעזרוסולק-המפקחעלהבנקים; )1(

לענייןבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיובעלרישיוןהנפקה- )2(
המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים;

לענייןבנקהדואר-המפקחלענייניהשירותיםהכספיים; )3(

להגדרה "חשבון תשלום" -מוצעלהגדירחשבוןתשלום
באופןרחב,כחשבוןהמיועד,ביןהשאר,לביצועפעולת
"אמצעי להגדרה בדומה הרחבה, להגדרה תשלוםע
החוקעהדגש הרחבהשל תחולתו השפעהעל תשלום",
בחשבוןתשלוםהואעלהאפשרותלביצועהתשלומים,
משיכותהכספיםאוההפקדותממנואואליועזאת,להבדיל
מחשבונותאחריםהמנוהלים,למשל,לשםהחזקתכספים
כפיקדוןוצבירתריבית,אולניהולתיקיהשקעותבדרךשל
רכישה,החזקהומכירהשלניירותערך,וכדומהעחשבונות
אלהאינםחשבונותתשלוםשכןהםאינםמיועדיםלביצוע
פעולותתשלוםעיובהרכיייתכןמצבשבובחשבוןאחד
בכך די זה, במצב פיננסיותע פעילויות כמה מתנהלות
עניינהביצוע הפיננסיותהאמורות מהפעילויות שאחת
תשלום חשבון ייחשב שהחשבון כדי תשלום, פעולות

וייכנסלתחולתהחוקע

-בשלהשונותביןנותנישירותי להגדרה "יום עסקים" 
התשלוםהשונים,ובכללזהבימיהפעילותהעסקיתשלהם,

מוצעשלאלהגדיר"יוםעסקים"באופןאחידוגורףכלפי
כולםעעםזאת,חלהחובהעלנותןשירותיהתשלוםלקבוע
בחוזהההתקשרותעמואתימיהעסקיםשלועלפיכךמוצע
לקבועכייוםהעסקיםכפישייקבעבחוזה,הואשייחשב
יוםהעסקיםלענייןהוראותהחוקעיובהרכימתןהאפשרות
לנותןשירותיהתשלוםלהגדירלעצמואתיוםהעסקים
שלו,אינובאלהתגברעלהוראותאחרותהחלותלפידין

עלנותןשירותיהתשלוםבענייןזה,ככלשישנןע

להגדרה "לקוח" -לקוחהואמישמקבלשירותיתשלום
מנותןשירותיהתשלוםעבשלמבנההעברתהכספיםבין
שניהצדדיםלפעולתהתשלום,אשרכלאחדמהםקשור
בנפרדבחוזהמולנותןשירותיתשלום)אחדאויותר(,הרי
בפעולת ה"מוטב" שלקוחיכוללהיותהןה"משלם"והן
התשלום,כהגדרותיהםהמוצעותעיודגשכיהגדרהזושונה
מההגדרה"לקוח"בחוקכרטיסיחיוב,הכוללתרקצדאחד
הונפק חיוב שכרטיס )"מי המשלם הצד שהוא לעסקה,

לשימושו"(ע

ס"חהתשמ"א,עמ'232 1

ס"חהתשמ"ו,עמ'9וע 2

ס"חהתשמ"א,עמ'248ע 3

ס"חהתשל"ז,עמ'ו22ע 4

ס"חהתשמ"א,עמ'208ע 5

ס"חהתשס"ח,עמ'889ע ו

ס"חהתשע"ו,עמ'1098 ו
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מי או אליו מיועדים תשלום פעולת במסגרת המועברים שהכספים מי - "מוטב"
שלטובתומנוהלחשבוןתשלוםשניתןלהעביראליוכספיםכאמור;

"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-81955;

"המפקחלענייניהשירותיםהכספיים"-כמשמעותובסעיף88יגלחוקהדואר;

"המפקחעלהבנקים"-כמשמעותובסעיף5לפקודתהבנקאות;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-כמשמעותובסעיף2לחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסייםמוסדרים;

"משלם"-משלםהכספיםהמועבריםבמסגרתפעולתתשלום,מישלטובתומנוהל
שהונפקלשימושו שניתןלהעבירממנוכספיםכאמוראומי תשלום חשבון

אמצעיתשלום;

"נכס"-מקרקעין,מיטלטליןאוזכויות;

"סולק"-כהגדרתובסעיףו3טלחוקהבנקאות)רישוי(;

"סליקה",שלפעולתתשלום-קליטהשלפעולתתשלוםועיבודהלשםזיכויהמוטב
בכספיםהמועבריםבמסגרתה,וכןזיכויהמוטב;

"עסקתיסוד"-עסקהביןמשלםלמוטבלמכירתנכסאולמתןשירות;

"פעולתתשלום"-העברתכספיםממשלםלמוטבכמפורטלהלן,ולענייןזהאיןנפקא
מינהאםהמשלםוהמוטבהםאותואדם:

להגדרות "מוטב", "משלם" "עסקת יסוד" ו"נכס" -הגדרות
אלהעוסקותבצדדיםלפעולתהתשלוםובעסקתהיסוד
עומדתבבסיספעולתהתשלום ביניהם,אשר שנעשתה
המבוצעתמולנותנישירותיהתשלוםבהתאםלהוראות
לקוח של מונחים נקט חיוב כרטיסי חוק המוצעע החוק
הצעת היסודע לעסקת הצדדים את לתאר בשביל וספק
החוקמעבירהאתהדגשמעסקתהיסודלפעולתהתשלום,
כאשרההוראותהמוצעותבהנועדולהבטיחאתהוודאות
את לקיים במטרה התשלום, פעולת של והמהימנות
התחייבויותהצדדיםבעסקתהיסודבאופןתקיןעבהתאם
לכך,הצעתהחוקנוקטתמונחיםשמתאריםאתהצדדים
לפעולתהתשלום,כלומר,להעברתהכספיםביניהם:"מוטב",
מיועדים המועברים שהכספים מי הוא המוצע, פי על
להגיעאליואומישלטובתומנוהלחשבוןתשלוםשניתן
להעביראליואתהכספים;"משלם",עלפיהמוצע,הואמי
שמשלםאתהכספיםהמועבריםבמסגרתפעולתהתשלום,
מישלטובתומנוהלחשבוןתשלוםשניתןלהעבירממנו
כספיםכאמור,אומישהונפקלשימושואמצעיתשלוםע
ההגדרהרחבהבמובןזהשהיאכוללתגםאתמישמשלם
לו שיש מי את וגם מסוימת, תשלום פעולת במסגרת
אפשרותליזוםפעולתתשלוםבשלכךשהונפקלואמצעי
עסקת את תשלוםע חשבון בעבורו שמנוהל או תשלום
היסודמוצעלהגדירכעסקהלמכירתנכסאולמתןשירות,
שנעשתהבין"משלם"לבין"מוטב"עהגדרתעסקתהיסוד
שעניינם החוק בהצעת הסעיפים לצורך בעיקר נדרשת
הפסקתביצועפעולתתשלוםמובטחת,בשלאי–אספקת
נכסאושירותבמסגרתעסקתהיסודאובשלחדלותפירעון

)סעיפיםו1ו־18להצעתהחוק(עבהתאםלכך,מוצעלהגדיר
זונשענת "נכס"כמקרקעין,מיטלטליןאוזכויותעהגדרה
עלההגדרה"נכס"בחוקכרטיסיחיובעעםזאת,לעומת
ההגדרהבחוקכרטיסיחיוב,ההגדרההמוצעתמשמיטה
או "מיטלטלין" המונחים שכן ל"כסף", ההתייחסות את
"זכויות"כולליםזאתממילאעכמוכןהושמטהההתייחסות
ל"שירותים",שכןענייןזהנכללבמפורשבהגדרה"עסקת

יסוד"המוצעתע

זו הגדרה - תשלום"  פעולת  של  ""סליקה",  להגדרה 
מתייחסתליחסיםהחוזייםשביןמוטבלביןמישנותןלו
שירותיתשלוםמסוגסליקהעסליקתפעולתתשלוםהיא
שירותי נותן שבמסגרתו למוטב, הניתן תשלום שירות
התשלוםקולטפעולתתשלוםומעבדאותהלשםהעברת
הכספיםבמסגרתהלמוטב,וכןמעבירבפועללמוטב)או
את אחר( ידי על המנוהל המוטב של תשלום לחשבון
הכספיםשהתקבלובעבורועלענייןהחוקהמוצע,"סליקה"
כוללתהןמצבשבונותןשירותיהתשלוםלמוטבהתחייב
בחוזהכייעבירלמוטבכספיםלפיפעולתתשלום,וזאתאף
אםבפועלכספיםכאמורטרםהתקבלואצלנותןשירותי
אומאתנותןשירותיהתשלום המשלם התשלום)מאת
למשלם(,והןמצבשבואיןהתחייבותכזו,והסולקמעביר
אתהכספיםכאמוררקאםאלההועברואליומאתהמשלם

אונותןשירותיהתשלוםלמשלםע

להגדרה "פעולת תשלום" -מוצעלהגדירפעולתתשלום
כהעברתכספיםממשלםלמוטב,אףאםהמשלםוהמוטב
הםאותואדםעבהתאםלהגדרההמוצעת,"פעולתתשלום"

ס"חהתשנ"ה,עמ'וו3ע 8
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שאחד ובלבד אחר, לחשבון אחד בחשבון המופקדים כספים העברת )1(
החשבונותלפחותהואחשבוןתשלום;

הפקדתמזומןבחשבוןתשלום; )2(

משיכתמזומןמחשבוןתשלום; )3(

"פעולתתשלוםמובטחת"-פעולתתשלוםשבהנותןשירותיתשלוםלמשלםמתחייב,
במישריןאובעקיפין,כלפינותןשירותיתשלוםלמוטבלהעבירלואתהכספים
במסגרתפעולתהתשלום,בליתלותבקבלתהכספיםבפועלמהמשלםובכפוף

לתנאיםשנקבעוביניהם;

"פקודתהבנקאות"-פקודתהבנקאות,91941;

"פרטאימות"-פרטייחודילמשלםשנועדלאמתאתזיהויו;

"פרטאימותמוגבר"-פרטאימותהמאמתאתזיהויושלהמשלםברמתודאותגבוהה;

שאחד ובלבד אחר, לחשבון אחד בחשבון המופקדים כספים העברת )1(
החשבונותלפחותהואחשבוןתשלום;

הפקדתמזומןבחשבוןתשלום; )2(

משיכתמזומןמחשבוןתשלום; )3(

"פעולתתשלוםמובטחת"-פעולתתשלוםשבהנותןשירותיתשלוםלמשלםמתחייב,
במישריןאובעקיפין,כלפינותןשירותיתשלוםלמוטבלהעבירלואתהכספים
במסגרתפעולתהתשלום,בליתלותבקבלתהכספיםבפועלמהמשלםובכפוף

לתנאיםשנקבעוביניהם;

"פקודתהבנקאות"-פקודתהבנקאות,91941;

"פרטאימות"-פרטייחודילמשלםשנועדלאמתאתזיהויו;

"פרטאימותמוגבר"-פרטאימותהמאמתאתזיהויושלהמשלםברמתודאותגבוהה;

שהוא חשבון אל כספים העברת שביסודה פעולה היא
ההגדרה כאמור; חשבון מתוך או תשלום, חשבון מסוג
המוצעתכוללתגםפעולותשעניינןהפקדתמזומןלחשבון
תשלוםאומשיכתמזומןמחשבוןכאמורעכמפורטלעיל,
פעולות לביצוע המיועד חשבון הוא תשלום" "חשבון
תשלום-העברותכספים,משיכותוהפקדותבאופןשוטףע
פיקדון חשבון לדוגמה אחרים, חשבונות לעומת זאת,
אוחשבוןלניהולהשקעותבניירותערך,אשרהפעולות
המבוצעותבהםייחודיותלמאפייניםשלחשבונותאלה
משכך, וכדומה(ע ערך ניירות רכישת לפיקדון, )הפקדה
נקודתהמוצאלהגדרה"פעולתתשלום"היאקיומושל
חשבוןמסוג"חשבוןתשלום"בבסיסהעפעולתהתשלום
נוגעתלהיבטיםהקשוריםלהעברתכספיםמהזוויתשל
שירותהתשלום,והיאמנותקתמההתחייבויותומהזכויות
המהותיותשביןהמשלםלמוטבלפיעסקתהיסודשנעשתה
של ביטול זכות יש למשלם אם גם למשל, כך ביניהםע
עסקתהיסודמכוחדיניהגנתהצרכן,ככללאיןבכךכדי
לשנותאתאופןההתנהלותשלנותנישירותיהתשלום
התשלום, פעולת ביצוע ואופן התשלום להוראת ביחס
היסוד לעסקת הנוגעים מיוחדים בסעיפים למעט וזאת
)סעיפיםו1ו־18להצעתהחוק(,אומכוחחובותאחרות
ככלשנקבעולגביובדיןעיובהרכיפעולתהתשלוםיכול

שתיעשהבאמצעותשלוחמטעמושלהמשלםע

לפעולת הכוונה - להגדרה "פעולת תשלום מובטחת" 
תשלוםאשרבצדההתחייבותשלנותןשירותיהתשלום
למשלםכלפינותןשירותיהתשלוםלמוטב,כייעבירלואת
הכספיםלפיפעולתהתשלוםבאופןבלתיתלויבקבלתם
בפועל)מאתהמשלם(ובהתאםלתנאיםשנקבעוביניהםע
עלבסיסהתחייבותזויכולנותןשירותיהתשלוםלמוטב
להתחייבבאופןדומהכלפיהמוטבעבכךמתאפשרלמוטב
לספקלמשלםאתהמוצראוהשירות,אףאםטרםקיבל

היסודע עסקת בשל הכספיםשלהםהואזכאי את לידיו
מודלזהמצויכיוםבשימושבאמצעיתשלוםמסוגכרטיסי
חוק התשלום,קבע אשראיעבשלהייחודיותשבהבטחת
כרטיסיחיובהוראותמסוימותהנוגעות,בהקשריםאלה,
לחוזהכרטיסאשראיבלבדעהוראותאלהביקשולצמצם
אתאפשרותהלקוח)המשלם(לבטלחיובמכוחהוראת
תשלוםשניתנהבאמצעותכרטיסהאשראיעבמסגרתהצעת
החוקמוצעלכלולהוראותכאמור,שיתייחסובאופןרחב

לפעולתתשלוםמובטחתע

-מונחים להגדרות "פרט אימות" ו"פרט אימות מוגבר" 
אלהמתייחסיםלפרטמידע,קוד,צופן,אמצעיביומטרי
ואשר למשלם, אשרהואייחודי וכדומה, )טוקן,כרטיס(
המשלםנדרשלהציגובמסגרתמתןהוראתתשלוםלנותן
שירותיהתשלוםשלו,ביןאםהוראתהתשלוםניתנהעל
ידובמישריןוביןאםניתנהבאמצעותאחרעפרטהאימות
נועדלזהותאתהמשלם,ולהבטיחכיאכןהואשנתןאת
הוראתהתשלוםעפרטאימותמוגברהואכזהשישבוכדי
לאמתאתזיהויהמשלםברמתודאותגבוההעלמשל,צירוף
אינו בנפרד מהם אחד כל אשר אימות, פרטי כמה של
כזהשמבטיחזיהויברמתודאותגבוההאךצירופםיחד
כןמבטיחזאתעהדרישהלשימושבפרטאימותאובפרט
לשיקול נתונה תשלום הוראת מתן בעת מוגבר אימות
לשיקול גם ולעתים התשלום, שירותי נותני של הדעת
הדעתשלהמוטב,שבאמצעותוניתנתהוראתהתשלום,
וככללתיקבעבהתאםלמודלניהולהסיכוניםשלנותני
שירותיהתשלוםמוללקוחותיהםעזאת,בכפוףלהוראות
סעיף10לחוקהמוצע,המסמיכותאתהגורמיםהרלוונטיים
בממשלהלקבועהוראותלענייןחובתנותןשירותיתשלום
למשלםלאמתאתזיהויושלמשלםבאמצעותפרטאימות
מסויםלצורךמתןהוראתתשלוםבאמצעותאמצעיתשלום

מסויםשהנפיקלוע

ע"ר1134,תוס'1,עמ')ע(9ו,)א(85ע 9
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"רכיבחיוני",באמצעיתשלום-רכיבבאמצעיהתשלום,הייחודילמשלם,ובכללזה
החפץאופרטהאימותשנעשהבושימושכחלקמאמצעיהתשלום,אוצירוף
שלרכיביםכאמור,שבעלהגישהלרכיבאולצירוףהרכיביםכאמוריכוללתת
באמצעותוהוראתתשלום,ובלבדשהרכיבאוצירוףהרכיביםכאמורפורטבחוזה

שירותיהתשלוםביןנותןשירותיהתשלוםלמשלםלביןהמשלם;

"שימושלרעה",באמצעיתשלום-שימושבאמצעיתשלוםאוברכיבחיונישלובידי
מישאינוזכאילכךלפיחוזהשירותיהתשלום;

"שירותיתשלום"-שירותיתשלוםלמשלםאושירותיתשלוםלמוטב;

"שירותיתשלוםלמוטב"-כלאחדמאלה:

סליקהשלפעולתתשלום; )1(

ניהולחשבוןתשלוםלטובתהמוטב; )2(

"שירותיתשלוםלמשלם"-כלאחדמאלה:

הנפקהשלאמצעיתשלום; )1(

ניהולחשבוןתשלוםלטובתהמשלם; )2(

"השר"-שרהמשפטים;

"תאגידבנקאי"ו"תאגידעזר"-כהגדרתםבחוקהבנקאות)רישוי(ע

להגדרה ""רכיב חיוני", באמצעי תשלום" -כמפורטלעיל,
מוצעלהגדיר"אמצעיתשלום"באופןרחב,הכוללכלרצף
פעולותשעלמשלםלבצעכדילתתהוראתתשלוםערצף
פעולותזהכוללפעולותאשרבמהותןהןאינןייחודיות
למשלם)למשלהורדתיישומוןלמכשירהנייד(,וכןפעולות
שבמהותןהןכןייחודיותלמשלם)דרישתשימושבפרט
אימות,למשלהקשתקודאוצופןשניתןלמשלםבלבד;
שימושבפרטאימותביומטרי;הצגתכרטיסאשראישהונפק
לשימושאישי,וכדומה(עהגדרת"אמצעיתשלום"באופן
רחבכ"רצףשלפעולות",המתנתקתמהממדהפיזי)"לוחית
אוחפץ"(שלחוקכרטיסיחיוב,מעלהאתהצורךבקביעה
כיצדלהגדיראולאפייןאבדןשלאמצעיתשלום,גניבה
שלו,נטילתו,החזקתואושימושלרעהבועלצורךזה,מוצע
להגדיר""רכיבחיוני",באמצעיתשלום"עההגדרההמוצעת
חלקים: שני כוללת התשלום באמצעי חיוני" "רכיב של
הראשוןמתייחסלרכיבבאמצעיהתשלוםשהואייחודי
למשלם)ובכללזהפרטאימות,אוחפץשנעשהבושימוש
כחלקמאמצעיהתשלום(,אוצירוףשלכמהרכיביםכאלה;
השני,מתייחסלכךשמישישלוגישהלרכיבאולצירוף
תשלום הוראת באמצעותו לתת יכול כאמור, הרכיבים
אשר פעולותנוספות )וזאתאףאםהדברכרוךבביצוע
אינןייחודיותלמשלם(עכלומר,ההגדרההמוצעתמבודדת
אתאותםרכיביםייחודייםאשרהגישהאליהםמאפשרת
בהרשאתו שלא אף המשלם, תשלוםבשם הוראת מתן
)יחדעםהפעולותשאינןייחודיות,כאמור(עדוגמהלרכיב
חיוניבכרטיסאשראי,לעומתכרטיסבנק)כרטיסהמיועד
למשיכתכסףממכשיריבנקממוכנים(:לגביכרטיסאשראי,
הסודישהונפקלבעליו נדרששימושבקוד שלא מאחר
כדילבצעבועסקאות,הרישהרכיבהחיונייהיההכרטיס

בעת לעתים המספיקים ותוקף(, )מספר פרטיו או עצמו
ביצועעסקתמכרמרחוקעלעומתזאת,בעבר,מישביקש
למשוךכסףמזומןבאמצעותכרטיסבנק,נדרשהןלהציג
אתהכרטיסוהןלהקלידאתהקודהסודישניתןלולשם
כךעלפיכך,בדוגמהזושניהרכיביםיחדהיוואתהרכיב
החיוניבאמצעיהתשלום)כיוםניתןלמשוךכסףמזומןאף
בלאהצגתכרטיס,ועלכןהרכיבהחיונייכוללהיותהקוד
הסודיבלבד(עעלפיההגדרההמוצעת,ולמעןהבהירות
מבחינתהלקוח,נותןשירותיהתשלוםיידרשלפרטבחוזה
למתןשירותיהתשלוםמהואותורכיב)אוצירוףרכיבים(

המהוויםרכיבחיוניבאמצעיהתשלוםע

לצורך - תשלום"  באמצעי  לרעה",  "שימוש  להגדרה 
ההוראותהאופרטיביותהמוצעותבמסגרתהצעתהחוק
העוסקותבשימושלרעהבאמצעיתשלום)ר'פרקו'להצעת
החוק,ודבריההסברלסעיפים24עד32הנכלליםבו(,מוצע
להגדירמהושימושלרעהבאמצעיתשלוםעעלפיההגדרה
באמצעי שימוש הוא כאמור לרעה שימוש המוצעת,
תשלוםאוברכיבחיונישלובידימישאינוזכאילכךלפי
חוזהשירותיתשלוםעההגדרההמוצעתמתייחסתבאופן
תשלום לאמצעי והן "פיזיים" תשלום לאמצעי הן רחב
אחרים,לגביהםיוגדררכיבחיוניבמסגרתהחוזהלמתן

שירותיהתשלוםע

למוטב"  תשלום  "שירותי  תשלום",  "שירותי  להגדרות 
-מוצעלהגדיראתשירותי ו"שירותי תשלום למשלם" 
התשלוםשעליהםחלותהוראותהחוקהמוצעעשירותי
ללקוח והן משלם שהוא ללקוח הן ניתנים התשלום
שהואמוטב,ומוצעלהגדירםביחסלכלאחדמהםעלעניין
לקוחשהואמשלם,מוצעלהגדיראתשירותיהתשלום
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פרק ב': חוזה שירותי תשלום
חוזהשירותי

תשלום
חוזהשירותיתשלוםהואחוזהביןנותןשירותיתשלוםלביןלקוח,למתןשירותי2ע )א(

תשלוםע

חוזהשירותיתשלוםיכולשיהיהלשירותיתשלוםהניתניםלגביפעולתתשלום )ב(
בודדתאולגביכמהפעולותתשלוםע

חוזהשירותיתשלוםייערךבכתב;הסכמתהלקוחלכריתתהחוזהתינתןבמפורש )ג(
ותתועדבידינותןשירותיהתשלוםע

לפניכריתתחוזהשירותיתשלום,יזההנותןשירותיהתשלוםאתהלקוחוייתן )ד(
לוהזדמנותסבירהלעייןבחוזהלפניכריתתו;בסמוךלאחרכריתתהחוזהימסורנותן
שירותיהתשלוםללקוחעותקמהחוזהשנכרתהכוללאתהתנאיםהייחודייםללקוח

וכןעותקמתיעודהסכמתולפיסעיףקטן)ג(ע

)ג( קטנים שבסעיפים התנאים לגביו התקיימו שלא תשלום שירותי חוזה )ה(
או)ד(-בטלע

השררשאילקבוע,לגבינותןשירותיתשלוםשאינוגוףפיננסימפוקח,הוראות )ו(
זיהוי )ג(,ולענייןאופן המשלםותיעודהלפיסעיףקטן לענייןאופןקבלתהסכמת

המשלםלפיסעיףקטן)ד(ע

פרק ב': חוזה שירותי תשלום

חוזהשירותיתשלוםהואחוזהביןנותןשירותיתשלוםלביןלקוח,למתןשירותי2ע )א(
תשלוםע

חוזהשירותי
תשלום

חוזהשירותיתשלוםיכולשיהיהלשירותיתשלוםהניתניםלגביפעולתתשלום )ב(
בודדתאולגביכמהפעולותתשלוםע

חוזהשירותיתשלוםייערךבכתב;הסכמתהלקוחלכריתתהחוזהתינתןבמפורש )ג(
ותתועדבידינותןשירותיהתשלוםע

לפניכריתתחוזהשירותיתשלום,יזההנותןשירותיהתשלוםאתהלקוחוייתן )ד(
לוהזדמנותסבירהלעייןבחוזהלפניכריתתו;בסמוךלאחרכריתתהחוזהימסורנותן
שירותיהתשלוםללקוחעותקמהחוזהשנכרתהכוללאתהתנאיםהייחודייםללקוח

וכןעותקמתיעודהסכמתולפיסעיףקטן)ג(ע

)ג( קטנים שבסעיפים התנאים לגביו התקיימו שלא תשלום שירותי חוזה )ה(
או)ד(-בטלע

השררשאילקבוע,לגבינותןשירותיתשלוםשאינוגוףפיננסימפוקח,הוראות )ו(
זיהוי )ג(,ולענייןאופן המשלםותיעודהלפיסעיףקטן לענייןאופןקבלתהסכמת

המשלםלפיסעיףקטן)ד(ע

כשירותיםהכולליםהנפקהשלאמצעיתשלוםאוניהול
חשבוןתשלוםלטובתועלענייןלקוחשהואמוטב,מוצע
להגדיראתשירותיהתשלוםכשירותיםהכולליםסליקה
שלפעולתתשלוםוניהולחשבוןתשלוםלטובתועלעניין
זה,ר'הגדרות""הנפקה",שלאמצעיתשלום"ו""סליקה",

שלפעולתתשלום"כמפורטלעילע

סעיף2המוצעמגדירמהוחוזהשירותיתשלום,  סעיף 2
וקובעהוראותביחסלכריתתועבהתאםלסעיף 
קטן)א(המוצע,חוזהכאמורהואחוזהביןנותןשירותי
שירותי למתן - מוטב או משלם - לקוח לבין תשלום
תשלום אמצעי הנפקת תשלום, חשבון )ניהול תשלום
אוסליקתפעולותתשלום,לפיהעניין;לענייןזהר'דברי
בסעיף המוצעת(ע תשלום" "שירותי להגדרה ההסבר

קטן)ב(מוצעלקבועכיחוזהכאמוריכולשיהיהלשירותי
לגבי או בודדת תשלום פעולת לגבי שניתנים תשלום
כמהפעולותתשלוםעבמובןזה,גםלקוחמזדמן,שמגיע
לביצועפעולהחד–פעמיתאצלנותןשירותיתשלוםמסוים
אחר לקוח של תשלום לחשבון מזומן הפקדת למשל -
בבנקהדואר-הריהומקבלשירותתשלום,ובינולביןנותן
שירותהתשלום-בנקהדוארבמקרההזה,נכרתחוזה

שירותיתשלוםע

בסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(מוצעלקבועהוראותלעניין
כריתתהחוזה:מוצעלקבועכיהחוזהייערךבכתב,לפי
הסכמהמפורשתשלהלקוח,אשרתתועדבידינותןשירותי
התשלום;עודמוצעלקבועהוראותבענייןחובתזיהוישל
הלקוחבידינותןשירותיהתשלוםומתןזכותעיוןללקוח
בחוזהטרםכריתתו,וכןמסירתעותקממנוואתתיעוד
פיהמוצע,החוזה כריתתהחוזהעעל הסכמתו-לאחר

התנאים על נוסף כריתתויכלול, לאחר ללקוח שיימסר
הכללייםשבחוזהגםאתהתנאיםהייחודייםלהתקשרות
שביןנותןשירותיהתשלוםלביןהלקוחהמסוים,וביןהשאר:
שהוסכם המחיר החוזה; כריתת תאריך החוזה; תקופת
שהלקוחישלםבעבורהשירות,ועודעבהקשרהזהיובהר
כיהןדרישתהכתבוהןדרישתהמסירהללקוחיכולות

להתקייםגםבאמצעותשימושבאמצעיםדיגיטלייםע

הוראותאלהדומותבמהותןלקבועבסעיף2)א(לחוק
כרטיסיחיוב,אךשונותממנובשנימובנים:האחד,בהתאם
למוצע,יחולוהוראותאלהעלכללקוח-הןעלמשלםוהן
עלמוטב,כלאחדמולנותןשירותיהתשלוםשלועבהקשר
הזהישלחדדכייכולשאותולקוחיהיהגםמשלםוגם
מוטבמולנותןשירותיהתשלוםשלועכךלמשל,כאשר
לצורך הן הלקוח את המשמש תשלום בחשבון מדובר
לצורך והן לאחר, בחשבונו המופקדים כספים העברת
בבנק(ע ושב" "עובר חשבון )למשל, מאחר כספים קבלת
הטכנולוגית,מוצעלהתנתק השני,וכחלקמההתפתחות
מדרישתהחתימההקבועהבסעיף2)א(לחוקכרטיסיחיוב,
ולקבועכמהדרישות,כמפורטלעיל,המבטיחותכיכריתת
החוזהתיעשהבהסכמתהלקוחעעודמוצעלקבוע)בסעיף
קטן)ה((כיחוזהשלאהתקיימולגביוהתנאיםהאמורים
הוראות בקביעת צורך של במקרה לבסוף, בטלע יהיה
נוספותהנוגעותלאופןקבלתהסכמתהמשלם,תיעודה
אוזיהויושלהמשלםכמפורטלעיל,מוצעלהסמיךאת
שרהמשפטיםלעשותכןלגבינותנישירותיתשלוםשאינם
גופיםפיננסייםמפוקחים)לעומתהמפוקחיםאשרבעניינם

קיימתסמכותכאמורלמאסדרים()סעיףקטן)ו(המוצע(ע
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נותןשירותיתשלוםהנותןללקוחשירותיםנוספיםשאינםחלקמשירותיהתשלום,3עצורתהחוזה )א(
יפרידבחוזהההתקשרותעםהלקוחביןשירותיהתשלוםלביןהשירותיםהנוספים

כאמורע

השררשאילקבוע,לגבינותןשירותיתשלוםשאינוגוףפיננסימפוקח,הוראות )ב(
נוספותלענייןצורתהחוזהע

נותןשירותיתשלוםיבטיחמתןגישהללקוחלחוזהשירותיהתשלוםולתנאיו,במהלך4עגישהלחוזה
תקופתהחוזה,וכןבמהלךתקופהסבירהלאחריהשלאתפחתמשבעשניםע

הוראותמיוחדות
לענייןחוזה

שירותיתשלום
למשלם

נקבעבחוזהביןנותןשירותיתשלוםלמשלםלביןהמשלםכיבתוםתקופתהחוזה5ע )א(
יהיהניתןלחדשובלאכריתתחוזהחדשבהתאםלהוראותסעיף2,ובתוםתקופת
החוזההעמידנותןשירותיהתשלוםלרשותהמשלםאמצעיתשלוםבלאכריתהשל

חוזהחדשכאמור,יראוכאילוחודשהחוזההקודםבאותםתנאיםע

חיוביושלהמשלםלפיחוזהשירותיתשלוםייכנסולתוקףבמועדהעמדתאמצעי )ב(
התשלוםלרשותובאופןהמאפשרלולתתהוראתתשלוםבאמצעותו;נטלההוכחה
שאמצעיהתשלוםהועמדלרשותהמשלםכאמורבסעיףקטןזההואעלנותןשירותי

התשלוםלמשלםע

כי וקובע החוזה בצורת עוסק המוצע הסעיף  סעיף 3
נותן תשלום שירותי נותן שבהם במקרים 
ללקוחותיושירותיםנוספיםשאינםחלקמשירותיתשלום,
חוזה במסגרת השירותים סוגי שני בין להפריד עליו
ההתקשרותעםהלקוחעיובהרכיאיןחובהלכרותשניחוזים
נפרדים,אךבחוזהההתקשרותשבוניתניםשירותיםנוספים
הנוגעות ההוראות את להציג יש התשלום, שירותי על
לשירותיתשלוםבנפרד,במסגרתאותוחוזהעשירותתשלום,
אשרבמהותוהואשירותהעברתכספיםמחשבוןתשלום
אולחשבוןתשלום,הואשירותשישבומשוםסיכוןללקוח,
ובפרטלמשלםאשרמחשבונומועבריםהכספיםעבהתחשב
בכךשנותנישירותיתשלוםיכוליםלתתשירותיםנוספים
שאינםחלקמשירותיהתשלום,וחלקםיכוליםלתתגם
שירותיםשהםכללאינםשירותיםפיננסיים,חשובלהציג
לפניהלקוחאתכללהשירותיםהניתניםלו,ובאופןנפרד
וברוראתשירותיהתשלוםעהצורךבקביעתההוראההמוצעת
בענייןזההתחדדעלרקעתלונותרבותשהוגשובעברכנגד
חברותהסלולר,אשרלצדשירותיהתקשורת,אפשרולספקי
תוכןחיצונייםלגבותכספיםמלקוחותבאמצעותההרשאות
לחיובשנתנולהםהלקוחותלצורךשירותיהתקשורתעבכך
היווחברותהתקשורתמנפיקיאמצעיתשלום)ואףביצעו
פעולתסליקהבעבורספקיהתוכן(,בלישהלקוחותהבינו
שזהחלקמהשירותשניתןלהםענוסףעלכך,ובדומהלהוראת
סעיף2)ו(המוצעת,מוצעבסעיףקטן)ב(להסמיךאתשר
המשפטיםלקבועהוראותנוספותבנוגעלצורתהחוזה,לגבי
נותנישירותיתשלוםשהםאינםגופיםפיננסייםמפוקחיםע

מוצעלקבועחובהעלנותןשירותיהתשלום,  סעיף 4
שירותי לחוזה הלקוח של גישה להבטיח 
התשלום,בכלתקופתהחוזהוכןשבעשניםלפחותלאחר

מכןעהלקוחיכוללהיזקקלתנאיהחוזהבהקשריםשונים-
השוואתתנאיהחוזהלהצעותמיטיבותאחרות,בדיקהאם
נותןשירותיהתשלוםעומדבתנאיהחוזה,תביעהמשפטית
שהמידע ולהבטיח הלקוח על להקל נועד הסעיף ועודע

הנדרשיהיהלפניובעתהצורךע

חוזה לעניין מיוחדות הוראות לקבוע מוצע  סעיף 5 
שירותיתשלוםלמשלם,בהתבססעלהוראות 
סעיף2)ב(לחוקכרטיסיחיובעההוראותהמוצעותנוגעות
לאפשרותחידושחוזהשירותיתשלום,חלףכריתתומחדש,
בדרךשלהעמדתאמצעיתשלוםחדשלרשותהמשלם
רלוונטיות אלה הוראות משכך החוזהע תקופת בתום
ליחסיםשביןנותןשירותיהתשלוםלביןהמשלםבלבדע
בסעיףקטן)א(מוצעלקבועכיככלשנקבעבחוזהשירותי
בלא לחדשו יהיהניתן החוזה בתוםתקופת כי תשלום
כריתהשלחוזהחדש,ובתוםהתקופההאמורההעמידנותן
שירותיהתשלוםלשימושהמשלםאמצעיתשלוםחדש,
יראוכאילוחודשהחוזההקודםבאותםתנאיםעהדרישה
להעמדתאמצעיתשלוםחדשמתאימהאתהוראתחוק
חדש, חיוב כרטיס מסירת דרישת בעניין חיוב, כרטיסי
לטרמינולוגיההרחבהשלהחוקהמוצע,המגדירה"אמצעי
"אמצעיתשלום" )ר'הגדרת פעולות כרצףשל תשלום"
לעיל(,ומתנתקתמהרכיבהפיזישבהגדרותחוקכרטיסי
חיובעבסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכיחיוביושלמשלםלפי
חוזהשירותיתשלוםייכנסולתוקףבמועדהעמדתאמצעי
התשלוםלרשותו,באופןהמאפשרלולתתהוראתתשלום
באמצעותועכמוכןמוצעלקבועכינטלההוכחהכיהועמד
נותן מוטלעל המשלם לרשות אמצעיהתשלוםכאמור
שירותיהתשלוםעהוראותאלהמבוססותעלסעיף3לחוק
כרטיסיחיוב,תוךהתאמתהטרמינולוגיהלניתוקמהרכיב

הפיזיכאמורלעילע
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סיוםחוזהשירותי
תשלום

לקוחרשאילסייםחוזהשירותיתשלום,בכלעת,בהודעהלנותןשירותיהתשלום;וע )א(
הודיעלקוחעלסיוםהחוזהכאמוריהיהמועדהסיוםכמפורטלהלן,לפיהעניין,אלא

אםכןביקשהלקוח,בהתאםלתנאיהחוזה,לסייםאתהחוזהבמועדמאוחריותר:

לגביסיוםחוזהבכלהנוגעלמתןשירותשלהנפקתאמצעיתשלוםאו )1(
סליקתפעולתתשלום-בתוםיוםהעסקיםשלאחרמועדמסירתההודעה;

לגביסיוםחוזהבכלהנוגעלמתןשירותשלניהולחשבוןתשלום-בתום )2(
חמישהימיעסקיםמהמועדשבוהשליםהלקוחאתהפעולותהדרושותלסגירת
החשבוןכפישנקבעובחוזה;המאסדריקבעבהוראותמאסדרהוראותלעניין
הפעולותשרשאינותןשרותיתשלוםשהואגוףפיננסימפוקחלקבועבחוזה
כתנאילסגירתחשבון;השריקבעבתקנותהוראותכאמורלגבינותןשירותי

תשלוםשאינוגוףפיננסימפוקחע

בלילגרועמהוראותכלדין,נותןשירותיתשלוםרשאילסייםחוזהשירותיתשלום, )ב(
בכלעת,בהודעהבכתבללקוח;הודיענותןשירותיהתשלוםעלסיוםהחוזהכאמור
יהיהמועדהסיוםבתום45ימיםמיוםמסירתההודעהאלאאםכןמתקייםאחדמאלה:

לסייםאתהחוזה התשלוםביקש,בהתאםלתנאיהחוזה, נותןשירותי )1(
במועדמאוחריותר;

התקיימונסיבותחריגותהמצדיקותסיוםחוזהשירותיהתשלוםבאופן )2(
מיידיע

לקוחרשאילסייםחוזהשירותיתשלום,בכלעת,בהודעהלנותןשירותיהתשלום;וע )א(
הודיעלקוחעלסיוםהחוזהכאמוריהיהמועדהסיוםכמפורטלהלן,לפיהעניין,אלא

אםכןביקשהלקוח,בהתאםלתנאיהחוזה,לסייםאתהחוזהבמועדמאוחריותר:

סיוםחוזהשירותי
תשלום

לגביסיוםחוזהבכלהנוגעלמתןשירותשלהנפקתאמצעיתשלוםאו )1(
סליקתפעולתתשלום-בתוםיוםהעסקיםשלאחרמועדמסירתההודעה;

לגביסיוםחוזהבכלהנוגעלמתןשירותשלניהולחשבוןתשלום-בתום )2(
חמישהימיעסקיםמהמועדשבוהשליםהלקוחאתהפעולותהדרושותלסגירת
החשבוןכפישנקבעובחוזה;המאסדריקבעבהוראותמאסדרהוראותלעניין
הפעולותשרשאינותןשרותיתשלוםשהואגוףפיננסימפוקחלקבועבחוזה
כתנאילסגירתחשבון;השריקבעבתקנותהוראותכאמורלגבינותןשירותי

תשלוםשאינוגוףפיננסימפוקחע

בלילגרועמהוראותכלדין,נותןשירותיתשלוםרשאילסייםחוזהשירותיתשלום, )ב(
בכלעת,בהודעהבכתבללקוח;הודיענותןשירותיהתשלוםעלסיוםהחוזהכאמור
יהיהמועדהסיוםבתום45ימיםמיוםמסירתההודעהאלאאםכןמתקייםאחדמאלה:

לסייםאתהחוזה נותןשירותיהתשלוםביקש,בהתאםלתנאיהחוזה, )1(
במועדמאוחריותר;

התקיימונסיבותחריגותהמצדיקותסיוםחוזהשירותיהתשלוםבאופן )2(
מיידיע

הסעיףהמוצעקובעהוראותלענייןסיוםחוזה  סעיף 6
שירותיתשלוםעמוצעלקבועכיהןלקוחוהן 
נותןשירותיתשלוםרשאיםבכלעתלסייםחוזהשירותי
תשלום,בהתאםלהוראותהמוצעותבסעיףעכמוכןמוצע
לקבועאתהמועדיםהסטטוטורייםלסיוםהחוזה,וזאתכל
עודלאביקשהצדשמסייםאתהחוזה,בהתאםלחוזה,כי
מועדהסיוםיהיהמאוחריותר:לענייןסיוםחוזהשירותי
תשלוםעלידילקוח)סעיףקטן)א((-מוצעלקבועכיסיום
החוזהייעשהבדרךשלהודעהלנותןשירותיהתשלום,
ומועדהסיוםייקבעלפיסוגהענייןהמוסדרבחוזה:לגבי
אמצעי הנפקת של שירות למתן הנוגע בכל חוזה סיום
יהיה הסיום מועד - תשלום פעולת סליקת או תשלום
ביוםהעסקיםשלאחרמועדמסירתההודעה;לגביסיום
חוזהבכלהנוגעלמתןשירותשלניהולחשבוןתשלום-
בתוםחמישהימיעסקיםמהמועדשבוהשליםהלקוחאת
הפעולותהדרושותלסגירתהחשבון,כפישנקבעובחוזהע
כך,כלנותןשירותיתשלוםרשאי,בחוזהההתקשרותעמו,
לסיום כתנאי לבצע הלקוח שעל פעולות כמה לקבוע
החוזהעמועבהקשרהזה,מוצעלהסמיךאתשרהמשפטים
אואתהמאסדרים,ביחסלנותנישירותיהתשלוםהשונים,
לפיהעניין,לקבועהוראותלענייןהפעולותשניתןלקבוע
בחוזהכתנאילסגירתחשבוןעההבדלביןהמועדיםלסיום
נובעמכךשככלל,סגירתחשבוןתשלוםהיאמורכבתיותר,
שכןבמסגרתחשבוןהתשלוםיכוליםלהינתןגםשירותים
החוזה ולסיום לחשבון(, אשראי מסגרת )למשל נוספים
השלכותגםעלכךעיצויןכינושאסגירתחשבוןבתאגיד
432 ניהולבנקאיתקיןמס' בנקאימוסדרכיוםבהוראת
"העברתפעילותוסגירתחשבוןשללקוח"עעודיובהרכי

הכולל תשלום שירותי חוזה לסיים מבקש לקוח כאשר
שניסוגישירותים)הנפקהשלאמצעיתשלוםאוסליקת
פעולותתשלום,וכןניהולחשבוןתשלום(,הרישהמועד
להוראה בהתאם יחול תשלום שירות כל של לסיום

הנורמטיביתהמוצעתלגביוע

לענייןסיוםחוזהשירותיתשלוםעלידינותןשירותי
תשלום)סעיףקטן)ב((-מוצעלקבועכיסיוםהחוזהייעשה
בדרךשלהודעהבכתבללקוח,וסיוםהחוזהיהיהבתום45
ימיםמיוםמסירתההודעהעלגבינותןשירותיתשלום,נוסף
עלהאמורלעיל,מוצעלקבועכייוכללסייםאתהחוזה
גםבאופןמיידיאםהתקיימונסיבותחריגותהמצדיקות
זאת,למשלבשלפעילותאשרנותןשירותיהתשלוםמזהה
אותהכהפרהשלדיניאיסורהלבנתהוןומימוןטרורעבסעיף
קטן)ג(מוצעלהבהירכיהזכותשלנותןשירותיתשלום
לסייםאתהחוזהבכלעתאינהגורעתמהוראותכלדיןע
כךלמשל,תאגידבנקאיהמבקשלסגורחשבוןשללקוח
כפוףגםלהוראותסעיף2לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,
התשמ"א-1981)להלן-חוקהבנקאות)שירותללקוח((,
סירובבלתיסביר קובעכיתאגידבנקאילאיסרב אשר
לפתוחולנהלחשבוןבמטבעישראליוביתרתזכותבעבור
לפירעון להעמדה לתנאים נוגעת נוספת דוגמה לקוחע
מיידישלאשראישניתןבחשבוןלפיהוראותסעיף8לחוק
הסדרתהלוואותחוץבנקאיות)תיקוןמס'5(,התשע"ז-ו201
ו201וייכנסלתוקפובנובמבר 9באוגוסט )שפורסםביום
2018(עעודמוצעלהבהירבסעיףקטן)ג(כיככלשהצדדים
קבעובחוזההוראותהנוגעותלהסדרתהיחסיםביניהם
לאחרסיוםהחוזה,הרישאיןבהוראותסעיףזהכדילגרוע
מהןעכךלמשל,ביחסלהסדרביןהצדדיםהנוגעלהשלמת
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איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהתחייבויותהצדדיםלפיחוזהשירותיהתשלום )ג(
שתכליתןלהסדיראתהיחסיםביןנותןשירותיהתשלוםלביןהלקוחלאחרסיוםהחוזהע

השר,בהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראל,רשאילקבועחובותשיחולועלנותן )ד(
שירותיתשלוםלשםהסדרתחיוביםאוזיכוייםשלהלקוחמכוחחוזהשירותיהתשלום,

שמועדםחללאחרסיוםהחוזהע

פרק ג': גילוי נאות ואיסור הטעיה
נותןשירותיתשלוםחייבלגלותללקוחכלפרטמהותילגביתוכנו,היקפו,תנאיוועגילוינאות )א(

ומחירושלשירותשהואנותןוהסיכוניםהכרוכיםבוואתדברהאפשרותלבטלאת
החוזהודרכיביטולוע

השררשאילקבועלגבינותןשירותיתשלוםשאינוגוףפיננסימפוקחפרטים )ב(
שעליולצייןבחוזהאובכלפרסוםשלובדברשירותיואובאופןאחרשיקבע,לשם

הבטחתגילוינאותללקוחותיוע

נותןשירותיתשלוםלאיעשהדברהעלוללהטעותלקוחבכלענייןמהותיבעסקה8עאיסורהטעיה )א(
למתןשירותיתשלום,והכולבמעשהאובמחדל,בכתבאובעלפהאובכלדרךאחרת,
לרבותלאחרמועדכריתתחוזהשירותיהתשלום;בלילגרועמכלליותהאמוריראו

ענייניםאלהכמהותייםבעסקה:

זהותנותןשירותיהתשלום; )1(

המהותוהטיבשלהשירות; )2(

עסקהבתשלומיםשנעשתהלפנימועדסיוםהחוזה,או
ביחסלזיכוייםעתידייםשמגיעיםלאמצעיהתשלוםאו
לחשבוןהתשלוםלאחרמועדסיוםהחוזהעבענייןזהאף
המשפטים,בהסכמתשרהאוצר מוצעלהסמיךאתשר
ונגידבנקישראל,לקבועחובותשיחולועלנותןשירותי
תשלוםלשםהסדרתחיוביםאוזיכוייםשלהלקוחמכוח
החוזה סיום לאחר חל שמועדם חוזהשירותיהתשלום
)סעיףקטן)ו(המוצע(עהסמכהזונועדהלאפשרמתןהוראות
אחידותשיחולועלכללנותנישירותיהתשלוםתוךתיאום
ביןהרגולטוריםהשוניםהמפקחיםעליהםותוךהתחשבות
5ב בהסדריםקיימיםבנושאזה,למשלהוראותסעיפים
ו־5ב1לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,המסדירותמעברשל
לקוחביןתאגידיםבנקאיים,ומאפשרתללקוחלאשרלבנק
קולטלנהלבעבורואתההליכיםהקשוריםבמעבר,לרבות
סיועבהעברתחיוביםעתידייםבכרטיסהחיובשלהלקוח
לפירעוןבבנקהקולטעיצויןכיסעיףוהמוצעמתבססעל
הוראותסעיף4לחוקכרטיסיחיוב,שעניינו"סיוםחוזה
שאותם בנושאים חלקי הסדר קבע אשר חיוב", כרטיס

מוצעלהסדירכאמורע

מוצעלקבועהוראותלענייןחובתנותןשירותי  סעיף 7 
תשלוםלגלותללקוחוכלפרטמהותילגבישירות 
המוצעע הסעיף בנוסח כמפורט ידו, על הניתן התשלום
ביחסלנותני המשפטים, שר את להסמיך מוצע כמוכן
שירותיתשלוםשאינםגופיםפיננסייםמפוקחים)כהגדרתם
המוצעתבסעיף1(,לקבועפרטיםשעליולצייןבחוזה,בכל
פרסוםשלואובאופןאחרשיקבעהשר,בדברהשירותים
הניתניםעלידו,לשםהבטחתגילוינאותללקוחותעיצוין

כיהוראותדומותומפורטותקיימותביחסלנותנישירותי
בחוק לדוגמה, מפוקחים, פיננסיים גופים שהם תשלום
שירותים על הפיקוח ובחוק ללקוח( )שירות הבנקאות
התשע"ו-ו201 מוסדרים(, פיננסיים )שירותים פיננסיים

)להלן-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים(ע

במסגרתסעיףקטן)א(מוצעלקבועהוראהבדבר  סעיף 8 
איסורהטעיהשתחולעלנותןשירותיתשלום 
ביחסלכלענייןמהותיבעסקה,כמפורטבסעיף,וזאת,בין
במעשהוביןבמחדל,ביןבעלפהוביןבכתב,ביןלפניכריתת
החוזהוביןלאחריועבלילגרועמכלליותהאיסור,ולמען
הבהירותוהוודאותבהקשרהזה,מוצעלמקדבמסגרתסעיף
קטןזהענייניםהנחשביםבכלמקרהמהותייםבעסקה,
וביניהם:זהותנותןשירותיהתשלום;מהותוטיבהשירות;
רצףהפעולותהמהווהאתאמצעיהתשלוםואופןהשימוש
בו;מועדיםהנוגעיםלמתןשירותהתשלום)הכוונהלמועדים
הקשוריםלמועדביצועפעולתהתשלום,לאפשרותלבטל
הוראתהתשלוםוכדומה(;תקופתההתקשרותבחוזה;כל
התשלומיםשעלהלקוחלשלםבעדהשירות,ועוד)כמפורט
בנוסחהסעיףהמוצע(עבסעיףקטן)ב(מוצעלקבועהוראות
ספציפיותלענייןהטעיהבפרסומת,המייחסותאתהאחריות
להטעיהלגורמיםנוספיםפרטלנותןשירותיהתשלום:מי
שמטעמונעשתההפרסומת,הגורםהמפרסם,ואףאתהמפיץ
אומישהחליטבפועלעלהפרסוםככלשהפרסומתהיתה
מטעהעלפניהאושהיתהלהםידיעהעלכךעיצויןכי
הוראותדומותקיימותביחסלנותנישירותיתשלוםשהם
גופיםפיננסייםמפוקחים)ר'למשלסעיףולחוקהבנקאות

)שירותללקוח((ע
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לענייןלקוחשהואהמשלם-רצףהפעולותהמהווהאתאמצעיהתשלום )3(
ואופןהשימושבו;

תקופתההתקשרותבחוזהשירותיהתשלום,דרכיחידושווביטולו; )4(

מועדיםהנוגעיםלמתןהשירות; )5(

כלהתשלומיםשעלהלקוחלשלםבעדהשירותושיעורם; )ו(

תנאיהאחריותלשירות; )ו(

ענייןאחרשקבעהשרבהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראלע )8(

היתההטעיהבפרסומת,יראוכמפיריםאתהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

אתמישמטעמונעשתההפרסומתואתהאדםשהביאאתהדברלפרסום )1(
וגרםבכךלפרסומו;

אםהיתההפרסומתמטעהעלפניהאושהםידעושהיאמטעה-אףאת )2(
המפיץאומישהחליטבפועלעלהפרסוםע

פרק ד': פעולת תשלום - ביצועה, הפסקתה והאחריות לה

סימן א': ביצוע פעולת תשלום

ביצועפעולת
תשלוםעלפי

הוראתתשלום

נותןשירותיתשלוםלמשלםיבצעפעולתתשלוםרקאםניתנהלוהוראתתשלום9ע
מאתהמשלםע

אימותוזיהוי


השר,בהסכמתראשהממשלה,שרהאוצרונגידבנקישראל,רשאילקבועהוראותלעניין10ע
חובתנותןשירותיתשלוםלמשלםלאמתאתזיהויושלהמשלםבאמצעותפרטאימות

כפישיקבע,לצורךמתןהוראתתשלוםבאמצעותאמצעיתשלוםמסויםשהנפיקלוע

המועדלחיוב
המשלםבשל

פעולתתשלום

נותןשירותיתשלוםלמשלםלאיחייבאתהמשלםבשלפעולתתשלום,לפנימועד11ע )א(
קבלתהוראתהתשלוםמאתהמשלם;נתןהמשלםהוראתתשלוםלביצועעתידי,לא

יחייבנותןשירותיהתשלוםאתהמשלםלפנימועדהביצועהעתידיע

לענייןלקוחשהואהמשלם-רצףהפעולותהמהווהאתאמצעיהתשלום )3(
ואופןהשימושבו;

תקופתההתקשרותבחוזהשירותיהתשלום,דרכיחידושווביטולו; )4(

מועדיםהנוגעיםלמתןהשירות; )5(

כלהתשלומיםשעלהלקוחלשלםבעדהשירותושיעורם; )ו(

תנאיהאחריותלשירות; )ו(

ענייןאחרשקבעהשרבהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראלע )8(

היתההטעיהבפרסומת,יראוכמפיריםאתהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

אתמישמטעמונעשתההפרסומתואתהאדםשהביאאתהדברלפרסום )1(
וגרםבכךלפרסומו;

אםהיתההפרסומתמטעהעלפניהאושהםידעושהיאמטעה-אףאת )2(
המפיץאומישהחליטבפועלעלהפרסוםע

פרק ד': פעולת תשלום - ביצועה, הפסקתה והאחריות לה

סימן א': ביצוע פעולת תשלום

נותןשירותיתשלוםלמשלםיבצעפעולתתשלוםרקאםניתנהלוהוראתתשלום9ע
מאתהמשלםע

ביצועפעולת
תשלוםעלפי

הוראתתשלום

השר,בהסכמתראשהממשלה,שרהאוצרונגידבנקישראל,רשאילקבועהוראותלעניין10ע
חובתנותןשירותיתשלוםלמשלםלאמתאתזיהויושלהמשלםבאמצעותפרטאימות

כפישיקבע,לצורךמתןהוראתתשלוםבאמצעותאמצעיתשלוםמסויםשהנפיקלוע

אימותוזיהוי


נותןשירותיתשלוםלמשלםלאיחייבאתהמשלםבשלפעולתתשלום,לפנימועד11ע )א(
קבלתהוראתהתשלוםמאתהמשלם;נתןהמשלםהוראתתשלוםלביצועעתידי,לא

יחייבנותןשירותיהתשלוםאתהמשלםלפנימועדהביצועהעתידיע

המועדלחיוב
המשלםבשל

פעולתתשלום

מוצעלקבועהוראהבסיסיתולפיהנותןשירותי  סעיף 9 
אם רק תשלום פעולת יבצע למשלם תשלום 
ניתנהלוהוראתתשלוםמאתהמשלםעזאת,לאורההגדרה
1להצעתהחוק,אשר "פעולתתשלום"המוצעתבסעיף
במתן תלוי בלתי ובאופן עצמה בפני עומדת לכאורה
הוראתתשלוםטרםביצועהעעםזאת,בריכינותןשירותי
התשלוםאינורשאילבצעפעולותתשלוםעלדעתעצמו,
אםלאניתנהלוהוראהלעשותכןמאתהמשלםעמשכך

מוצעלעגןענייןזהבמפורשע

ככלל,הצעתהחוקאיננהכוללתחובהעלנותן  סעיף 10 
שירותיתשלום,המנפיקאמצעיתשלוםללקוח, 
הוראת )מתן התשלום באמצעי השימוש את להתנות
לזהות במטרה אימות פרט בהצגת באמצעותו( תשלום
אתהלקוחעענייןזהנתוןלשיקולדעתושלנותןשירותי
ונלקח שלו, הסיכונים ניהול למודל בהתאם התשלום
בחשבוןבמסגרתהסדריהאחריותהמוצעיםבמסגרתהחוק
)בפרקג'לענייןאחריותלביצועפעולתתשלום-ר'דברי
ו'לענייןשימושלרעה ההסברלסעיף21המוצע,ובפרק
באמצעיתשלום-ר'דבריההסברלסעיףסעיף32המוצע(ע
עםזאת,בשוקאמצעיהתשלוםהמתפתח,ייתכנומצבים

שבהםיימצאלנכוןלקבועחובתזיהויכאמור,ביןהשאר
כדילהתמודדעםסוגיותשלגניבתזהותוהונאותעמשכך,
מוצעלהסמיךאתשרהמשפטים,בהסכמתשרהאוצר,נגיד
בנקישראלוראשהממשלה,לקבועהוראותבענייןחובת
נותןשירותיתשלוםלאמתאתזיהויושלמשלםבאמצעות

פרטאימותבעתשימושבאמצעיתשלוםמסויםע

בהמשךלסעיף9המוצע,ולפיולאניתןלבצע  סעיף 11 
פעולתתשלוםאלאאםכןניתנההוראתתשלום, 
לחיוב המועד לעניין הוראות לקבוע 11 בסעיף מוצע
המועד לקבועכי מוצע בשלפעולתהתשלוםע המשלם
הוראת קבלת מועד לפני יהיה לא המשלם של לחיובו
התשלוםממנועלענייןזה,בסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכי
המועדשלקבלתהוראתהתשלוםהואהמועדשבוהוראת
התשלום שירותי נותן אצל בפועל התקבלה התשלום
למשלםעכמוכןמוצעלקבועהוראותהמתייחסותלמקרים
שבהםהוראתהתשלוםניתנהשלאבמהלךיוםעסקיםאו
בסמוךלסיומועבמקריםכאלהמוצעכימועדקבלתהוראת
התשלוםיהיהביוםהעסקיםהסמוךשלאחרמכן)לגבי
הוראתתשלוםשניתנהבסמוךלסיוםיוםהעסקים,יקבל
ענייןזהביטויבחוזה(עעודמוצעלקבוע)בסעיףקטן)א((כי
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לענייןסעיףקטן)א(יראואתהמועדשבוהוראתהתשלוםהתקבלהבפועלאצל )ב(
נותןשירותיהתשלוםלמשלםכמועדקבלתהוראתהתשלום,ואולםאםהתקבלה
הוראתהתשלוםאצלנותןשירותיהתשלוםלמשלםשלאבמהלךיוםהעסקים,יראו
אותהכאילוהתקבלהביוםהעסקיםהראשוןשלאחרמכן;נותןשירותיתשלוםלמשלם
רשאילקבועבחוזהשירותיהתשלוםפרקזמןבסמוךלפניסיוםיוםהעסקים,אשר
הוראותתשלוםשיתקבלובמהלכויראואותןכאילוהתקבלוביוםהעסקיםשלאחריוע

מידעעלמועד
העברתהכספים

לזכותהמוטב

נתןהמשלםהוראתתשלוםלנותןשירותיתשלוםלמשלם,במישרין,ימסורלונותן12ע
שירותיהתשלום,במועדקבלתהוראתהתשלוםכמשמעותובסעיף11)ב(,מידעעל

המועדשבויועברוהכספיםלזכותהמוטב,במסגרתפעולתהתשלוםע

נותןשירותיתשלוםיתעדאתהמידעבדברהמועדיםהנוגעיםלקבלתהוראתתשלום13עתיעודמועדים
ולביצועפעולתהתשלוםעלפיה,הנמצאבידיו,ויאפשרללקוחוגישהסבירהלמידע

האמור,לפיבקשתהלקוחע

הגבלהעלניכוי
עמלה

נותןשירותיתשלוםיעביראתמלואהכספיםשלגביהםניתנההוראתהתשלום,14ע )א(
ולאינכהמהםעמלהאוכלחיובאחרע

נותןשירותיהתשלוםלמוטבוהמוטברשאיםלהתנותבחוזהשביניהםעלהוראות )ב(
סעיףקטן)א(;התנוכאמור,יפרטנותןשירותיהתשלוםלמוטב,בדיווחלפיסעיףו4)ב(,
אתסכוםמלואהכספיםלטובתהמוטב,המועבריםבמסגרתכלפעולתתשלום,ואת

הסכומיםשנוכועלידוע

אםנתןהמשלםהוראתתשלוםלביצועעתידי,נותןשירותי
התשלוםלאיחייבולפניהמועדלביצועהעתידיע

התשלום נותןשירותי חובהעל מוצעלהטיל  סעיף 12
הוראת לו נתן אשר למשלם, למסור למשלם 
תשלוםבמישרין,מידעעלהמועדשבויועברוהכספים
בדברי כאמור פעולתהתשלוםע במסגרת המוטב, לזכות
ההוראותבחוקהמוצענועדו ההסברלסעיףההגדרות,
להבטיחאתהוודאותוהמהימנותשלפעולתהתשלום,
היסוד הצדדיםבעסקת התחייבויות את לקיים במטרה
באופןתקיןעהוראהזונועדהלהבטיחכיכאשרהמשלם
נותןאתהוראתהתשלוםלנותןשירותיהתשלוםשלובאופן
ישיר,הואידעמתיהכספיםאכןיועברולזכותהמוטב,
בהתחייבויות עומד שהוא שידע כדי השאר, בין וזאת,
הנוגעותלעסקתהיסודשבוצעהבינולביןהמוטבעלעומת
המוטב, באמצעות ניתנת התשלום הוראת כאשר זאת,
הרישהיאמבוססתעלהתקשרותשישביןהמוטבלבין
נותןשירותיהתשלום,ובמצבדבריםזההמוטביודעמתי
הכספיםיועברולרשותועעלכןאיןצורךבהוראהדומה

בנסיבותאלהע

מוצעלקבועחובהעלנותןשירותיתשלוםלתעד  סעיף 13 
בידיובכלהנוגעלמועדי הנמצא אתהמידע 
ולאפשר תשלום, פעולת וביצוע תשלום הוראת קבלת
זו הוראה בקשתוע לפי זה, למידע סבירה גישה ללקוח
מכוונתהןלנותןשירותיתשלוםלמשלםוהןלנותןשירותי
בידיוע הנמצא המידע לפי אחד כל - למוטב תשלום
להוראהזוישחשיבותרבהכדילאפשרלמשלםלהתמודד
עםטענותשלהמוטבולפיהןהכספיםלאהועברואליו
במועד,ולספקבסיסראייתיבידיהמשלםאובידיהמוטב,
כלפינותנישירותיהתשלוםשלהם,לפיהעניין,אםפעולות

התשלוםלאבוצעוכנדרשלענייןהמועדים)למשל,אם
חויבמשלםבמועדמוקדםיותרמהמועדשנקבעלביצוע
עתידישלהוראתתשלום,אואםזוכהמוטבבמועדמאוחר
ממהשנקבעבחוזה,עלאףשנותןשירותיהתשלוםלמוטב
זורואהאתנותן קיבללידיואתהכספיםבזמן(עהוראה
שירותיהתשלוםכגורםאשרראוילהטילעליואתנטל
התיעודושמירתהמידעלאורהשירותיםהניתניםעלידו,

לעומתהמידעהחלקיהנתוןבידיהלקוחע

עניינושלהסעיףהמוצעבהגבלותשיחולועל  סעיף 14 
נותןשירותיתשלוםבכלהנוגעלניכויעמלות, 
בעתביצועפעולתתשלוםעמוצעלקבועכינותןשירותי
תשלוםיעביראתמלואהכספיםשלגביהםניתנההוראת
התשלוםבלילנכותמהםעמלהאוכלחיובאחרעהוראה
זונועדהאףהיאלהבטיחאתקיוםעסקתהיסודבאופן
סכום למוטב להעביר מבקש משלם שבו במצב תקיןע
כסףבגיןעסקתהיסוד,ונותןשירותיהתשלום,האחראי
להעברתהכספים,מנכהעמלהמסכוםהכסףהאמור,הרי
שבסופושלהתהליךיקבלהמוטבסכוםכסףנמוךיותר
ממהשאמורהיהלקבל,דברהעשוילהצמיחלוטענות
כלפיהמשלם,למשלבדברהפרתחוזהעלפיכך,ישחשיבות
רבהשהכסףשלגביוניתנההוראתהתשלוםיועברבמלואוע
עמלותאוחיוביםאחרים,ככלשהוסכמובחוזה,ייגבומאת
הלקוחבנפרדעעםזאת,בסעיףקטן)ב(מוצעלאפשרלנותן
שירותיתשלוםלמוטבולמוטבעצמולהתנותעלהוראה
זועככלשהמוטב,הזכאילכסף,מסכיםשעמלותאוחיובים
אחריםינוכומהסכומיםשלהםהואזכאיבמסגרתפעולת
התשלום,הרישהואמודעלכך,ואינויכוללבואלמשלם
בטענותלענייןזהעעודמוצעלקבועכיבמקריםשבהם
התנוהצדדיםכאמור,נותןשירותיהתשלוםלמוטביפרט,
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סירובלבצע
פעולתתשלום

נותןשירותיתשלוםלאיסרבלבצעפעולתתשלוםמטעמיםבלתיסביריםע15ע )א(

סירבנותןשירותיתשלוםלבצעפעולתתשלוםיודיעעלכךללקוח,בכתב,בתוך )ב(
זמןסבירבנסיבותהעניין;בהודעהכאמוריפרטנותןשירותיהתשלוםאתהטעמים
לסירובואתהאופןשבוהלקוחיכוללתקןאתהפגםשהביאלסירוב,אםישנו,אלאאם

כןפירוטכאמורעלוללסכלאתהמטרהשלשמהנדרשהסירובע

סימן ב': הפסקת הביצוע של פעולת תשלום

ביטולהוראת
תשלום

המשלםרשאילבטלהוראתתשלוםבהודעהלנותןשירותיהתשלוםלמשלם,ו1ע )א(
כלעודבאפשרותנותןשירותיהתשלוםלהפסיקאתביצועהוראתהתשלוםבהתאם
שירותי חוזה להוראות בהתאם או עליו החלות הסבירות הטכנולוגיות למגבלות

התשלוםע

קיבלנותןשירותיתשלוםלמשלםהודעהלפיסעיףקטן)א(ומתקיימיםהתנאים )ב(
שבאותוסעיףקטן,יפסיקאתביצועהוראתהתשלוםואתחיובהמשלםמכוחה,מיד

עםקבלתההודעהע

בחוזהשירותיהתשלוםיפרטנותןשירותיהתשלוםלמשלםאתהמועדשעדאליו )ג(
ניתןלהודיעלועלביטולהוראתתשלוםלפיסעיףקטן)א(ע

נותןשירותיתשלוםלאיסרבלבצעפעולתתשלוםמטעמיםבלתיסביריםע15ע סירובלבצע)א(
פעולתתשלום

סירבנותןשירותיתשלוםלבצעפעולתתשלוםיודיעעלכךללקוח,בכתב,בתוך )ב(
זמןסבירבנסיבותהעניין;בהודעהכאמוריפרטנותןשירותיהתשלוםאתהטעמים
לסירובואתהאופןשבוהלקוחיכוללתקןאתהפגםשהביאלסירוב,אםישנו,אלאאם

כןפירוטכאמורעלוללסכלאתהמטרהשלשמהנדרשהסירובע

סימן ב': הפסקת הביצוע של פעולת תשלום

המשלםרשאילבטלהוראתתשלוםבהודעהלנותןשירותיהתשלוםלמשלם,ו1ע )א(
כלעודבאפשרותנותןשירותיהתשלוםלהפסיקאתביצועהוראתהתשלוםבהתאם
שירותי חוזה להוראות בהתאם או עליו החלות הסבירות הטכנולוגיות למגבלות

התשלוםע

ביטולהוראת
תשלום

קיבלנותןשירותיתשלוםלמשלםהודעהלפיסעיףקטן)א(ומתקיימיםהתנאים )ב(
שבאותוסעיףקטן,יפסיקאתביצועהוראתהתשלוםואתחיובהמשלםמכוחה,מיד

עםקבלתההודעהע

בחוזהשירותיהתשלוםיפרטנותןשירותיהתשלוםלמשלםאתהמועדשעדאליו )ג(
ניתןלהודיעלועלביטולהוראתתשלוםלפיסעיףקטן)א(ע

במסגרתהדיווחלפיסעיףו4)ב(המוצע,הןאתסכוםמלוא
פעולת כל במסגרת המועברים המוטב לטובת הכספים
תשלוםוהןאתהסכומיםשנוכועלידועבאופןהזהמובטח
ביחס בהתחייבויותיו עמד שהמשלם יראה המוטב כי
לעסקתהיסוד,ויוכלגםלבדוקכיהניכוייםאשרבוצעועל
ידינותןשירותיהתשלוםשלוהםהניכוייםאשרהוסכמו

במסגרתהיחסיםהחוזייםביניהםע

מוצעלקבועכינותןשירותיתשלוםלאיסרב  סעיף 15
סביריםע בלתי מטעמים תשלום פעולת לבצע 
לענייןזהיובהרכיסירובלביצועפעולתתשלוםהחורגת
מתנאיםרלוונטייםבחוזהייחשבכסירובמטעםסבירעכך
למשלאםתנאיהחוזהמאפשריםלבצעפעולותתשלום
בסכוםשנמוךמתקרתסכוםמסוימת,אזיסירובלביצוע
פעולתתשלוםבגובהשעולהעלאותוסכוםייחשבסירוב
סבירעסעיףקטן)ב(המוצעקובעכיבמקרהשבוסירבנותן
שירותיתשלוםלבצעפעולתתשלום,עליולהודיעעלכך
ללקוח,בכתב,בתוךזמןסבירבנסיבותהענייןעהזמןהסביר
יכוללהיגזר,ביןהשאר,מאופןביצועהפעולה)באופןממוכן
אולא(וממועדביצועה)במהלךיוםהעסקיםאולאחריו(ע
לקבוע מוצע הסירוב, אודות על הלקוח יידוע במסגרת
כינותןשירותיהתשלוםיפרטאתהטעמיםלסירובואת
האופןשבוהלקוחיכוללתקןאתהפגעשהביאלסירוב,

אםישנועזאת,כדילאפשרללקוח,ככלשהדבראפשרי,
לחזורולתתהוראתתשלוםמתוקנתולהשליםאתתהליך
התשלומיםשהתחייבבומולהמוטבעעםזאת,מוצעלסייג
אתדרישתפירוטהמידעבהודעהללקוח,וזאתכאשרפירוט
כאמורעלוללסכלאתהמטרהלשמהנדרשהסירוב,למשל,

מטעמיםהנוגעיםלדיניאיסורהלבנתהוןומימוןטרורע

עניינושלהסעיףהמוצעבאפשרותושלמשלם  סעיף 16
לבטלהוראתתשלוםשכברנתןעמוצעלאפשר 
יש עוד כל וזאת כאמור, תשלום הוראת לבטל למשלם
באפשרותושלנותןשירותיהתשלום-מבחינהטכנולוגית
סעיף לפי ביצועהע את להפסיק - החוזה תנאי לפי או
)ג(המוצע,עלנותןשירותיהתשלוםלהגדירבחוזה קטן
במפורשמהוהמועדשעדאליורשאיהמשלםלהודיעלו
עלביטולהוראתתשלוםעבסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכיאם
קיבלנותןשירותיתשלוםלמשלםהודעתביטולבפרקהזמן
הרלוונטיכאמורלעיל,יפסיקאתביצועהוראתהתשלום
ואתחיובהמשלםמכוחה,מידעםקבלתההודעהעיובהר
כיביטולהוראתתשלוםיכולשיהיהביחסלהוראתתשלום
לגבי מתמשכתע תשלום להוראת ביחס או חד–פעמית,
הוראתתשלוםמתמשכת,הרישהביטוליחולרקביחס
לחיוביםהעתידייםמכוחה,ולאעלחיוביםשכברבוצעו

קודםלהוראתהביטולע
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הפסקהשלביצוע
פעולתתשלום
מובטחתבשל

אי–אספקתנכס
אושירותבעסקת

היסוד

עלאףהוראותסעיףו1,נעשתהעסקתיסודביןמשלםלמוטבובשלהנתןהמשלםו1ע )א(
הוראתתשלוםלביצועפעולתתשלוםמובטחת,יפסיקנותןשירותיהתשלוםלמשלם
אתביצועהוראתהתשלוםואתחיובהמשלםמכוחהאםהודיעהמשלםלנותןשירותי

התשלוםלמשלםכימתקיימיםשנייםאלה:

הנכסאוהשירותשנרכשבעסקתהיסודלאסופקאףשחלףמועדהאספקה )1(
שעליוהוסכםביןהמשלםלביןהמוטב,ואםמועדהאספקהכאמורטרםחלף-
המוטבהפסיק,דרךקבע,לספקנכסיםאושירותיםמסוגושלהנכסאוהשירות

שנרכשבעסקה;

המשלםביטלאתעסקתהיסודע )2(

קיבלהמוטבכספיםבמסגרתפעולתתשלוםמובטחתשבשלהםטרםחויבהמשלם )ב(
ונותןשירותיהתשלוםלמוטבאינויכוללהיפרעמהמוטבבדרךשלקיזוז,לאיחולו

הוראותסעיףקטן)א(לגביהחיובבשלכספיםאלהע

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמזכותושלנותןשירותיהתשלוםלמשלם )ג(
לחזורולחייבאתהמשלםעלפיהוראתהתשלום,אםנוכחשלאהתקיימוהתנאים
שבסעיףקטן)א()1(ו–)2(;נותןשירותיהתשלוםלמשלםימסורלמשלםהודעההמפרטת
אתהנימוקיםלחיוב,15ימיםלפחותלפניהחיובבפועל,וימסורלמשלם,לפידרישתו,

עותקימסמכיםשבידולענייןזהע

ו1ו־18המוצעים,עניינםבזכותושל סעיפים  סעיפים 
תשלום פעולת של ביצוע להפסיק משלם  17 ו־18
מובטחתעהאפיוןשלפעולתתשלוםמובטחת  כללי

התשלום הוראת מתן מרגע אשר כזה הוא 
לגביה,היאאינהניתנתלביטולעלידיהמשלםעעלסמך
זהמתחייבכלגורםבשרשרתהעברתהכספיםכייעביר
אתהכספיםלחולייההבאה:נותןשירותיהתשלוםלמשלם
מתחייבכלפינותןשירותיהתשלוםלמוטבכייעבירלו
אתהכספיםלפיהוראתהתשלום,ונותןשירותיהתשלום
למוטבמתחייבהתחייבותכאמורכלפיהמוטבעשרשרת
זונועדהלאפשרלמוטבלספקלמשלםאת התחייבויות
הנכסאואתהשירותעודלפנישקיבללזכותואתתמורתם
לפיעסקתהיסודעבחוקכרטיסיחיוב,מודלהבטחתהתשלום
מיוחסלאמצעיתשלוםמסוגכרטיסאשראיבלבדעסעיפים
10ו־10אלחוקכרטיסיחיוב,החליםעלכרטיסיאשראי
הבטחת למרות שבהם מצבים שיש בכך מכירים בלבד,
התשלוםהגלומהבשימושבכרטיסאשראי,קיימותנסיבות
המצדיקותאתקיומהשלזכותביטולללקוחביחסלהוראת
ניתנהעהנסיבותשבהןהכירחוקכרטיסי תשלוםשכבר
הנכסאו מספקאת אינו כאשר במוטב- קשורות חיוב
אתהשירותלפיעסקתהיסוד,אוכאשרהואחדלפירעוןע
מוצעלעגןהוראותאלהבסעיפיםו1ו־18להצעתהחוק,
ולהתאימןלתפיסההרחבהשלאמצעיהתשלוםהמתנתקת
מהממדהפיזישלו,באופןשיחולועלכלפעולתתשלום
מובטחת)בדומהלפעולתתשלוםהמבוצעותבאמצעות
כרטיסאשראי(עעלפעולתתשלוםשאינהמובטחת,יחול
הכללהמוצעבסעיףו1לעיל,שלפיוהמשלםרשאילבטל
הוראתתשלוםכלעודבאפשרותנותןשירותיהתשלום
להפסיקאתביצועה,בהתאםלמגבלותטכנולוגיותסבירות

אובהתאםלתנאיהחוזהע

הודיע אם כי )א(( קטן )בסעיף לקבוע מוצע  סעיף 17
כי שלו התשלום שירותי לנותן המשלם 
שירותי נותן יפסיק שבסעיף, התנאים שני מתקיימים
התשלוםאתביצועהוראתהתשלוםואתחיובהמשלם
מכוחהעהתנאיהראשוןשעליוצריךהמשלםלהודיעהוא
שהנכסאוהשירותשנרכשבעסקתהיסודלאסופקעלאף
שחלףהמועדלאספקתו,אושהמוטבהפסיקדרךקבעלספק
נכסיםאושירותיםמהסוגשנרכשבעסקהעהתנאיהשני
עליוצריךהמשלםלהודיעהואשהמשלםביטלאתעסקת
היסודעהודיעהמשלםכאמור,יפסיקנותןשירותיהתשלום
אתביצועהוראתהתשלוםואתחיובהמשלם,בהסתמך
עלהודעתהמשלםכאמור,ואינונדרשלוודאכימבחינה
מהותיתאכןנתקיימוהתנאיםהאמוריםעסעיףזה,המבוסס
עלהוראותסעיף10לחוקכרטיסיחיוב,נועדלהבטיחכי
המשלםלאיידרשלהמשיךולשלםבעבורמוצראושירות
שכלללאסופקלואושניתןלהניחשלאיסופקלובעקבות
מהסוג שירותים או מוצרים לספק המוטב של הפסקתו
שרכשהמשלם,ובעקבותנסיבותאלהאףביטלהמשלם
אתהעסקהעםהמוטבעכחריגלאמור,מוצעלקבוע)בסעיף

קטן)ב((כיההוראהבדברהפסקתביצועהוראתהתשלום
וחיובהמשלםלאתחולבמקרהשבוהמשלםטרםחויב,
אךנותןשירותיהתשלוםלמוטבכברהעביראתהכספים
למוטב,והואאינויכוללהיפרעמהמוטבבדרךשלקיזוז
)בהתאםליחסיםהחוזייםביניהם(,וזאתבדומהלקבוע
בסעיף10)א2(לחוקכרטיסיחיובעבהתאםלנוסחהסעיף,
מוצעלמחוקאתההבהרהלענייןמתןהאשראיהקבועה
האחריות חיובע כרטיסי לחוק 10)א2( סעיף של ברישה
להודעת בהתאם התשלום הוראת ביצוע את להפסיק
המשלםמוטלתבמפורשעלנותןשירותיהתשלוםלמשלם,
האשראי את נתן מי לשאלה רלוונטיות אין זה ולעניין
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סופקהנכסאוהשירות,במסגרתעסקתהיסוד,באופןחלקי,יחולוהוראותסעיף )ד(
זה,בשינוייםהמחויבים,ביחסלחלקשלאסופק,ובלבדשהחיובבעדהנכסאוהשירות

שלאסופקניתןלהפרדהע

ובלא לב בתום פעל אם לנזק אחראי יהיה לא למשלם תשלום שירותי נותן )ה(
התרשלותעלפיהודעתהמשלםכאמורבסעיףקטן)א(ע

הפסקתביצועשל
פעולתתשלום
מובטחתבשל
חדלותפירעון

בלילגרועמהוראותסעיףו1,נעשתהעסקתיסודביןמשלםלמוטבובשלהנתן18ע )א(
המשלםהוראתתשלוםלביצועפעולתתשלוםמובטחת,והובאלידיעתנותןשירותי
התשלוםלמשלםאונותןשירותיהתשלוםלמוטבכיהוגשהלביתהמשפט,לגביהמוטב,
בקשהלמתןצולכינוסנכסיםאוצופירוקאוכיהוגשהלגביובקשהלצולפתיחת
הליכיםלפיחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,התשע"ח-102018,והבקשהלצוכאמור
פורסמהלפידיןאוהומצאהלנותןשירותיהתשלום,יפסיקנותןשירותיהתשלום
להעבירלמוטבאתהכספיםהאמוריםלהיותמשולמיםבמסגרתפעולתהתשלוםהחל
במועדשבונודעלועלהגשתהבקשהעדלמועדההחלטהבה)בסעיףזה-תקופת

הפסקתהזיכוי(ע

סופקהנכסאוהשירות,במסגרתעסקתהיסוד,באופןחלקי,יחולוהוראותסעיף )ד(
זה,בשינוייםהמחויבים,ביחסלחלקשלאסופק,ובלבדשהחיובבעדהנכסאוהשירות

שלאסופקניתןלהפרדהע

ובלא לב בתום פעל אם לנזק אחראי יהיה לא למשלם תשלום שירותי נותן )ה(
התרשלותעלפיהודעתהמשלםכאמורבסעיףקטן)א(ע

בלילגרועמהוראותסעיףו1,נעשתהעסקתיסודביןמשלםלמוטבובשלהנתן18ע )א(
המשלםהוראתתשלוםלביצועפעולתתשלוםמובטחת,והובאלידיעתנותןשירותי
התשלוםלמשלםאונותןשירותיהתשלוםלמוטבכיהוגשהלביתהמשפט,לגביהמוטב,
בקשהלמתןצולכינוסנכסיםאוצופירוקאוכיהוגשהלגביובקשהלצולפתיחת
הליכיםלפיחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,התשע"ח-102018,והבקשהלצוכאמור
פורסמהלפידיןאוהומצאהלנותןשירותיהתשלום,יפסיקנותןשירותיהתשלום
להעבירלמוטבאתהכספיםהאמוריםלהיותמשולמיםבמסגרתפעולתהתשלוםהחל
במועדשבונודעלועלהגשתהבקשהעדלמועדההחלטהבה)בסעיףזה-תקופת

הפסקתהזיכוי(ע

הפסקתביצועשל
פעולתתשלום
מובטחתבשל
חדלותפירעון

למשלםלצורךביצועהעסקהעבנוסף,מוצעלעגן)בסעיף
)ג((אתהוראתסעיף10)ג(לחוקכרטיסיחיוב,לפיה קטן
איןבהוראותהסעיףכדילגרועמזכותושלנותןשירותי
התשלוםלמשלםלחזורולחייבאתהמשלםעלפיהוראת
התשלום,אםנוכחשלאהתקיימושניהתנאיםשבסעיף,
וכיבמקרהזהיהיהעליולשלוחהודעהמתאימהלמשלם

לפניהחיובבפועלע

שינוימשמעותישמוצעבמסגרתסעיףקטן)ד(,לעומת
הוראותחוקכרטיסיחיוב,הואהרחבתתחולתסעיףו1
המוצעגםבמקרהשל"כישלוןתמורהחלקי")קרי,כאשר
הנכסאוהשירותסופקובאופןחלקי(,ביחסלחלקשלא
סופק,ובלבדשהחיובבעדהנכסאוהשירותשלאסופק
זונדונהבפסיקהומוצעלהסדירה ניתןלהפרדהעסוגיה
את המרחיב באופן הסעיף, הוראות במסגרת מפורשות
ההגנהעלהלקוחעזאת,מתוךתפיסהכיאיןסיבהלהבחין
ביןכישלוןתמורהמלאלביןכישלוןתמורהחלקי,ובלבד
שניתןלייחסבאופןפשוטאתהחלקהיחסיבחיובשאותו
שלא השירות או הנכס לחלק להפסיק, הלקוח מבקש
10)א1(לחוקכרטיסי סופקעלבסוף,בדומהלקבועבסעיף
חיוב,מוצעלקבועהגנהעלנותןשירותיתשלוםלמשלם,
ולפיההואלאיהיהאחראילנזקאםפעלבתוםלבובלא

התרשלותעלפיהודעתהלקוחע

בדומהלקבועבסעיף10אלחוקכרטיסיחיוב,  סעיף 18
ביצוע הפסקת לעניין הוראות לקבוע מוצע 
פעולתתשלוםמובטחתבנסיבותשבהןהובאלידיעתנותן
שירותיהתשלום)למשלםאולמוטב(כיהמוטבבהליכי
חדלותפירעוןעבהקשרהזה,הנוסחהמוצעמתאיםאת
המינוחיםשבסעיף10אלחוקכרטיסיחיוב,לנוסחםהעדכני
התשע"ח-2018 כלכלי, ושיקום פירעון חדלות חוק לפי
)להלן-חוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי(,אשרפורסם

ביוםכ"חבאדרהתשע"ח)15במרס2018(ותחילתוביום
ט"ובאלולהתשע"ט)15בספטמבר2019(ע

לסעיף קטן )א(

או למשלם תשלום שירותי נותן כי לקבוע מוצע
למוטב,שהובאלידיעתוכיהוגשהלגבימוטבבקשהלמתן
צוכינוסנכסים,צופירוקאוצולפתיחתהליכיםלפיחוק
חדלותפירעוןושיקוםכלכלי,ובקשהכאמורהומצאהלו
-יחדלמלהעבירלמוטבאתהכספיםהמגיעיםלובמסגרת
פעולתהתשלום,וזאתהחלבמועדשבונודעלועלהגשת
הבקשהכאמורכנגדהמוטב,ועדלמועדההחלטהבבקשה
האמורה)"תקופתהפסקתהזיכוי"(עסעיףזהנועדלהבטיח
כיהמשלםלאיידרשלהמשיךולשלםבעבורמוצראו
חדלות בשל לו יסופקו לא כי להניח סביר אשר שירות
)ר'לעניןזהדבריההסברלסעיף10א פירעוןשלהמוטב
האמור, לחוק 4 מס' תיקון במסגרת חיוב, כרטיסי לחוק
בהצ"חהממשלה,התשס"ז,עמ'8ו5(ענוסחהסעיףהמוצע
רחביותרמסעיף10אלחוקכרטיסיחיובבמובןזהשמוצע
להחילוהןלגבינותןשירותיהתשלוםלמשלםוהןלגבי
נותןשירותיהתשלוםלמוטב,בעודשחוקכרטיסיחיוב
מתייחסרקלצדאחד-הצדשהנפיקאתאמצעיהתשלום
ללקוח)המקביללנותןשירותיהתשלוםלמשלם(עהוראת
הסעיףבדברהפסקתביצועהוראתהתשלוםהמובטחת
נבדלתמהוראתסעיףו1המוצע:בעודשבסעיףו1מוצעכי
בהתקייםהנסיבותהאמורותבויפסיקנותןשירותיתשלום
אתביצועהוראתהתשלוםהמובטחתואתחיובהמשלם
מכוחה,הרישסעיף18המוצעאינומורהעלהפסקתחיוב
המשלם,אלאעלהפסקהשלהעברתהכספיםהאמורים
להיותמשולמיםבמסגרתפעולתהתשלום,למוטב)הפסקת

זיכויהמוטב(עזאת,במקביללהמשךחיובהמשלםע

ס"חהתשע"ח,עמ'310ע 10
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ניתןלגביהמוטבצוכאמורבסעיףקטן)א(למעטצולפתיחתהליכיםהמורהעל )ב(
הפעלתמוטבשהואתאגידלשםשיקומוהכלכלי,נותןשירותיהתשלוםלמשלם,ישיב
למשלם,בהקדםהאפשריאךלאיאוחרמשבעהימיעסקיםמיוםמתןהצו,אתהכספים
שחויבבהםהמשלםבמסגרתאותהפעולתתשלוםמובטחתבמהלךתקופתהפסקת
הזיכוי;נדחתהבקשהלצוכאמורבסעיףקטן)א(אוניתןצוהמורהעלהפעלתמוטב
שהואתאגידלשםשיקומוהכלכלי,יחזורויעבירנותןשירותיהתשלוםלמשלםאו
נותןשירותיהתשלוםלמוטב,לפיהעניין,למוטב,אתהכספיםבמסגרתפעולתהתשלום

המובטחתע

ביתמשפטהמוסמךלדוןבהליכיםכאמורבסעיףקטן)א(,רשאילהורותכינותן )ג(
שירותיהתשלוםלמשלםאונותןשירותיהתשלוםלמוטביחזורויעביראתהכספים
למוטבבמסגרתפעולתהתשלוםהמובטחת,אםשוכנעשהנכסאוהשירותשנרכשו
במשלם;בית כדילפגוע כאמור בעסקתהיסודסופקולמשלםאוכיאיןבמתןצו
המשפטרשאילשמועלענייןזהאתעמדתושלהממונהעלהגנתהצרכןוהסחרההוגן,

כמשמעותובחוקהגנתהצרכןע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמזכותושלנותןשירותיהתשלוםלמשלםאונותן )ד(
שירותיהתשלוםלמוטבלחזורולהעביראתהכספיםלמוטבבמסגרתפעולתהתשלום
המובטחת,אםנוכחשהנכסאוהשירותשנרכשובעסקתהיסודסופקולמשלם;נותן
15 המוטב, הודעההמפרטתאתהנימוקיםלזיכוי שירותיהתשלוםימסורלמשלם
ימיםלפחותלפניהזיכויבפועל,וימסורלמשלם,לפידרישתו,עותקימסמכיםשבידו

לענייןזהע

לסעיף קטן )ב(

חיוב, כרטיסי לחוק 10א בסעיף לקבוע בדומה
ובהתאמהלשינוייםשבוצעובחוקחדלותפירעוןושיקום
כלכלי,מוצעלקבועכיאםניתןלגביהמוטבצולכינוס
נכסים,צופירוקאושהואבהליכיחדלותהפירעון,נותן
שירותהתשלוםלמשלםישיבלמשלםאתהכספיםשחויב
וימיעסקים בהםבמהלךתקופתהפסקתהזיכוי,בתוך
10אלחוקכרטיסיחיוב(ע 10ימיםכקבועבסעיף )לעומת
מוצעלהחריגמכללזהצולפתיחתהליכיםהמורהעל
הפעלתמוטבשהואתאגידלשםשיקומוהכלכלי,ולקבוע
צו, למתן בקשה שנדחתה או כאמור, צו ניתן אם כי
יידרשנותןשירותיהתשלוםשמחזיקאצלואתהכספים
המובטחת, התשלום פעולת במסגרת למוטב המיועדים
לחזורולהעבירםלמוטבעבמובןזה,דחייתהבקשהשומטת
הצדקה ואין המשלם על ההגנה שבבסיס הרציונל את
שלאלזכותאתהמוטבעלגביצולפתיחתהליכיםהמורה
עלהפעלתמוטבשהואתאגידלשםשיקומוהכלכלי-
כאמור,מוצעכיהפסקתזיכויהמוטבלאתחולאףאםניתן
צוכאמורעכשמו,צולשיקוםכלכלינועדלהביאלשיקומו
הכלכלישלתאגידולחזרתולפעולהבמהלךעסקיםרגילע
הנדרש בהליך, המתמנה תפקיד מקנהלבעל כאמור צו
להפעילאתהתאגיד,סמכויותנרחבותהנחוצותלוכדי
שיוכללכנסאתכללהאינטרסיםהשוניםלטובתהפעלת
התאגידושיקומו,לעתיםאףכנגדאינטרסשלגורםאחר
המצויביחסיםחוזייםעםהתאגידעמשכך,הוראהשעניינה

שיקומו לשם הפעלתו בתקופת המוטב, זיכוי הפסקת
ואת הצו של תכליתו את לסכל כדי בה יש - הכלכלי
אפשרותושלהתאגידלצלוחאתהתהליךעלכן,מוצעכי
בנסיבותאלהלאתחולההוראהבדברהפסקתזיכויהמוטב
לפיסעיףקטן)א(האמור,וכיבהינתןצוהמורהעלהפעלת
מוטבשהואתאגידלצורךשיקומוהכלכלי-יחזורנותן
שירותיהתשלוםויעבירלמוטבאתהכספיםשהפסיקאת

העברתםטרםמתןהצוע

לסעיפים קטנים )ג( ו–)ד( 

סעיפיםמוצעיםאלהמעגנים,בהתאמותנוסח,את
ו–)ג(לחוקכרטיסיחיובעבסעיף 10א)ב( סעיפים הוראות

קטן)ג(מוצעלהסמיךאתביתהמשפטשאצלומתנהלים
הליכיחדלותהפירעוןשלהמוטב,להורותלנותןשירותי
לשוב למוטב, הכספים העברת את שהפסיק התשלום
שנרכשו השירות או הנכס כי שוכנע אם ולהעבירם,
בעסקתהיסודסופקולמשלם,אוכיאיןבמתןצוכאמור
כדילפגועבמשלם,ובענייןזהיהיהביתהמשפטרשאי
לשמועאתעמדתושלהממונהעלהגנתהצרכןוהסחר
ההוגן;בסעיףקטן)ד(מוצעלעגןאתהמנגנוןהקייםבסעיף
10א)ג(לחוקכרטיסיחיוב,ולפיואיןבהוראותהסעיףכדי
לגרועמזכותושלנותןשירותיהתשלוםלחזורולהעביר
אתהכספיםלמוטבאםנוכחשהנכסאוהשירותשנרכשו
בעסקתהיסודסופקולמשלם,וכןעלחובתשליחתהודעה

מתאימהלמשלםלפניהזיכויבפועלע
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סופקהנכסאוהשירותבמסגרתעסקתהיסוד,באופןחלקי,רשאיביתהמשפט, )ה(
בהתאםלהוראותסעיףקטן)ג(,להורותלנותןשירותיהתשלום,לחזורולהעביראת
הכספיםלמוטבבשלהחלקשסופק,ורשאינותןשירותיהתשלום,בהתאםלהוראות
סעיףקטן)ד(,לחזורולהעביראתהכספיםלמוטבבשלהחלקהאמור,והכולובלבד

שהזיכויבשלהחלקהאמורניתןלהפרדהע

סימן ג': האחריות לביצוע פעולת תשלום

אחריותנותן
שירותיתשלום
בביצועפעולת

תשלום

אחראיכלפיהמשלםלביצועשלהוראת19ע יהיה נותןשירותיתשלוםלמשלם )א(
התשלוםבמדויקכלעודלאקיבלנותןשירותיהתשלוםלמוטבאתהכספיםהמועברים

במסגרתפעולתהתשלוםע

פעולת במסגרת המועברים הכספים את למוטב התשלום שירותי נותן קיבל )ב(
המוטבלביצועהעברת כלפי אחראי למוטב התשלום נותןשירותי יהיה התשלום

הכספיםאליובמדויקובאופןמיידי,בכפוףלהוראותסעיף14ע

תשלום הוראת המשלם נתן ו–)ב(, )א( קטנים סעיפים מהוראות לגרוע בלי )ג(
באמצעותהמוטבאודרשהמוטבלבצעפעולתתשלוםמכוחהרשאהלחיוב,ומתן
הוראתהתשלוםאוהדרישהכאמורנעשובאמצעותנותןשירותיהתשלוםלמוטב,
יהיהנותןשירותיהתשלוםלמוטבאחראיכלפיהמוטב,להעברהשלהוראתהתשלום

אוהדרישהכאמור,לפיהעניין,במדויק,לנותןשירותיהתשלוםלמשלםע

פנהלקוחלנותןשירותיהתשלוםשעמוהתקשרבחוזהבענייןפגםבביצועפעולת )ד(
תשלוםובכללזהאי–ביצועה,יבררנותןשירותיהתשלוםאתהענייןויידעאתלקוחו

בנוגעלתוצאותהבירורבתוךזמןסבירבנסיבותהענייןע

סופקהנכסאוהשירותבמסגרתעסקתהיסוד,באופןחלקי,רשאיביתהמשפט, )ה(
בהתאםלהוראותסעיףקטן)ג(,להורותלנותןשירותיהתשלום,לחזורולהעביראת
הכספיםלמוטבבשלהחלקשסופק,ורשאינותןשירותיהתשלום,בהתאםלהוראות
סעיףקטן)ד(,לחזורולהעביראתהכספיםלמוטבבשלהחלקהאמור,והכולובלבד

שהזיכויבשלהחלקהאמורניתןלהפרדהע

סימן ג': האחריות לביצוע פעולת תשלום

אחראיכלפיהמשלםלביצועשלהוראת19ע יהיה נותןשירותיתשלוםלמשלם )א(
התשלוםבמדויקכלעודלאקיבלנותןשירותיהתשלוםלמוטבאתהכספיםהמועברים

במסגרתפעולתהתשלוםע

אחריותנותן
שירותיתשלום
בביצועפעולת

תשלום

פעולת במסגרת המועברים הכספים את למוטב התשלום שירותי נותן קיבל )ב(
כלפיהמוטבלביצועהעברת אחראי נותןשירותיהתשלוםלמוטב יהיה התשלום

הכספיםאליובמדויקובאופןמיידי,בכפוףלהוראותסעיף14ע

תשלום הוראת המשלם נתן ו–)ב(, )א( קטנים סעיפים מהוראות לגרוע בלי )ג(
באמצעותהמוטבאודרשהמוטבלבצעפעולתתשלוםמכוחהרשאהלחיוב,ומתן
הוראתהתשלוםאוהדרישהכאמורנעשובאמצעותנותןשירותיהתשלוםלמוטב,
יהיהנותןשירותיהתשלוםלמוטבאחראיכלפיהמוטב,להעברהשלהוראתהתשלום

אוהדרישהכאמור,לפיהעניין,במדויק,לנותןשירותיהתשלוםלמשלםע

פנהלקוחלנותןשירותיהתשלוםשעמוהתקשרבחוזהבענייןפגםבביצועפעולת )ד(
תשלוםובכללזהאי–ביצועה,יבררנותןשירותיהתשלוםאתהענייןויידעאתלקוחו

בנוגעלתוצאותהבירורבתוךזמןסבירבנסיבותהענייןע

לסעיף קטן )ה(

בדומהלסעיףו1)ד(המוצע,גםכאןמוצעלהתייחס
למצבשלאספקהחלקיתשלהנכסאוהשירותעמוצעלקבוע
כיבמקריםשלאספקהחלקית,הרישביתהמשפט,לפיסעיף
קטן)ג(המוצע,יהיהמוסמךלהורותלנותןשירותיהתשלום
לחזורולהעבירלמוטבכספיםשעצראצלו,ונותןשירותי
התשלוםיהיהאףהוארשאילעשותכןבהתאםלהוראת
סופק שכן לחלק בהתייחס הכול המוצע, )ד( קטן סעיף

בעסקה,ובלבדשהזיכויבשלהחלקהאמורניתןלהפרדהע

סעיף19המוצעמסדיראתהאחריותשלנותן  סעיף 19
תשלום, פעולות ביצוע בגין תשלום שירותי 
ורובומבוססעלהסדרהאחריותהקבועב–PSDעבעולם
התשלומיםהמודרני,מאחוריפעולתתשלוםאחתעשויה
להיותשרשרתשלנותנישירותיתשלוםוגורמיםנוספים
את מחדד זה עניין ביצועהע לשם בתיאום הפועלים
אחד ברוריםשלכל הסדריאחריות בקביעת החשיבות
מהגורמיםהאלהכלפילקוחותהקצה,המשלםוהמוטבע
לא שהלקוח להבטיח נועדו להלן המוצעות ההוראות
יינזקכתוצאהמריבויהגורמיםהעומדיםמאחוריפעולת
התשלום,מתוךתפיסהכיאיןלצפותממנולהתמודדעם
נותנישירותיתשלוםשאינומכירואיןלויחסיםחוזיים
עמםעהסדרהאחריותהמוצענועדלהבטיחללקוחודאות
באשרלגורםשאליועליולפנותלצורךקבלתסעדעההסדר
המוצעמקנהלכללקוח-משלםאומוטב-זכותלסעד
מנותןשירותיהתשלוםשלועמתוךתפיסתנותנישירותי
התשלוםכגופיםהמסוגליםלהסדיראתהיחסיםשביניהם
ולקבועהסדרישיפויאופיצוי,הרישהםיוכלולהיפרע

אשר ולהסדרים בפועל לאחריות בהתאם מהשני אחד
ייקבעוביניהםע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב(

בסעיףקטן)א(מוצעלקבועכינותןשירותיתשלום
למשלםיהיהאחראיכלפיהמשלםלביצועשלהוראת
התשלוםבמדויק,כלעודלאקיבלנותןשירותיהתשלום
בסעיף התשלוםע פעולת במסגרת הכספים את למוטב

קטן)ב(מוצעלקבועהוראהמשלימהלסעיףקטן)א(,ולפיה
מרגעשקיבלנותןשירותיהתשלוםלמוטבאתהכספים,
הואיהיהאחראיכלפיהמוטבלביצועהעברתהכספים

אליובמדויקע

לסעיף קטן )ג(

מוצעלקבועכינוסףעלהאחריותלפיסעיפיםקטנים
)א(ו–)ב(,נותןשירותיתשלוםלמוטביהיהאחראיכלפי
המוטבלהעברהמדויקתשלהוראתתשלוםאודרישת
תשלוםמכוחהרשאהלחיובשהועברהבאמצעותו,לנותן
להבטיח נועד זה קטן סעיף למשלםע התשלום שירותי
כיבאותםמקריםשבהםהמשלםאינונותןאתהוראת
התשלוםבאופןישירלנותןשירותיהתשלוםשלו,אלא
למוטב התשלום שירותי נותן יהיה המוטב, באמצעות
אחראיכלפיהמוטבלהעברהמדויקתשלהוראתהתשלוםע

לסעיפים קטנים )ד( ו–)ה(

סעיףקטן)ד(המוצענוגעלמקריםשבהםנפלפגם
שירותי לנותן פונה והלקוח תשלום, פעולת בביצוע
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נודעלנותןשירותיתשלום,בעקבותבירורלפיסעיףקטן)ד(אובדרךאחרת,כי )ה(
נפלפגםכאמורבאותוסעיףקטןוכיהואאחראילפגם,יתקןאתהפגםבמועדשבו
נודעלועליו;לאהיהנותןשירותיהתשלוםאחראילפגםינקוטאמצעיםסביריםכדי

שנותןשירותיהתשלוםהאחראילפגםיתקנוכאמורע

נותןשירותיתשלוםיפצהאוישפהאתלקוחובשלנזקאוהוצאהאשרנגרמולו )ו(
בשלפגםכאמורבסעיףקטן)ד(,גםאםאינואחראילו;איןבהוראותסעיףקטןזהכדי
לגרועמזכותושלנותןשירותיהתשלוםהאמורלתבועפיצויאושיפוימנותןשירותי

התשלוםהאחראילפגםע

כלסכוםשלקוחמחויבאומזוכהבובשלתיקוןפגםכאמורבסעיףזה,יהיהלפי )ז(
ערכוביוםשבוהיהנעשההחיובאוהזיכויאלמלאהפגםע

חבותבנפרד
שלנותןשירותי

תשלום

נתנוכמהנותנישירותיתשלוםשירותיםלאותולקוחבמסגרתאותהפעולתתשלום,20ע
חייבכלאחדמנותנישירותיהתשלוםבנפרדכלפילקוחולגביכלפעולתהתשלוםע

פגם הענייןע בירור לצורך בחוזה התקשר עמו התשלום
בביצועפעולתתשלוםהוא,למשל,טעותבסכוםהכספים
שהועברואואפילואי–ביצועשלהפעולהבכלל,עלאף
מוצע שלהע מוקדם ביצוע או תשלום, הוראת שניתנה
לקבועחובהעלנותןשירותיהתשלוםלברראתהעניין
וליידעאתהלקוח)כלנותןשירותיתשלוםביחסללקוח
בנסיבות סביר זמן בתוך הבירור לתוצאות בנוגע שלו(
הענייןעבסעיףקטן)ה(מוצעלקבועאתחובתושלנותן
שירותיהתשלום,אםנודעלובעקבותהבירורהאמור,או
באופן לתקנו שנפל, לפגם אחראי הוא כי אחרת, בדרך
מיידי;אםלאהואהיהאחראילפגם,מוצעלקבועהוראה
שנותן כדי סבירים אמצעים לנקוט עליו יהיה ולפיה
מיידיע באופן יתקנה לפגם האחראי התשלום שירותי
מאחרשללקוחאיןאתהידעאוהיכולתלבררמהמקור
הפגםומיאחראילו,מוצעלהטילחובהעלנותןשירותי
התשלוםשלולערוךאתהבירורבעבורוולעדכנובנוגע
הידע בעל המתאים הגורם בהיותו הבדיקה, לתוצאות
והאמצעיםלבירורואיתורמקורהפגםולנקיטתאמצעים

סביריםלתיקוןהפגםע

לסעיף קטן )ו(

ההגינות הגברת של התכליות ממימוש כחלק
והאמינותשלאמצעיהתשלום,ומכיווןשכללקוח)משלם
אומוטב(מכיררקאתנותןשירותיהתשלוםשעמוהוא
)ו(הסדר התקשר,כאמורלעיל,מוצעלקבועבסעיףקטן
שיפויופיצויולפיוכלנותןשירותיתשלוםאחראילשפות
ולפצותאתלקוחו,בשלנזקאוהוצאהשנגרמולובשל
טעותבביצועפעולתהתשלום,וזאתאףאםהטעותלא
להע המהותית האחריות עליו מוטלת ולא אצלו ארעה
עודמוצעלהבהירכיאיןבכךכדילגרועמזכותושלנותן
שירותי מנותן שיפוי או פיצוי לתבוע תשלום שירותי
תשלוםהאחראילטעותעכךלמשל,במקרהשבומוטבלא
קיבלאתהכספיםשלגביהםניתנההוראתהתשלוםבמועד
שהוסכםעליועםהמשלם,ובשלכךגבהמהמשלםריבית
בגיןהפיגורבתשלוםעבמקרההזה,מישיפצהאוישפה
אתהמשלםיהיהנותןשירותיהתשלוםלמשלם,וזאתאף

אםהכשלהיהאצלנותןשירותיהתשלוםלמוטבעעםזאת,
נותןשירותיהתשלוםלמשלםזכאילתבועפיצויאושיפוי

מנותןשירותיהתשלוםלמוטב,האחראילטעותע

לסעיף קטן )ז(

מוצעלקבועהוראהביחסלשמירתערכושלסכום
אילו הוראתהתשלוםהמקוריים, הכסףבהתאםלתנאי
סכום כל המוצע, פי על פגםע בלא מלכתחילה בוצעה
כאמור טעות תיקון בשל בו מזוכה או מחויב שהלקוח
הזיכוי או החיוב נעשה היה שבו ביום ערכו לפי יהיה

אלמלאהפגםע

,19 בסעיף המוצע האחריות להסדר בהמשך  סעיף 20
מוצעלקבועבסעיף20כיכלמישנותןשירותי 
תשלוםללקוחבמסגרתאותהפעולתתשלום,יהיהאחראי
בנפרדכלפיהלקוח,לגביכלפעולתהתשלוםענוסחהסעיף
המוצעמכירבכךשבמסגרתפעולתתשלוםאחתיכוללקוח
להתקשרעםכמהנותנישירותיתשלום,וקובעכיללקוחיש
זכותמולכלאחדמהםבנפרדעדוגמהלריבוינותנישירותי
נותן כאשר היא למשל, אחת, תשלום בפעולת תשלום
שירותיםאחדמנהלחשבוןתשלוםללקוח,ונותןשירותים
האמורע לחשבון המקושר תשלום אמצעי לו מנפיק שני
באפליקציית משתמש לקוח כאשר היא נוספת, דוגמה
תשלוםהמאפשרתמתןהוראתתשלוםבאמצעותכרטיס
אשראי,והחיוביםבכרטיסהאשראינגביםמחשבוןהתשלום
שלהלקוח,באמצעותהרשאהלחיובעבמצבזההלקוח
התקשרהןעםמפעילאפליקצייתהתשלום,הןעםחברת
כרטיסיהאשראיוהןעםמנהלחשבוןהתשלוםעכדילמנוע
מצבשבו,במקרהשלפגםבביצועפעולתהתשלום,כלנותן
שירותיתשלוםיפנהאתהלקוחלנותןשירותיתשלוםאחר
שעמוהתקשרהלקוחלצורךביצועאותהפעולתתשלום,
בטענהכיהואהגורםשאליוהלקוחצריךלפנות,מוצע
לקבועכיכלאחדמנותנישירותיהתשלוםיהיהחייבבנפרד
כלפיהלקוחעבאופןהזההלקוחיוכללבחורממילהיפרע
בגיןהנזקשנגרםלו,ונותנישירותיהתשלוםיסדירוביניהם

אתאופןהפיצויאוהשיפויע
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פעולתתשלום
המבוצעתעלסמך

קודזיהויייחודי

בסעיףזה,"קודזיהויייחודי"-צירוףשלאותיות,מספרים,סמליםאופרטמזהה21ע )א(
ייחודיאחר,שנותןשירותיהתשלוםקבעשעלהלקוחלמסורכדילזהותבאופןודאי
אותואולקוחאחראואתחשבוןהתשלוםשלמימהם,לצורךביצועפעולתתשלוםע

פעולתתשלוםשבוצעהעלסמךקודזיהויייחודישלהמוטבשמסרלקוח,בין )ב(
שנמסרלבדווביןשנמסרעםפרטיםנוספים,תיחשבכפעולהשבוצעהכנדרש,לעניין

זהותהמוטבע

היהקודהזיהויהייחודישמסרהלקוחשגוי,לאיישאונותןשירותיהתשלום )ג(
למשלםונותןשירותיהתשלוםלמוטבשהסתמכועלקודהזיהויהאמורבאחריות
בשלאי–ביצועפעולתהתשלוםאובשלפגםבביצועהובלבדשאי–הביצועאוהפגם
כאמורנגרמובשלאותההסתמכות,ואולםנותןשירותיהתשלוםלמשלםונותןשירותי
התשלוםלמוטביעשומאמציםסביריםלהשיבלמשלםאתהכספיםשהועברובמסגרת
פעולתהתשלום,ככלשהועברו,ובכללזהימסורנותןשירותיהתשלוםלמוטבלנותן
שירותיתשלוםלמשלםכלמידעהנוגעלעניין;לאניתןלהשיבלמשלםאתהכספים
כאמור,נותןשירותיהתשלוםלמשלם,יעבירלמשלם,לפיבקשתו,כלמידעשקיים

ברשותוהנוגעלפעולתהתשלוםשבוצעה,שיכוללסייעלובהשבתהכספיםע

בסעיףזה,"קודזיהויייחודי"-צירוףשלאותיות,מספרים,סמליםאופרטמזהה21ע )א(
ייחודיאחר,שנותןשירותיהתשלוםקבעשעלהלקוחלמסורכדילזהותבאופןודאי
אותואולקוחאחראואתחשבוןהתשלוםשלמימהם,לצורךביצועפעולתתשלוםע

פעולתתשלום
המבוצעתעלסמך

קודזיהויייחודי

פעולתתשלוםשבוצעהעלסמךקודזיהויייחודישלהמוטבשמסרלקוח,בין )ב(
שנמסרלבדווביןשנמסרעםפרטיםנוספים,תיחשבכפעולהשבוצעהכנדרש,לעניין

זהותהמוטבע

היהקודהזיהויהייחודישמסרהלקוחשגוי,לאיישאונותןשירותיהתשלום )ג(
למשלםונותןשירותיהתשלוםלמוטבשהסתמכועלקודהזיהויהאמורבאחריות
בשלאי–ביצועפעולתהתשלוםאובשלפגםבביצועהובלבדשאי–הביצועאוהפגם
כאמורנגרמובשלאותההסתמכות,ואולםנותןשירותיהתשלוםלמשלםונותןשירותי
התשלוםלמוטביעשומאמציםסביריםלהשיבלמשלםאתהכספיםשהועברובמסגרת
פעולתהתשלום,ככלשהועברו,ובכללזהימסורנותןשירותיהתשלוםלמוטבלנותן
שירותיתשלוםלמשלםכלמידעהנוגעלעניין;לאניתןלהשיבלמשלםאתהכספים
כאמור,נותןשירותיהתשלוםלמשלם,יעבירלמשלם,לפיבקשתו,כלמידעשקיים

ברשותוהנוגעלפעולתהתשלוםשבוצעה,שיכוללסייעלובהשבתהכספיםע

מוצעלקבועהסדראחריותהמתייחסלפעולת  סעיף 21
תשלוםשבוצעהעלסמךקודזיהויייחודיע 

לסעיף קטן )א(

מוצעלהגדירמהואותו"קודזיהויייחודי"שנותן
שירותיהתשלוםקבעשעלהלקוחלמסורכדילזהותבאופן
ודאיאתהלקוחאולקוחאחר,אואתחשבוןהתשלוםשל
מימהםלצורךביצועפעולתתשלוםעלצורךהעניין,שמו
שלאדםלאיכוללהוותקודזיהויייחודי,משוםשייתכנו
,IBAN–כמהאנשיםבעליאותושםעלעומתזאת,מספרה
המורכב,לפיסטנדרטיםבין–לאומיים,מצירוףשלמספר
חשבוןבנק,סניף,סימוןהמדינה,ושתיספרותביקורת-
עונהלהגדרה"קודזיהויייחודי"המוצעת,שכןהואמזהה
אתחשבוןהלקוחבאופןחד–ערכי,כךשאיןשניחשבונות

בנקבעליאותומספרIBANע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכיפעולתתשלוםשבוצעהבהסתמךעל
קודזיהויייחודישלהמוטב,שמסרלקוח,ביןאםהלקוח
הואהמשלםוביןאםהואהמוטב,תיחשבכפעולהשבוצעה
כנדרשלענייןזהותהמוטבעבעולםהתשלומיםהמתקדם
ישמגווןרחבשלפלטפורמותהמאפשרותלתתהוראות
תשלום,והתחרותהיאגםעלהפשטותשבהניתןלתתאת
אותןהוראותתשלום,לרבותלענייןהגדרתהמוטבשאליו
מיועדיםהכספיםבמסגרתפעולתהתשלוםעכברהיוםניתן
לראותפלטפורמותתשלוםשבהןניתןלהגדיראתהמוטב
באמצעותמספרהטלפוןהניידשלואופרופילמשתמששלו

ברשתותחברתיותשונותעהשאלהאםנתוניםמזהיםכאמור
נחשבים"קודזיהויייחודי"תיבחןבהתאםלנסיבותיושל
שירותהתשלוםאשרמבקשלעשותבהםשימושעעםזאת,
עצםהשימושבקודזיהויייחודיישבוכדילהקנותודאות
ביחסלזהותהלקוחעמוצעלבטאענייןזהבמסגרתהסדרי
האחריותלביצועפעולתתשלוםשנעשתהתוךשימושבקוד
זיהויייחודיעמוצעלקבועכיאםמשלםאומוטבמסרוקוד
זיהויייחודישלמוטב,ונותןשירותיהתשלוםביצעפעולת
תשלוםבהסתמךעלאותוקודזיהויייחודי,אזיהפעולה
תיחשבככזושבוצעהכנדרש,ולאיהיהניתןלטעוןכלפי
נותןשירותיהתשלוםכיהואטעהבזהותהמוטבשלפעולת
התשלום,וזאתגםאםהלקוחמסרפרטיםנוספיםאחרים
כמושםהמוטב,באופןשלאתאםאתקודהזיהויהייחודי
שלהמוטבעכאמור,שםהמוטבהואאינומזההחד–ערכי
ופעמיםרבותיכולשתיפולטעותבשםשמסרהלקוח)שגיאת

כתיב,קיצורשםועוד(ע

לסעיף קטן )ג(

זיהוי קוד מסר הלקוח שבו מצב להסדיר מוצע
ייחודישגויעכךלמשל,מצבשבוהלקוחטעהבספרה,או
שהמשלםנתןקודזיהויייחודישלמוטבאחרעבמצבדברים
זה,מוצעלקבועכיככלשנותןשירותיהתשלוםהסתמךעל
קודהזיהויהייחודישנתןהלקוח,הואלאיישאבאחריות
בשלהפגםבביצועהפעולהעעםזאתמוצעלקבועכינותן
שירותיהתשלוםיידרשלעשותמאמציםסביריםלהשיב
למשלםאתהכספיםשהועברווכןלמסורכלמידעהנוגע

לענייןבהתאםלהוראותהסעיףע
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פרק ה': הקפאת השימוש באמצעי תשלום
הקפאתהשימוש
באמצעיתשלום

בידיהמשלם

המשלםרשאי,בכלעת,לבקשמנותןשירותיתשלוםלהקפיאאתהשימושבאמצעי22ע
התשלום;ביקשהמשלםכאמור,יקפיאנותןשירותיהתשלוםאתהשימושבאמצעי
התשלוםבאופןמיידילתקופהשביקשהמשלםושלאתעלהעל14ימים,אלאאםכן

ביקשהמשלםבהתאםלחוזהשירותיהתשלום,תקופהארוכהיותרע

הקפאתהשימוש
באמצעיתשלום

בידינותןשירותי
תשלוםלמשלם

התשלום,23ע באמצעי למשלםרשאילהקפיאאתהשימוש תשלום נותןשירותי )א(
אםהדברנדרשבהתאםלהוראותכלדיןוכן,אםהוסכםכךבחוזהשירותיהתשלום,
מטעמיםסבירים;לענייןזהיראוכטעמיםסבירים,ביןהשאר,חששלפגיעהבאבטחת
אמצעיהתשלום,חששלשימושלרעהבאמצעיהתשלוםאומרמה,ואםהתשלוםמקורו
באשראישניתןבידינותןשירותיהתשלוםלמשלם-חששממשיכיהמשלםלאיקיים

אתהתחייבותוכלפינותןשירותיהתשלוםלפרועאתהאשראיע

ביקשנותןשירותיתשלוםלמשלםלהקפיאאתהשימושבאמצעיהתשלוםכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,יודיעעלכךלמשלםויפרטאתהטעמיםלהקפאה,לפניההקפאהע

)ב(,נותןשירותיתשלוםלמשלםרשאילהקפיאאת עלאףהוראותסעיףקטן )ג(
השימושבאמצעיהתשלוםגםבלאהודעהאובלאפירוטהטעמיםלהקפאה,לפי
הסעיףהקטןהאמור,אםמסירתההודעהאופירוטהטעמיםכאמור,לפיהעניין,עלולים
לסכלאתהמטרהשלשמהנדרשתההקפאה,ובלבדשההודעהאופירוטהטעמים

כאמוריימסרובהקדםהאפשרילאחרמכןע

בסעיפיםאלהמוצעלקבועאתאפשרותושל  סעיפים 
לקוחשהואמשלם,וכןאתאפשרותושלנותן  22 ו־23 
שירותיתשלוםלמשלם,להקפיאאתהשימוש  כללי
את להקפיא האפשרות התשלוםע באמצעי 
מאפשרת מביטולו, להבדיל תשלום, באמצעי השימוש
לחזורולהשתמשבאותואמצעיתשלוםעםסיוםההקפאהע
הקפאתשימושבאמצעיתשלוםנועדהלהקטיןסיכונים
מבחינתהמשלם,אומבחינתנותןשירותיהתשלום,לפי
לשימוש בנוגע חשש מתעורר שבהם במקרים העניין,

באמצעיהתשלום,כמפורטלהלןע

הסעיףהמוצעמתייחסלזכותושלמשלםלבקש  סעיף 22 
השימוש את להקפיא תשלום שירותי מנותן 
באמצעיהתשלום,כדילצמצםסיכוניםמבחינתו,למשל
בעתנסיעהלחו"לאובעתקיומושלחששלאבדןאמצעי
התשלוםעמוצעלקבועכיאםהמשלםביקשזאת,נותן
שירותיהתשלוםיקפיאאתהשימושבאמצעיהתשלום
תעלה לא אשר המשלם ולתקופהשביקש מיידי באופן
על14ימים,אלאאםכןניתן,לפיחוזהשירותיהתשלום,
יותרע ארוכה לתקופה התשלום אמצעי את להקפיא
14ימים)אלאאםכןנקבעה ההגבלהלפרקזמןשלעד
בחוזהתקופהארוכהיותר(נובעתמכךשבפרקזמןזהגם
שונותע ולחובות לסיכונים חשוף התשלום שירותי נותן
לכן,ייתכןכימבחינתו,ככלשמדוברבתקופהארוכהיותר,
יעדיףלסייםאתחוזהשירותיהתשלוםעיצויןכיללקוחגם
נתונההאפשרותלסייםבכלעתאתחוזהשירותיהתשלום,
אםירצהלהפסיקאתהשימושבאמצעיהתשלוםלתקופה

ארוכהיותר,בהתאםלסעיףוהמוצעע

בזכותושלנותןשירותי עוסק הסעיףהמוצע  סעיף 23 
באמצעי השימוש את להקפיא התשלום 

התשלוםע

כדישנותןשירותי בסעיףקטן)א(מוצעלקבועכי
תשלוםיוכללעשותשימושבזכותזועליולעגןאתזכותו
הקפאת כי וכן התשלום, שירותי חוזה במסגרת לכך
השימושצריכהלהיותמטעמיםסביריםבלבדעלענייןזה,
מוצעכייראוכטעמיםסבירים,ביןהשאר,חששלפגיעה
באבטחתאמצעיהתשלום,חששלשימושלרעהאומרמה,
ואםהתשלוםמקורובאשראי-חששממשיכיהמשלם
לאיקייםאתהתחייבותולפרועאתהאשראיעהסיפהשל
הסעיף,בענייןחששלפירעוןהאשראי,דומהלזכותושל
את להשעות חיוב כרטיסי לחוק 4)ד( סעיף לפי מנפיק
כרטיסי שבחוק בעוד זאת, עם חיובע בכרטיס השימוש
חיובנוקטסעיף4)ד(אתמונח"חששסביר"שלהמנפיק
כיהלקוחלאיוכללשלםאתהתמורהבמועדהמוסכם,
כאןמוצעלקבועכינדרשקיומושל"חששממשי"לאי–
עמידהבהתחייבויותכאמורעהקפאהשלאמצעיתשלום
ההתנהלות על ולהשפיע למשלם רב נזק לגרום עלולה
היומיומיתשלועלפיכךמוצעלצמצםאתאפשרותנותן
שירותיהתשלוםלבצעהקפאה,למקריםשלחששממשי
כאמורעעודמוצעלהבהירכינותןשירותיתשלוםלמשלם
רשאילהקפיאאתהשימושבאמצעיתשלוםאםהדבר

נדרשבהתאםלהוראותכלדיןע

בסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכיעלנותןשירותיתשלום
למשלםלהודיעעלכוונתולהקפיאאתאמצעיהתשלום
ולפרטאתהטעמיםלהקפאה,לפניביצועההקפאהעעם
)ג(המוצעמאפשרלנותןשירותיתשלום זאת,סעיףקטן
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הודיענותןשירותיתשלוםלמשלםעלהקפאתאמצעיהתשלוםבעלפה,ישלח )ד(
עלכךהודעהלמשלםגםבכתבע

הקפיאנותןשירותיתשלוםלמשלםאתהשימושבאמצעיתשלוםלפיסעיףזה, )ה(
יסיראתההקפאהאויעמידלרשותהמשלםאמצעיתשלוםחלופיבהקדםהאפשרי

לאחרשחלפוהטעמיםשהביאולהקפאה,ויודיעעלכךלמשלםע

פרק ו': שימוש לרעה באמצעי תשלום
הגבלתאחריות
לשימושלרעה

בשלמסירת
הודעה

בסעיףזה,"הודעה"-הודעהשלהמשלםלנותןשירותיתשלוםלמשלםעלגניבה24ע )א(
אואבדןשלרכיבחיוניבאמצעיתשלוםאועלשימושלרעהבאמצעיתשלוםע

המשלםלאיהיהאחראילשימושלרעהבאמצעיתשלוםשנעשהלאחרשנמסרה )ב(
הודעהע

המשלםיהיהאחראילשימושלרעהבאמצעיתשלוםשנעשהלפנישנמסרה )ג(
הודעה,לפיהסכוםהנמוךמביןאלה:

הודיענותןשירותיתשלוםלמשלםעלהקפאתאמצעיהתשלוםבעלפה,ישלח )ד(
עלכךהודעהלמשלםגםבכתבע

הקפיאנותןשירותיתשלוםלמשלםאתהשימושבאמצעיתשלוםלפיסעיףזה, )ה(
יסיראתההקפאהאויעמידלרשותהמשלםאמצעיתשלוםחלופיבהקדםהאפשרי

לאחרשחלפוהטעמיםשהביאולהקפאה,ויודיעעלכךלמשלםע

פרק ו': שימוש לרעה באמצעי תשלום

בסעיףזה,"הודעה"-הודעהשלהמשלםלנותןשירותיתשלוםלמשלםעלגניבה24ע )א(
אואבדןשלרכיבחיוניבאמצעיתשלוםאועלשימושלרעהבאמצעיתשלוםע

הגבלתאחריות
לשימושלרעה

בשלמסירת
הודעה המשלםלאיהיהאחראילשימושלרעהבאמצעיתשלוםשנעשהלאחרשנמסרה )ב(

הודעהע

המשלםיהיהאחראילשימושלרעהבאמצעיתשלוםשנעשהלפנישנמסרה )ג(
הודעה,לפיהסכוםהנמוךמביןאלה:

למשלםלהקפיאאתהשימושבאמצעיהתשלוםגםבלא
הודעהאובלאפירוטהטעמיםלהקפאה,אםמסירהשל
אלהעלולהלסכלאתהמטרהשלשמהנדרשתההקפאה,
בהקדם ימסרו הטעמים פירוט או שההודעה ובלבד
האפשרילאחרמכןעכךלמשלבנסיבותהנוגעותלאיסור

הלבנתהוןומימוןטרורע

על ההודעה אם כי לקבוע מוצע )ד( קטן בסעיף
ישלח התשלום שירותי נותן פה, בעל ניתנה ההקפאה
הודעהעליהגםבכתבעלאורההשפעההמשמעותיתשיש
להקפאתאמצעיהתשלוםבידינותןשירותיהתשלוםעל
ההתנהלותשלמשלם,מוצעבסעיףקטן)ה(לקבועכיעל
או ההקפאה את להסיר התשלוםלמשלם שירותי נותן
בהקדם לרשותהמשלםאמצעיתשלוםחלופי להעמיד
להקפאה, שהביאו הטעמים שחלפו לאחר האפשרי

ולהודיעעלכךלמשלםע

לכל הנוגעות הוראות כולל המוצע ו' פרק  סעיפים 
המצביםהמוכריםבחוקכרטיסיחיובשבהם  24 עד 32
נעשהשימושלרעהבאמצעיתשלום,ולהסדרי  כללי

שימוש האלה: בהקשרים שיחולו האחריות 
לרעהוהאחריותלולפיסעיפים5ו־ולחוקכרטיסיחיוב;
ועסקה האמור, לחוק וא סעיף לפי הרשאה בלא שינוי
במסמךחסר)שלאבוצעהעלידיהלקוחאושבמסגרתה
האמורע לחוק 9 סעיף לפי הרשאה( בלא שינוי בוצע
ההוראותהמוצעותבהקשרהזה,מבוססותעלהסעיפים
האמוריםבחוקכרטיסיחיוב,אךתחולתןרחבהומתייחסת
לכללאמצעיהתשלוםעכמוכןמוצעיםשינוייםוהתאמות

ביחסלהוראותחוקכרטיסיחיוב,כפישיפורטבהמשךע

הסדריהאחריותלשימושלרעהבחוקכרטיסיחיוב
מותאמיםלמאפייניםהמיוחדיםשלכרטיסהחיוב:תפוצה
העדר ויומיומי, תדיר בשימוש נמצא לניוד, קל רחבה,
מאפיינים ועודע בכרטיס, האוחז על הלקוח של שליטה
אלהקיימיםאףביתרשאתבעולםהתשלומיםהמודרני,
תשלוםמקוונים,מבוססיתהליכים המבוססעלאמצעי
וירטואלייםורצפיפעולותאשרלאבהכרחמעורבבהם
רכיבפיזי,למשל,הוראתתשלוםשניתנתבאתרהאינטרנט

שלנותןשירותיתשלוםדרךמחשבעדוגמהנפוצהכיום
השאר, בין המתבססים, תשלום באמצעי למצוא ניתן
עלשימושבמכשירהסלולרישלהלקוחעבמקריםאלה,
השימושבמכשירהסלולריהואחלקמרצףהפעולותשעל
משלםלבצעלשםמתןהוראתהתשלוםעבדומהלכרטיס
חיוב,המכשירהסלולריגםהואנמצאבתפוצהרחבהוקל
לניודעעםזאת,ובשונהמכרטיסחיובאשרכלמהותוהוא
לשמשכאמצעיתשלום,המכשירהסלולרימצויבאופן
תדירויומיומיבשימוששאינונוגעלהיותואמצעיתשלום
)כמושיחותטלפון,מסרונים,קבלהושליחהשלמיילים
ועוד(עהואאינושמורבארנקוהשימושהתדירוהמוחצן
שלוהואשימושסבירואינהרנטילמכשירהסלולריענותני
שירותיהתשלוםנהניםמהנגישותוהזמינותשלהמכשיר
הסלולריכפלטפורמהנוחהלמתןשירותיתשלום,ומפיקים
שונים סיכונים גם קיימים זו תועלת לצד תועלתע מכך
הנובעיםמאותהנגישותוזמינותעלפיכך,הסדריהאחריות
גם לחול צריכים אלה, סיכונים עם להתמודד שנועדו
במקרההזה,ובכללביחסלאמצעיהתשלוםהמתקדמיםע
מעברלאמור,גםהדרכיםלפריצהאולגניבהשלהרכיב
"גניבה והשתכללוע התפתחו התשלום באמצעי החיוני
עשויה חיוב, כרטיס של לעומתגניבה חיוני", רכיב של
להיעשותבדרכיםשונותשאינןבהכרחבדרךשלנטילה
והחזקתהכרטיסהפיזי)החפץ(עמהאמורלעילעולהכי
יותר, מורכבים מקרים מזמן המודרני התשלומים עולם
החורגיםמהממדהפיזישלאמצעיהתשלום,ולגביהם,
ובפרטלענייןשימושלרעהבהם,נדרשלקבועולהגדיר
הסדריאחריותברוריםעענייןזההובאבחשבוןבעתקביעת
הסדריהאחריותלשימושלרעההמוצעיםלהלן,בהסתמך
עלההסדריםהקבועיםבחוקכרטיסיחיובבהקשריםהאלהע

כפישנכתבבחלקהכללי,אחתהתכליותהמרכזיות
באמצעי הציבור אמון הגברת היא החוק הצעת של
התשלוםהמתקדמיםובכךהגברתהשימושבהםעהרחבת
אמצעי לכלל ביחס לרעה לשימוש האחריות הסדרי
זוע תכלית בהגשמת משמעותי נדבך מהווה התשלום
על המבוסס זה, בחוק המוצע האחריות הסדר כי יצוין
,PSD–חוקכרטיסיחיוב,שונהמהסדרהאחריותהקבועב
והואמיטיביותרעםהצרכןעהסדרהאחריותהקבועבחוק
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סכוםקבועשל5ושקליםחדשיםבתוספתשל30שקליםחדשיםלכליום )1(
מהמועדשבונודעלמשלםעלהגניבהאוהאבדןשלהרכיבהחיוניבאמצעי
התשלוםאועלהשימושלרעהבאמצעיהתשלום,עדלמועדמסירתההודעה;
עלאףהאמור,מסרהמשלםאתההודעהבתוך30ימיםמיוםשנעשהלראשונה
יום חדשים; שקלים 450 על העולה לסכום אחראי יהיה לא לרעה, שימוש
ההודעהלאייכללבמנייןהימיםלפיפסקהזו,אםההודעהנמסרהבאותויום
שבונודעלמשלםעלהאבדןאוהגניבהשלהרכיבהחיוניאועלהשימושלרעה
באמצעיהתשלום;השר,בהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראל,רשאילקבוע,

בצו,סכומיםשוניםמהסכומיםהקבועיםבפסקהזו;

סכוםפעולותהתשלוםשבוצעובפועלתוךכדיהשימושלרעהע )2(

עלאףהוראותסעיףקטן)ג(,המשלםיהיהאחראילשימושלרעהבאמצעיתשלום )ד(
שנעשהלפנישנמסרההודעה,והגבלתהאחריותלפיהסעיףהקטןהאמורלאתחול
עליו,אםהשימושבאמצעיהתשלוםנעשהלאחרשהמשלםהעמידאתהרכיבהחיוני
באמצעיהתשלוםלרשותושלאדםאחר,והכולביןאםהשימושנעשהבידיעתהמשלם

וביןאםנעשהשלאבידיעתו;הוראותסעיףקטןזהלאיחולובהתקייםאחדמאלה:

שחורג ביטוחי הסדר הוא להלן, והמוצע חיוב, כרטיסי
על האחריות עיקר את ומטיל הכלליים, הנזיקין מדיני
נותןשירותיהתשלום,בתוספתמעיןהשתתפותעצמית
ללקוח,כדילהקטיןאתהחששלסיכוןמוסרישללקוחות
)MoralHazard(עההצדקהלהטילאתעיקרהאחריותעל
ההסבר בדברי עוד שצוינה כפי התשלום, שירותי נותן
להצעתחוקכרטיסיחיוב,נובעתמכךשהואזהשיכול
לפעוללצמצוםהשימושלרעהבאמצעיהתשלוםבאופן
רחבלאורשליטתובעיצובאמצעיהתשלום,וכןלפזראת
לעומת זאת חיובע בכרטיסי המשתמשים כלל בין הנזק
הלקוח,אשראםיישאלבדובאחריותהואעשוילהיות

צפוילנזקיםבלתיסביריםע

האחריות בהגבלת המוצע הסעיף של עניינו  סעיף 24
באמצעי שנעשה לרעה לשימוש משלם של 
תשלוםשלו,בשלמסירתהודעה,בדומהלקבועבסעיף
את להגדיר מוצע )א( קטן בסעיף חיובע כרטיסי 5לחוק
ה"הודעה",כ"הודעהשלהמשלםלנותןשירותיתשלום
למשלםעלגניבהאואבדןשלרכיבחיוניבאמצעיתשלום
אועלשימושלרעהבאמצעיתשלום"עהגדרהזומתבססת
עלההגדרההקיימתבסעיף5)א(לחוקכרטיסיחיוב,בשינויי
נוסחובהתאמותלאמצעיהתשלוםהמודרניים,כךשאבדן
יתבטאבגניבהאובאבדןשל אוגניבתאמצעיתשלום
הרכיבהחיוניבאמצעיהתשלום,הכוללרקאתהרכיבים
הייחודייםשלהמשלםאשרהגישהאליהםמאפשרתמתן
הוראתתשלוםעהתאמהזונדרשתלאורההגדרההרחבה
של"אמצעיתשלום",הכוללתאתכלרצףהפעולותשעל
המשלםלבצעכדילתתהוראתתשלוםעמסירתההודעה,
כפישיפורטלהלן,למעשהמסמנתאתגבולותהאחריות
שלהמשלם:מרגעמסירתההואלאיהיהאחראילשימוש
לרעהשנעשהלאחרמכן,ובהתאםאףתיגזרחובתולשאת
בעלויות"השתתפותעצמית"עמשכךישחשיבותליצירת
ודאותמשפטיתביחסלשאלהמהייחשבגניבהאואבדן

שלאמצעיהתשלוםלענייןההודעהכאמורע

ההוראההראשונהבהסדרהאחריותהמוצעלעניין
שימושלרעהקובעת,בסעיףקטן)ב(,כיהמשלםלאיהיה
לאחר שנעשה תשלום באמצעי לרעה לשימוש אחראי
שנמסרהההודעהעזאתבדומהלסעיף5)ב(לחוקכרטיסי
חיובעההנחההיאשמרגעשנותןשירותיתשלוםלמשלם
שימוש שנעשה כך על או הגניבה, או האבדן על יודע
לרעהבאמצעיתשלום,הואזהשיכולוצריךלפעולכדי
למנועשימושלרעהעתידי)אםבאמצעותהקפאתאמצעי
התשלום,הנפקתאמצעיתשלוםחדשאוכלאמצעיאחר(ע

לפני שנעשה תשלום באמצעי לרעה שימוש לגבי
)ג(להטילעלהמשלם מסירתהודעה,מוצעבסעיףקטן
אחריותמוגבלתבסכום,בדומהלסעיף5)ג(לחוקכרטיסי
חיוב,אםנודעלועלהאבדן,הגניבהאוהשימושלרעה
באמצעיהתשלום,ולאיידעאתנותןשירותיהתשלום)אז
5וש"חועודסכוםשייקבעלפי יחויבבסכוםקבועשל
הנמוךמביןשניאלה:סכוםשל30ש"חבעבורכליוםהחל
מהיוםשבונודעלועלהגניבה,האבדןאוהשימושלרעה
ועדלמועדמסירתההודעה,אוסכוםפעולותהתשלום
במטרה זאת, לרעה(ע השימוש במסגרת בפועל שבוצעו
להפחיתאתהחששלסיכוןמוסרישלהמשלם,ולעודד
משלמיםלמסורהודעהבסמוךלמועדבונודעלהםעל
הגניבה,האבדןאוהשימושלרעה,ולאלהתמהמהעאין
קצובים, בסכומים בחיוב אלא מלאה באחריות מדובר
אשרבמהותםדומיםל"דמיהשתתפותעצמית",שייגבו
ממשלם,כמפורטלעילובכפוףלתקרתחיובשל450ש"ח
במקרהשלמסירתההודעהבתוך30ימיםממועדהשימוש
לרעהעבמסגרתהסעיףמוצעלהסמיךאתשרהמשפטים,
סכומים לקבוע ישראל, בנק ונגיד האוצר שר בהסכמת

שוניםמהנקוביםבסעיףע

לסעיף קטן )ד(

)ג( קטן שבסעיף המוגבלת האחריות מכלל כחריג
האמור,מוצעלקבועכיבנסיבותשבהןהמשלםהעמידאת
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הרכיבהחיוניהועמדלרשותושלהאדםהאחרבנסיבותסבירותלמטרת )1(
שמירהבלבדאושהועמדלרשותושלמוטבלצורךמתןהוראתתשלוםבאמצעות

המוטב;

השימושלרעהנעשהלאחרשהרכיבהחיונישהועמדלרשותהאדםהאחר )2(
אבדלאותואדםאונגנבממנוע

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(המשלםלאיהיהאחראילשימושלרעה )ה(
באמצעיהתשלוםלפיהסעיפיםהקטניםהאמוריםאםנותןשירותיהתשלוםלמשלם
לאאיפשרלולמסורהודעהאולהקפיאאתהשימושבאמצעיהתשלום,בכלעת,באופן

סבירע

הגבלתאחריות
לשימושלרעה

בשלסיוםחוזה,
החזרתאמצעי

תשלוםאוהקפאת
השימושבו

סייםהמשלםאתחוזהשירותיהתשלוםלפיסעיףואוהוחזראמצעיהתשלום25ע )א(
לרשותושלנותןשירותיהתשלוםלמשלם,לאיהיההמשלםאחראילשימושלרעה

שנעשהבאמצעיהתשלוםלאחרמועדהסיוםאוההחזרהכאמורע

לרעה התשלוםלאיהיההמשלםאחראילשימוש הוקפאהשימושבאמצעי )ב(
שנעשהבתקופתההקפאהכאמורע

פעלהמשלםבכוונתמרמהבקשרעםשימושלרעהבאמצעיתשלום,יהיהאחראיו2עמרמה
לשימושלרעהולאתחולעליוהגבלתהאחריותלפיפרקזהע

הרכיבהחיוניהועמדלרשותושלהאדםהאחרבנסיבותסבירותלמטרת )1(
שמירהבלבדאושהועמדלרשותושלמוטבלצורךמתןהוראתתשלוםבאמצעות

המוטב;

השימושלרעהנעשהלאחרשהרכיבהחיונישהועמדלרשותהאדםהאחר )2(
אבדלאותואדםאונגנבממנוע

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(המשלםלאיהיהאחראילשימושלרעה )ה(
באמצעיהתשלוםלפיהסעיפיםהקטניםהאמוריםאםנותןשירותיהתשלוםלמשלם
לאאיפשרלולמסורהודעהאולהקפיאאתהשימושבאמצעיהתשלום,בכלעת,באופן

סבירע

סייםהמשלםאתחוזהשירותיהתשלוםלפיסעיףואוהוחזראמצעיהתשלום25ע )א(
לרשותושלנותןשירותיהתשלוםלמשלם,לאיהיההמשלםאחראילשימושלרעה

שנעשהבאמצעיהתשלוםלאחרמועדהסיוםאוההחזרהכאמורע

הגבלתאחריות
לשימושלרעה

בשלסיוםחוזה,
החזרתאמצעי

תשלוםאוהקפאת
השימושבו לרעה לאיהיההמשלםאחראילשימוש התשלום באמצעי הוקפאהשימוש )ב(

שנעשהבתקופתההקפאהכאמורע

פעלהמשלםבכוונתמרמהבקשרעםשימושלרעהבאמצעיתשלום,יהיהאחראיו2ע
לשימושלרעהולאתחולעליוהגבלתהאחריותלפיפרקזהע

מרמה

אמצעיהתשלוםלרשותושלאדםאחרשעשהבושימוש
בידיעתו, וביןאםשלא בידיעתהמשלם ביןאם לרעה,
ההודעה עדלמסירת יהיההמשלםאחראיבאופןמלא
בענייןלנותןשירותיהתשלום,למעטבנסיבותמסוימות
המפורטותבסעיףענסיבותאלהדומותלאלההמפורטות
כמו בשינוייםמסוימים, כרטיסיחיוב 5)ד(לחוק בסעיף
באמצעי החיוני הרכיב של למסירה התייחסות למשל
התשלוםעבהקשרזהיצויןכיאתהנסיבההנוגעתלפעילות
בכוונתמרמהשלהמשלם,הקבועהבסעיף5)ד()3(לחוק
כרטיסיחיוב,מוצעלעגןבסעיףו2שלהלןכסעיףעצמאי

לאורתחולתוהרחבהביחסלפרקכולוע

סעיףקטן)ה(המוצעהואסעיףחדששלאקייםבחוק
אחראי יהיה לא המשלם כי קובע והוא חיוב, כרטיסי
)ג( לשימושלרעהבאמצעיהתשלוםלפיסעיפיםקטנים

ו–)ד(אםנותןשירותיהתשלוםלאאפשרלולמסורהודעה
אולהקפיאאתהשימושבאמצעיתשלוםבכלעת,באופן
סבירעהוראהזומשלימהאתהוראתסעיףקטן)ב(המוצע,
ולפיהלאחרמסירתהודעהלאיהיההמשלםאחראיעודע
כאמור,המודלהמוצעשלהסדרהאחריותבסעיףנועד
לתמרץאתהמשלםלהודיעעלאבדןאוגניבהשלהרכיב
החיוניאועלשימושלרעהשנעשהבאמצעיהתשלום,ואף
לפטוראותומאחריותמרגעשמסראתההודעהעכמוכן,
סעיף22המוצע,המאפשרלמשלםלהקפיאאתהשימוש
לאפשר הוא גם נועד עת, בכל שלו התשלום באמצעי
למשלםלהקטיןאולמנועאתנזקוולמנועאפשרותשל
שימושלרעהעלכן,ככלשנותןשירותיתשלוםלאמאפשר
למשלםלהודיעעלאבדן,גניבהאושימושלרעהכאמור,
אולהקפיאאתאמצעיהתשלום,הרישהואאינומאפשר
למשלםלהקטיןאולמנועאתהשימושלרעה,ואיןזהראוי

עודלהטילעליואחריותבנסיבותאלהע

קובעהוראותלענייןהגבלת המוצע 25 סעיף  סעיף 25
שנעשה לרעה לשימוש משלם של האחריות 
באמצעיתשלוםבשלסיוםחוזה,החזרתאמצעיתשלוםאו
הקפאתהשימושבועבסעיףקטן)א(מוצעלקבועכיהמשלם
לאיהיהאחראילשימושלרעהשנעשהבאמצעיהתשלום
לאחרהחזרתאמצעיהתשלוםלרשותושלנותןשירותי
כרטיסי לחוק 5)ה( בסעיף לקבוע בדומה זאת התשלוםע
חיובעעודמוצעלהרחיבהוראהזוולקבועכיהמשלםלא
יישאבאחריותגםלאחרמועדסיוםחוזהשירותיהתשלוםע
בעולםהתשלומיםהמודרני,אמצעיתשלוםיכוללהיות
וסיסמה משתמש בשם שימוש הכולל פעולות רצף גם
בלבדעבמקריםאלהאיןרלוונטיותלפעולהשעניינההחזרה
פיזיתשלאמצעיתשלוםלרשותנותןשירותיהתשלום
)"החזרתהכרטיס"(עעםזאת,מבחינהמהותית,ניתןלזהות
אתמועדסיומושלחוזהשירותיהתשלוםכמועדהרלוונטי
אשרממנוואילך,למשלםלאתהיהעודאחריותלשימוש
לרעהשנעשהבאמצעיהתשלוםעבדומהלהחזרתהכרטיס,
באמצעי זכויותיו מהמשלםאת גםסיוםהחוזהמפקיע
התשלום,שאמורלהיחסםעלידינותןשירותיהתשלוםע
מאחריות המשלם את לפטור גם מוצע אלה, בנסיבות
לשימושלרעהעבאופןדומה,מוצעלקבועבסעיףקטן)ב(כי
המשלםלאיהיהאחראילשימושלרעהשנעשהבתקופת

ההקפאהשלאמצעיהתשלוםע

כחריגלהסדריהגבלתהאחריותבפרקזה,מוצע  סעיף 26
לקבועכיבכלמקרהשבומשלםפעלבכוונת 
התשלום,הוא באמצעי לרעה עםשימוש בקשר מרמה
יישאבמלואהאחריותלשימושלרעהעזאת,בדומהלקבוע

בסעיף5)ד()3(לחוקכרטיסיחיובע
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השבתסכומיחיוב
בשימושלרעה



חויבהמשלםבשלפעולתתשלוםשנעשתהתוךכדישימושלרעה,ישיבלונותןו2ע )א(
שירותיהתשלוםלמשלם,אתסכוםהחיוב,למעטהסכוםשבוחייבהמשלםלפיסעיף
24)ג(,בערכוביוםהחיוב;הסכוםכאמוריושבלמשלםבהקדםהאפשריאךלאיאוחר

משבעהימיעסקיםמיוםהודעתהמשלםעלהשימושלרעהע

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמזכותושלנותןשירותיתשלוםלמשלם )ב(
לחזורולחייבאתהמשלםביתרתסכוםהחיוב,אםנוכחשהשימושנעשהבנסיבות
המפורטותבסעיפים24)ד(אוו2;נותןשירותיהתשלוםימסורלמשלםהודעההמפרטת
15ימיםלפחותלפניהחיובבפועל,וימסור אתהנימוקיםלחיובלפיסעיףקטןזה,

למשלם,לפידרישתו,עותקימסמכיםשבידולענייןזהע

ובלא לב בתום פעל אם לנזק אחראי יהיה לא למשלם תשלום שירותי נותן )ג(
התרשלותעלפיהודעתהמשלםכאמורבסעיףקטן)א(ע

שינויחיובבלא
הרשאה

נתןמשלםהוראתתשלוםבאמצעותהמוטבוסכוםהחיובבמסגרתפעולתהתשלום28ע )א(
הוגדלבלאהרשאה,ישיבלונותןשירותיהתשלוםלמשלם,אתההפרששביןהסכום
שחויבבוהמשלםבפועללביןהסכוםשעליוהודיעהמשלםכיהתחייבבובמסגרת
פעולתהתשלום,בערכוביוםהחיוב)בסעיףזה-סכוםההפרש(;סכוםההפרשיושב

כאמורבהקדםהאפשריאךלאיאוחרמשבעהימיעסקיםמיוםהודעתהמשלםע

מוצע חיוב, כרטיסי לחוק ו לסעיף בדומה  סעיף 27
לקבועהוראותבענייןחובתושלנותןשירותי 
תשלוםלהשיבלמשלםאתסכוםהחיובשהמשלםחויבבו
בשלהשימושלרעהשנעשהבאמצעיהתשלוםשלו,למעט
דמיההשתתפותהעצמיתשבהםחייבהמשלםלפיסעיף
24)ג(עמוצעלקבועכיההשבהתיעשהבתוךוימיעסקים

)לעומת10ימיעסקים,הקבועיםבחוקכרטיסיחיוב(ע

סעיףקטן)ב(המוצעשומרעלהמנגנוןהקייםבסעיף
בחובתההשבהכדי אין חיובשלפיו כרטיסי ו)ב(לחוק
ולחייב לחזור התשלום שירותי נותן של מזכותו לגרוע
נעשה שהשימוש נוכח אם החיוב בסכום המשלם את
בנסיבותהמפורטותבסעיפים24)ד()הרכיבהחיוניהועמד
כמפורט סבירות שאינן בנסיבות אחר אדם של לרשותו
לאותו נגנב או שאבד או קטן, סעיף לאותו )1( בפסקה
אדם(אוו2)כוונתמרמהשלהמשלם(וכןחוזרעלחובת
נותןשירותיהתשלוםלשלוחהודעהמתאימהלמשלם
עלכוונתולחזורולחייבאותו,15ימיםלפחותלפניהחיוב
בפועל,כדילתתלוזמןהתארגנותסבירעיובהרכינטלי
ההוכחהבסעיףהולכיםאחרחלוקתהאחריות,כלומר:נטל
ההוכחהלהוכיחכינעשהשימושלרעהמוטלעלהמשלםע
לאחרהודעתהמשלםעלהשימושלרעה,מתקייםבירור
שנעשה הוכח אכן ואם לרעה שימוש של לענייןקיומו
שימושלרעה,עלנותןשירותיהתשלוםלהשיבללקוח
וימיעסקיםע צריךלהתבצעבתוך אתהכספים,והכול
נטלההוכחהלקיומןשלהנסיבותהמסירותאתהגבלת
המשלם)העמדת האחריותומטילותאחריותמלאהעל
או סבירות שאינהבנסיבות אחר לרשות החיוני הרכיב
שהמשלםפעלבכוונתמרמה,כמפורטלעיל(,מוטלעל
יוכל זאת, שהוכיח לאחר ורק התשלום, שירותי נותן
לחזורולחייבאתהמשלםעכלומר,ההשבהלמשלםצריכה

להתבצעמידלאחרשהוכחהשימושלרעה,והואאינוזה
שצריךלהוכיחכילאהתקיימוהנסיבותשבסעיף24)ד(או
שלאפעלבכוונתמרמהכקבועבסעיףו2כתנאילהשבת
בפעולת כי יובהר החיובעלמעןהשלמתהתמונה סכום
תשלוםבמסמךחסר,המוסדרתבסעיף30,נטליההוכחה

לשימושלרעההםשונים,והםיפורטובהמשךע

החובההמוטלתבסעיףזהעלנותןשירותיהתשלום
של אי–קיומם או קיומם לגבי ולהחלטות מורכבת, היא
על השלכות יש לרעה השימוש בסעיפי שונים רכיבים
המשלם,עלהמוטבואוליאףעלנותנישירותיתשלום
אחריםעלפיכך,בדומהלסעיףו1המוצעהעוסקבהפסקת
חיובבשלאיאספקה,מוצעלקבועבסעיףקטן)ג(,כינותן
שירותיתשלוםלאיהיהאחראילנזקאםפעלבתוםלב
בסעיף כאמור המשלם הודעת פי על התרשלות ובלא

ביחסלפעולות )א(עיובהרכיהסעיףהאמורחלרק קטן
שנקטנותןשירותיהתשלוםלפיהודעתהמשלםכאמור
שנקט אחרות לפעולות ביחס חל ואינו )א(, קטן בסעיף
)כמולמשלאםהחליטלחזורולחייבאתהלקוחבהתאם

להוראותסעיףקטן)ב((ע

הסעיףהמוצעעוסקבמקרהפרטישלשימוש  סעיף 28
לרעהשעניינושינויחיובבלאהרשאה,בדומה 
מתייחס הסעיף חיובע כרטיסי לחוק וא בסעיף לקבוע
באמצעות תשלום הוראת נתן המשלם שבהם למצבים
המוטב,אךסכוםהחיובבמסגרתפעולתהתשלוםהוגדל
ידי על הוגדל שהוא היא ההנחה כאשר הרשאה, בלא
המוטבעבמקרהזה,המשלםאינומתכחשלעצםקיומהשל
עסקתהיסוד,אולכךשהואזהשנתןאתהוראתהתשלום,
אלאטועןלפערביןהסכוםשבוהואחויבלביןהסכוםשבו
התחייבבמסגרתפעולתהתשלוםעמקריםאלההיושכיחים
יותרבעבר,כאשרהשימושבשובריניירהיהנפוץומוטבים
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איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמזכותושלנותןשירותיהתשלוםלמשלם )ב(
לחזורולחייבאתהמשלםבסכוםההפרשכאמורבאותוסעיףקטן,כולואוחלקו,
בערכוביוםהחיוב,אםנוכחשהמשלםאכןהתחייבגםבסכוםההפרשכולואוחלקו;
נותןשירותיהתשלוםכאמורימסורלמשלםהודעההמפרטתאתהנימוקיםלחיובלפי
סעיףקטןזה,15ימיםלפחותלפניהחיובבפועל,וימסורלמשלם,לפידרישתו,עותקי

מסמכיםשבידולענייןזהע

ובלא לב בתום פעל אם לנזק אחראי יהיה לא למשלם תשלום שירותי נותן )ג(
התרשלותעלפיהודעתהמשלםכאמורבסעיףקטן)א(ע

פעולתתשלום
במסמךחסר

בסעיףזה,"פעולתתשלוםבמסמךחסר"-פעולתתשלוםשאיןמסמךהמעיד29ע )א(
עליהכמפורטלהלן:

מסמךשנחתםבידיהמשלםהכוללפרטיםכפישקבעהשר,בהתייעצות )1(
עםשרהאוצרונגידבנקישראל;

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמזכותושלנותןשירותיהתשלוםלמשלם )ב(
לחזורולחייבאתהמשלםבסכוםההפרשכאמורבאותוסעיףקטן,כולואוחלקו,
בערכוביוםהחיוב,אםנוכחשהמשלםאכןהתחייבגםבסכוםההפרשכולואוחלקו;
נותןשירותיהתשלוםכאמורימסורלמשלםהודעההמפרטתאתהנימוקיםלחיובלפי
סעיףקטןזה,15ימיםלפחותלפניהחיובבפועל,וימסורלמשלם,לפידרישתו,עותקי

מסמכיםשבידולענייןזהע

ובלא לב בתום פעל אם לנזק אחראי יהיה לא למשלם תשלום שירותי נותן )ג(
התרשלותעלפיהודעתהמשלםכאמורבסעיףקטן)א(ע

בסעיףזה,"פעולתתשלוםבמסמךחסר"-פעולתתשלוםשאיןמסמךהמעיד29ע )א(
עליהכמפורטלהלן:

פעולתתשלום
במסמךחסר

מסמךשנחתםבידיהמשלםהכוללפרטיםכפישקבעהשר,בהתייעצות )1(
עםשרהאוצרונגידבנקישראל;

יכלובנקללשנות)בכתביד(אתסכוםהחיובעכיוםאפשרות
זוהצטמצמה,אךעשויהלהיותרלוונטיתבסוגיםשונים
שלאמצעיתשלוםעמוצעלקבועכיבמקריםאלה,נותן
שירותיהתשלוםישיבלמשלםאתההפרששביןהסכומים
האמוריםבערכוביוםהחיובעסכוםההפרשיושבבהקדם
האפשרי,אךלאיאוחרמשבעהימיעסקיםמיוםהודעת
המשלםעלשינויהחיובעבשונהמסעיףואלחוקכרטיסי
חיוב,מוצעשלאלצמצםאתחובתושלנותןשירותיתשלום
להשיבלמשלםאתההפרשלפיהודעתהמשלםשניתנה
בתוך30ימיםבלבדמיוםשמסרלונותןשירותיהתשלום
אתהודעתהחיובעמבנההסעיףהמוצעשונהמהקבוע
המוצע ו2 סעיף להוראות והותאם חיוב כרטיסי בחוק
בענייןהשבתסכומיחיובבשימושלרעהעבדומהלנטל
ההוכחהבסעיףו2,גםכאןהמשלםצריךלהוכיחשהחיוב
שונהבלאהרשאה,ואזישיבנותןשירותיהתשלוםאת
ההפרשלמשלםעזאת,לצדהמנגנוןהמוצעבסעיףקטן)ב(,
שמאפשרלנותןשירותהתשלוםלחזורולחייבאתהמשלם
אםנוכחשהמשלםאכןהתחייבגםבסכוםההפרש,כולו
אוחלקו)וכןחובתשליחתהודעהמתאימהלמשלםלפני
להודעת זמן הגבלת אין המוצע, פי על בפועל(ע החיוב
המשלםבדברשינויהחיובבלאהרשאה,בדומהלסעיף
ו2)למעטלפיהדיןהכללי(עכמוכן,התפיסההיאכיאין
הצדקהלהגבילאתהמשלםבמצבשבומיששינהאת
סכוםהחיובהואהמוטבעצמו,והואגםהנהנהמסכום

היתרשהגיעלידיובשלשינויהחיובוהשימושלרעהע

בדומהלסעיףו2המוצעלעיל,גםהחובההמוטלתעל
נותןשירותיהתשלוםלפיסעיף28המוצעהיאמורכבת;
לחובתהשבתההפרשהשלכותעלהמשלם,עלהמוטב
ולעתיםגםעלנותנישירותיתשלוםנוספיםעלפיכךמוצע
לקבועבסעיףקטן)ג(,בדומהלסעיףו2)ג(המוצע,כינותן
שירותיתשלוםלאיהיהאחראילנזקאםפעלבתוםלב
ובלאהתרשלותעלפיהודעתהמשלםעגםבמקרההזה
יובהרכיהפטורמאחריותיחולרקביחסלפעולותשנקט
ביחס ולא )א(, קטן בסעיף כאמור המשלם הודעת לפי

לפעולותאחרותשנקטע

שלשימוש נוסף במקרהפרטי עוסק סעיףזה  סעיף 29
לרעה,שעניינושימושלרעהשנעשהבמסגרת 
פעולתתשלוםבמסמךחסר,בדומהלסעיף9לחוקכרטיסי
חיובעעסקהבמסמךחסרהיאעסקהשמסגרתהלאהוצג
פרטאוחפץשעשוילהוותראיהלכאורהלכךשבוצעה
העדר האשראי, כרטיס בה הוצג שלא עסקה )למשל,
חתימהאוהיעדרפרטיםאחריםשנקבעובמסמךהמעיד
עלהעסקה(עסעיף9לחוקכרטיסיחיובקובעכיאםלקוח
חויבבשלעסקהבמסמךחסר,והואהודיעלמנפיקבתקופת
או העסקה את ביצע לא הוא כי בסעיף הקבועה הזמן
להשיב המנפיק על הרשאה, בלא שונה החיוב שסכום
בתוך העניין, לפי ההפרש את או החיוב סכום את לו
עשרהימים)לצדמנגנוןהמאפשרלמנפיקלחזורולחייב
אתהלקוחבנסיבותמסוימות(עסעיף9האמוריוצרהגנה
מיוחדתלמשלםבעסקהבמסמךחסר,במובןזהשהשבת
הכספיםשבהםנעשהשימושלרעההיאמעיןאוטומטית,
ואינהמותניתבחובתהמשלםלהוכיחשאכןנעשהשימוש

לרעהכאמורע

הקבועה ההגנה את לשמר מבקשת החוק הצעת
בסעיף9האמור,תוךהתאמתהלעולםהתשלומיםהמודרני,
הכוללגםסחרמקווןמשמעותיומתפתח,שבמסגרתולא
בהכרחקיימתאפשרותלהציגאתהרכיבהפיזישלאמצעי
התשלום,ככלשישנו,אושישקושיבהחתמתהמשלםעל
שוברבעסקה,במסגרתמתןהוראתהתשלוםעהצעתהחוק
מבקשתליצורתחליףלדרישתהצגתהכרטיסאולחתימה
עלהשוברבעסקה,הכוללאתפרטיהעסקה,אשריגשים
אתהתכליתשלהגברתהוודאותכימישנתןאתהוראת
התשלוםהואאכןהמשלם,ושהואהסכיםלפרטיפעולת

התשלוםהמהותיים,לרבותהסכוםשחויבבובפועלע

בסעיףקטן)א(מוצעלהגדירפעולתתשלוםבמסמך
חסר,כפעולתתשלוםשאיןמסמךהמעידעליהכמפורט
בפסקאות)1(או)2(בסעיףהקטןהאמור)מסמךשנחתםבידי
המשלםהכוללפרטיםכפישקבעהשר,בהתייעצותעםשר
האוצרונגידבנקישראל,אורשומהמוסדיתקבילההכוללת
פרטיםכפישקבעהשר,בהתייעצותעםשרהאוצרונגידבנק
ישראל,ומתעדתאתאימותזהותהמשלםשנתןאתהוראת
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חדש[, ]נוסח הראיות בפקודת כמשמעותה קבילה מוסדית רשומה )2(
התשל"א-1ו1119,הכוללתפרטיםכפישקבעהשר,בהתייעצותעםשרהאוצר
ונגידבנקישראל,ומתעדתאתאימותזהותהמשלםשנתןאתהוראתהתשלום

באמצעותפרטאימותמוגברואתהסכמתולביצועפעולתהתשלוםע

חויבמשלםבשלפעולתתשלוםבמסמךחסרוהודיעלנותןשירותיהתשלום )ב(
למשלם,בתוך30ימיםמיוםשמסרלוהודעהעלהחיוב,כיהואלאביצעאתפעולת
התשלוםאוכיהסכוםלחיובהוגדלבלאהרשאה,ישיבלונותןשירותיהתשלום
למשלםאתסכוםהחיובבערכוביוםהחיוב,אואתההפרשביןהסכוםשחויבבובלא
הרשאתולביןהסכוםשעליוהודיעהמשלםכיהתחייבבו,לפיהעניין;הסכוםכאמור
יושבבתוךשבעהימיעסקיםמיוםמסירתהודעתהמשלם,והוראותסעיפיםו2)ב(

ו–28)ב(יחולולפיהענייןובשינוייםהמחויביםע

מסירתפרטיםבידי
המשלם

משלםימסור,לבקשתנותןשירותיתשלוםלמשלם,פרטיםעלנסיבותאבדןאו30ע )א(
גניבהשלרכיבחיוניכאמורבסעיף24,אועלפעולותתשלוםשנעשותוךכדישימוש

לרעהבאמצעיתשלוםכאמורבפרקזהע

הפטורמאחריותבשלשימושלרעהבאמצעיתשלוםאוהגבלתהאחריותלפי )ב(
פרקזהלאיהיומותניםבקיוםהוראותסעיףקטן)א(;עלאףהוראותסעיףקטןזה,רשאי
השרלקבועפרטיםמסוימיםבענייניםכאמורבסעיףקטן)א(שמסירתםלנותןשירותי

התשלוםתהיהתנאילפטורמאחריותאולהגבלתהכאמורע

התשלוםבאמצעותפרטאימותמוגברואתהסכמתולביצוע
פעולתהתשלום(עמסמךהמעידעלפעולתהתשלום,יכול
לפיכךלהיותגםמסמךשכוללחתימתלקוח,ולחילופין
גםרשומהמוסדיתקבילה,שמתעדתשימושבפרטאימות
מוגברואתהסכמתהלקוחלביצועפעולתהתשלום)לרבות

הפרטיםהמהותייםבה,כגוןהסכוםלחיוב(ע

סעיףקטן)ב(המוצעחוזרעלההסדרהקבועבסעיף
ההגנה כי יובהר לעילע כמפורט חיוב, כרטיסי לחוק 9
המיוחדתהמוצעתבמסגרתהסעיף)השבהאוטומטיתשל
הסכוםלחיוב(תינתןלמשלםאםהודיעעלהשימושלרעה
בתוך30ימיםמיוםשנותןשירותיהתשלוםמסרלמשלם
אתההודעהעלהחיובעחלפו30הימיםהאמורים,הסדר
האחריותחוזרלהיותהסדרהאחריותהכללישלאחריות
לשימושלרעהבהתאםלסעיףו2,אשרלפיוהמשלםצריך
להוכיחכינעשהשימושלרעהומשהוכיחזאת,נותןשירותי
התשלוםחייבלהשיבלובהקדםהאפשריאתסכוםהחיוב
)וכןיחולוכלשארההוראותהנוגעותלהסדרהאחריות
לשימושלרעה(עהסדרזהנועדלתמרץאתהמשלםלבדוק
אתהודעותהחיובשמוסרלונותןשירותיהתשלוםעזאת,
כדישהמשלםיודיעעלהשימושלרעהסמוךככלהאפשר
על תקל מהירה הודעה בפועלע נעשה הוא שבו למועד
כלהצדדיםלבדוקאתטענתהשימושלרעה,וכןישלה
חשיבותבמניעהשלשימושלרעהנוסףבאמצעיהתשלוםע
ואולםההסדראינושוללמהמשלםאתזכותוהמהותית
לרעה שימוש של במקרה המוגבלת האחריות להסדר
ממועד ימים מ־30 למעלה חלפו אם גם הודיע, שעליו

מסירתהודעתהחיוב,בהתאםלהוראותהפרקע

סעיף30המוצעדומהלסעיף12לחוקכרטיסי  סעיף 30
נותן לבקשת ימסור משלם כי הקובע חיוב, 
שירותיתשלוםלמשלםפרטיםעלנסיבותאבדןאוגניבה
כדי תוך שנעשו תשלום פעולות על או חיוני רכיב של
שימושלרעהבאמצעיתשלוםעלעומתהקבועבחוקכרטיסי
להחזרת הנוגעת הסיפה את לכלול שלא מוצע חיוב,
הכרטיס,וזאתבהתאםלניתוקמהממדהפיזישלאמצעי
התשלוםבמסגרתהצעתהחוק,ולנוכחהעובדהכיבעולם
אמצעיהתשלוםהמודרני,יכולשייקבעוהסדריםאחרים
לביטולאמצעיהתשלוםבלישנדרשתהחזרהפיזיתשל
החפץ,גםאםישנועבסעיףקטן)ב(מוצעלקבועכיהפטור
מאחריותבשלשימושלרעהאוהגבלתהאחריותלאיהיו
מותניםבקיוםהוראותסעיףקטן)א(,ואולםמוצעלהסמיך
שמסירתם מסוימים פרטים לקבוע המשפטים שר את
לנותןשירותיהתשלוםתהיהתנאילפטורמהאחריותאו

להגבלתהכאמורע

סעיף12)ג(לחוקכרטיסיחיובהסמיךאתביתהמשפט
לפסוקלמנפיקפיצויאםהמשלםלאמסראתהפרטים
לענייןהשימושלרעהעבהצעתהחוקמוצעשלאלכלול
הוראהזועממילא,למשלםישאינטרסלמסוראתהפרטים
הנוגעיםלשימושלרעהכדישיוכללהוכיחשנעשהשימוש
לרעהבאמצעיהתשלוםשלו,ובפרטלמסוראתהפרטים
לענייןפירוטהעסקאותלגביהןנעשההשימושלרעה,כל
זאתכדילספקלנותןשירותיהתשלוםאתהמידעהדרוש
לוכדילהשיבלמשלםאתסכומיהכסףהמגיעיםלועמעבר
לכך,קשהלמצואהצדקהבהטלת"קנס"מעיןזהעלמשלם
בשלכךשלאמסראתהפרטיםהאמוריםעיתרהמזאת,

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ע 11
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היקףאחריות
המשלםלשימוש

לרעה

עלהמשלםלאתחולאחריותכלשהילשימושלרעהבאמצעיתשלום,להוציאהאחריות31ע
המפורטתבפרקזהע

חיובהמוטבעל
ידינותןשירותי

תשלוםלמוטב
במקרהשלשימוש

לרעה

נעשהשימושלרעהבאמצעיתשלוםוהוראתהתשלוםניתנהבאמצעותהמוטב,32ע )א(
נותןשירותיהתשלוםלמשלםונותןשירותיהתשלוםלמוטבלאיהיורשאיםלחייבאת
המוטבבשלכלסכוםשהושבלמשלםלפיסעיףו2אובשלהוצאותאחרותשנגרמו

להםבשלכך,בהתקייםאחדמאלה:

לשםמתןהוראתהתשלוםנעשהשימושבפרטאימותמוגבר; )1(

השימושבפרטאימותמוגברלשםמתןהוראתהתשלוםאינואפשרילגבי )2(
אותוסוגשלאמצעיתשלום;

נותןשירותיהתשלוםלמשלםאונותןשירותיהתשלוםלמוטבלאאיפשרו )3(
למוטבלדרוששימושבפרטאימותמוגברלשםמתןהוראתהתשלום;

בחוזהשביןנותןשירותיהתשלוםלמוטבלביןהמוטבנקבעשניתןלתת )4(
הוראתתשלוםבלאשימושבפרטאימותמוגברע

עלהמשלםלאתחולאחריותכלשהילשימושלרעהבאמצעיתשלום,להוציאהאחריות31ע
המפורטתבפרקזהע

היקףאחריות
המשלםלשימוש

לרעה

נעשהשימושלרעהבאמצעיתשלוםוהוראתהתשלוםניתנהבאמצעותהמוטב,32ע )א(
נותןשירותיהתשלוםלמשלםונותןשירותיהתשלוםלמוטבלאיהיורשאיםלחייבאת
המוטבבשלכלסכוםשהושבלמשלםלפיסעיףו2אובשלהוצאותאחרותשנגרמו

להםבשלכך,בהתקייםאחדמאלה:

חיובהמוטבעל
ידינותןשירותי

תשלוםלמוטב
במקרהשלשימוש

לרעה

לשםמתןהוראתהתשלוםנעשהשימושבפרטאימותמוגבר; )1(

השימושבפרטאימותמוגברלשםמתןהוראתהתשלוםאינואפשרילגבי )2(
אותוסוגשלאמצעיתשלום;

נותןשירותיהתשלוםלמשלםאונותןשירותיהתשלוםלמוטבלאאיפשרו )3(
למוטבלדרוששימושבפרטאימותמוגברלשםמתןהוראתהתשלום;

בחוזהשביןנותןשירותיהתשלוםלמוטבלביןהמוטבנקבעשניתןלתת )4(
הוראתתשלוםבלאשימושבפרטאימותמוגברע

תנאי שיהוו פרטיםחיוניים המשפטים ככלשיקבעשר
זה שיהיה הרי האחריות, להגבלת או מאחריות לפטור
תמריץמספקללקוחותלמסירתהמידעעיצויןכיפרטים
כאמורקבועיםכיוםבמסגרתתקנהולתקנותכרטיסיחיוב,

התשמ"ו-ו198ע

הסעיףהמוצעמסכםאתפרקהשימושלרעה  סעיף 31
וקובעבמפורשכיעלהמשלםלאתחולאחריות 
כלשהילשימושלרעהבאמצעיתשלוםלמעטהאחריות
המפורטתבפרקזהעסעיףדומהקייםהיוםבסעיף5)ז(לחוק
כרטיסחיובעמוצעלמקםאתההוראהבסוףהפרקכהוראה

מסכמתהחלהעלכללהסדריהאחריותהמוצעיםבוע

הסעיףהמוצעהואסעיףחדששלאקייםבחוק  סעיף 32
כרטיסיחיוב,והואמתייחסלמקריםשלשימוש 
תשלום הוראת שניתנה בעת תשלום באמצעי לרעה
באמצעותהמוטבעכאמורלעיל,הסדרהאחריותלשימוש
לרעההמוצעבהצעתהחוק,בדומהלחוקכרטיסיחיוב,
מבקשלהטילאתעיקרהאחריותעלנותןשירותיהתשלום
כמישיכוללפזראתהנזקבאופןמיטביביןכלללקוחותיוע
שהתקבלו פניות רקע על קם המוצע 32 בסעיף הצורך
במשרדהמשפטיםמאתעסקיםקטניםובינוניים,עלכך
באמצעותם, ניתנת התשלום הוראת שבהם שבמצבים
עלויות עליהם להשית נוהגים התשלום שירותי נותני
הנובעותמהכחשותעסקהמצדמשלמיםעזאתאףבמקרים
שבהםהםפעלוכנדרשמהם,ואפילובמקריםשבהםיכלו
בהעדר אף העסקה, את ביצע אכן המשלם כי להוכיח
להגביל מוצע זאת, לאור בידיוע החתום עסקה מסמך
אתנותנישירותיהתשלוםולקבוע,בסעיףקטן)א(,את
הנסיבותשבהןנותןשירותיתשלוםלאיהיהרשאילחייב
ו2 אתהמוטבבשלסכומיםשהושבולמשלםלפיסעיף
המוצעאובשלהוצאותאחרותשנגרמולובשלההשבהע
יצויןכיהסעיףהמוצעמתייחסרקלמצביםשבהםהוראת
התשלוםניתנהבאמצעותהמוטב,שכןאזקיימתלמוטב
על מסוימת שליטה וכן המשלם זיהוי אופן על שליטה
פרטיהוראתהתשלוםעלעומתזאת,כאשרהוראתהתשלום

ניתנתעלידיהמשלםישירותלנותןשירותיהתשלוםשלו,
האחרוןהואהאחראילזיהויהמשלםולתקינותמתןהוראת
התשלום,ובמקרהזההחששלהסטתהעלויותעלהמוטב
מצטמצםעעלפיהמוצע,הנסיבותהמפורטותבסעיףקטן
לחייב התשלום שירותי נותן יוכל לא שבהתקיימן )א(,
אתהמוטבבשלסכוםשהשיבלמשלםאובשלהוצאות
אחרותשנגרמולו,מתייחסותלאפשרותהשימושבפרט
אימותמוגברבעתמתןהוראתהתשלוםבאמצעותהמוטבע
ההנחההיאשכאשרהמוטבדאגכיייעשהשימושבפרט
אימותמוגבר,הואפעלככליכולתוכדילזהותאתהמשלם
ולצמצםאתהסיכוןלשימושבאמצעיהתשלוםעלידי
מישהושאינוהמשלםעמשכך,אםבכלזאתנעשהשימוש
לרעה)למשלאםמישהוגנבאתפרטהאימותהמוגבר(,
נכוןיהיהכינותןשירותיהתשלוםהואשיישאבעלויות
הנובעותמכך:בהיותומיששולטעלאפיונוועיצובושל
אמצעיהתשלום,הואהגורםשיכוללצמצםאתהשימוש
ככל שעשה עסק בעל אותו ולא מערכתי, באופן לרעה
שירותי לנותן למערכתע הנזק את להקטין שביכולתו
התשלוםישראייהרחבהשלהשימושבאמצעיהתשלום
ורצףהפעולותהמרכיבאותו,הואמנטראתהפעילותבו
ומזההפעילויותחריגות,הואיכוללהקפיאאתאמצעי
התשלוםאםישחששלפגיעהבאבטחתאמצעיהתשלום,
ועודעהגבלתאחריותושלמוטבלשימושלרעהבנסיבות
שבהןעשהשימושבפרטאימותמוגברנועדהאףלעודד
מוטביםלעשותשימושבפרטאימותמוגברבמסגרתפעולת
התשלום,ובכךלצמצםאתאפשרותהזיופיםוההונאות
בראייהמערכתיתוכלכליתרחבהעפסקאות)1(עד)4(בסעיף
קטן)א(מונותאתהמצביםשבהם,עלפיהמוצע,לאיוכל
נותןשירותיתשלוםלחייבאתהמוטבבשלשימושלרעה
ניתנהבאמצעותו: המשלם של התשלום הוראת כאשר
בפסקה)1(מוצעלקבועכינותןשירותיתשלוםאינורשאי
לחייבאתהמוטבבגיןהשבהלמשלםעקבשימושלרעה,
)2(מוצע אםנעשהשימושבפרטאימותמוגבר;בפסקה
לקבועכיאיןלחייבאתהמוטבבמקרהשהשימושבפרט
האימותהמוגברלשםמתןהוראתהתשלוםאינואפשרי
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היההמוטבעסקגדול,רשאיםנותןשירותיתשלוםלמוטבוהמוטבלהתנות,בחוזה )ב(
שביניהם,עלהוראותסעיףקטן)א(;לענייןזה,"עסקגדול"-עסקשמחזורהמכירות
השנתישלועולהעל30מיליוןשקליםחדשיםאועלסכוםאחרשקבעהשר,בצו,

בהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראלע

נעשהשימושלרעהבאמצעיתשלוםוהוראתהתשלוםניתנהבאמצעותהמוטב, )ג(
ורשאינותןשירותיהתשלוםלמוטבלחייבאתהמוטבבשלסכוםשהושבלמשלםלפי
סעיףו2אובשלהוצאותאחרותשנגרמולובשלכך,לאיבוצעהחיובבדרךשלקיזוז

כספיםשהמוטבזכאילהם,אלאבהסכמתהמוטבשתינתןבכתבע

הוראותסעיףזהלאיחולואםהשימושלרעהנעשהעלידיהמוטבע )ד(

פרק ז': הרשאה לחיוב 
בקשהלמתן

הרשאהלחיוב
משלםהרשאילתתהרשאהלחיובבהתאםלתנאיחוזהשירותיהתשלום,המבקשלתת33ע

הרשאהכאמור,יגישבקשהלכךלנותןשירותיהתשלוםלמשלם,בעצמואובאמצעות
המוטב,בהתאםלתנאיהחוזה,ויחולוהוראותאלה:

לגביאותוסוגשלאמצעיתשלוםעבמצבדבריםזה,שבו
נותןשירותיהתשלוםהנפיקאמצעיתשלוםשהשימושבו
אינומאפשרשימושבפרטאימותמוגבר,לאמוצדקלהטיל
התשלום; שירותי נותן אלאעל המוטב, על הסיכון את
בפסקה)3(מוצעלקבועכיאיןלחייבאתהמוטבאםנותן
שירותיהתשלוםלמשלםאונותןשירותיהתשלוםלמוטב
לאאפשרולמוטבלדרוששימושבפרטאימותמוגברלשם
מתןהוראתתשלוםעכךלמשל,אםנותןשירותיהתשלום
סיפקלמוטבמסוףממוחשבשבאמצעותומשודרתהוראת
התשלום,אשרהשימושבואינוטעוןזיהוישלהמשלם
לפיפרטאימותמוגברעבמקרהזה,אףאםאמצעיהתשלום
מאפשרלעשותשימושבפרטכאמור,לאהתאפשרלמוטב
הסיכון; את עליו להטיל מוצדק לא ולפיכך כן לעשות
ניתן יהיה לא שבו נוסף מצב לקבוע מוצע )4( בפסקה
כאשר וזאת עסקה, הכחשת עלויות המוטב על להשית
נקבעבחוזהבינולביןנותןשירותיהתשלוםשלוכייהיה
ניתןלתתהוראתתשלוםבלאשימושבפרטאימותמוגברע
אםנותןשירותיהתשלוםלמוטבאפשרלמוטבשלאלדרוש
שימושבפרטאימותמוגבר,הואלמעשהלקחאתהסיכון
שלהכחשתהעסקהעליו,ובנסיבותאלהלאמוצדקלהטיל

אותועלהמוטבככלשיתממשע

סעיףקטן)ב(המוצעמאפשרלמוטבשהואעסקגדול
ולנותןשירותיתשלוםלמוטבכאמורלהתנות,בהסכמה
ביניהםבמסגרתהחוזה,עלהוראותסעיףקטן)א(המוצעע
זאתמתוךהנחהשלפיהכוחהמיקוחשלעסקגדולמאפשר
לולהגיעלהסדרמיטביבעבורועבמסגרתסעיףקטןזהמוצע
להגדיר"עסקגדול"כעסקשמחזורהמכירותהשנתישלו
עולהעל30מיליוןשקליםחדשיםאועלסכוםאחרשקבע

שרהמשפטיםבהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראלע

בסעיףקטן)ג(מוצעלקבועכיבמקריםשבהםכןרשאי
נותןשירותיתשלוםלחייבאתהמוטבבשלשימושלרעה
באמצעיתשלום)כאשרהוראתהתשלוםניתנהבאמצעות
המוטב,ולאהתקיימוהנסיבותהאמורותבסעיףקטן)א((,
הרישהחיובלאייעשהבדרךשלקיזוזמהכספיםשהמוטב

זכאילהם,אלאאםכןהמוטבהסכיםלךבכתבעכלומר,אם
המוטבלאהסכיםלקיזוזהכספיםבמפורשובכתב,יידרש
נותןשירותיהתשלוםלחייבאתהמוטבבחיובנפרד,ולא
יוכללקזזאתהכספיםשנדרשלהשיבם,מכספיםאחרים
התשלוםע פעולות במסגרת ממנו לקבלם זכאי שהמוטב
סעיףזהנועדלייצרבהירותבעבורהמוטבולשמרבידיו
והשתת בכספיו ההתנהלות בדרך לשלוט הכוח את
יובהר המוצעע הסעיף להוראות בהתאם עליו החיובים
כיהסכמהכאמוריכולהלהינתןמראש,לרבותבמסגרת
חוזהשירותיהתשלוםשנכרתביןנותןשירותיהתשלום

למוטבוביןהמוטבע

הסעיף, הוראות כי להבהיר מוצע )ד( קטן בסעיף
המגבילותאתאחריותהמוטבלשימושלרעה,לאיחולו
אםהשימושלרעהנעשהעלידיהמוטבעצמו)למשלבדרך
שלשינויחיובבלאהרשאה(עבמקרהזהברורכיהמוטב

יישאבמלואהאחריותע

מוצעלייחדבהצעתהחוקפרקלנושאהרשאה  סעיפים
משלם, שנתן להרשאה היא הכוונה לחיובע  33 עד 39
לנותןשירותיהתשלוםלמשלם,לחיובחשבון  כללי 
התשלוםשלואולחיובאמצעיהתשלוםשלו,כך 
שכאשרתתקבלאצלנותןשירותיהתשלוםלמשלםדרישה
ההרשאה, בתנאי עומדת אשר המוטב, מאת לתשלום
יחייבנותןשירותיהתשלוםלמשלםאתהמשלםבהתאם
לדרישהעלהבדילמהוראתקבע,המאפשרתלמשלםלתת
חשבון לחיוב הוראה למשלם התשלום שירותי לנותן
ובמועדים מראש וידוע קבוע בסכום שלו התשלום
הרשאהלחיובדומהבמהותהל"שיקפתוח" מוסכמים,
שימוש בו ייעשה שהמוטב כך למוטב, המשלם שנותן
למתןדרישתתשלוםבסכומיםמשתניםבהתאםלשירות
הרלוונטיתע פניהתקופה על למשלם שסיפק המוצר או
שימושבהרשאותלחיובשכיח,למשל,בקרבספקישירותי
תשתית)חשמל,מים,שירותיתקשורתוכדומה(,המחייבים
צריכתם פי על הלקוחות חשבון את להרשאה בהתאם
השוטפתעלפיכךישצורךבקביעתהגנותצרכניותייעודיות
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הוגשההבקשהבידיהמשלם-יזההנותןשירותיהתשלוםאתהמשלםבאמצעות )1(
פרטאימותמוגבר;

הוגשההבקשהבאמצעותהמוטב-יזההנותןשירותיהתשלוםאתהמשלם )2(
כאמורבפסקה)1(ויקבלאתהסכמתוהמפורשתלמתןההרשאה,אויוודאכיהמוטב

זיההאתהמשלםכאמורוקיבלאתהסכמתוהמפורשתלמתןההרשאה;

נותןשירותיהתשלוםימסורלמשלם,ואםהוגשההבקשהבאמצעותהמוטב-גם )3(
למוטב,אתתשובתובכתבלבקשה,בתוךחמישהימיעסקיםממועדהגשתה;אישר
נותןשירותיהתשלוםאתבקשתההרשאהלחיוביצייןבתשובתואתההגבלותלעניין
העברתהכספיםלמוטבבמסגרתההרשאה,אםישנן,וכןיצייןאתזכותושלהמשלם
לביטולההרשאהאוחיובמכוחהלפיסעיפים34ו–35;דחהנותןשירותיהתשלוםאת
בקשתההרשאהיצייןאתהנימוקיםלכך;היוהנימוקיםקשוריםלמשלםימסוראותם

למשלםבלבד;

הרשאהשלאהתקיימולגביההתנאיםשבפסקאות)1(ו–)2(-אינהתקפהע )4(

ביטולהרשאה
לחיובבידי

המשלם

המשלםרשאילבטלהרשאהלחיוב,בכלעת,בהודעהלנותןשירותיתשלום34ע )א(
למשלםאובהודעהלמוטב;קיבלנותןשירותיתשלוםלמשלםהודעהמהמשלםכאמור
יודיעעלכךמידלמוטב,קיבלהמוטבהודעהכאמוריודיעעלכךמידלנותןשירותי

התשלוםלמשלםע

הוגשההבקשהבידיהמשלם-יזההנותןשירותיהתשלוםאתהמשלםבאמצעות )1(
פרטאימותמוגבר;

הוגשההבקשהבאמצעותהמוטב-יזההנותןשירותיהתשלוםאתהמשלם )2(
כאמורבפסקה)1(ויקבלאתהסכמתוהמפורשתלמתןההרשאה,אויוודאכיהמוטב

זיההאתהמשלםכאמורוקיבלאתהסכמתוהמפורשתלמתןההרשאה;

נותןשירותיהתשלוםימסורלמשלם,ואםהוגשההבקשהבאמצעותהמוטב-גם )3(
למוטב,אתתשובתובכתבלבקשה,בתוךחמישהימיעסקיםממועדהגשתה;אישר
נותןשירותיהתשלוםאתבקשתההרשאהלחיוביצייןבתשובתואתההגבלותלעניין
העברתהכספיםלמוטבבמסגרתההרשאה,אםישנן,וכןיצייןאתזכותושלהמשלם
לביטולההרשאהאוחיובמכוחהלפיסעיפים34ו–35;דחהנותןשירותיהתשלוםאת
בקשתההרשאהיצייןאתהנימוקיםלכך;היוהנימוקיםקשוריםלמשלםימסוראותם

למשלםבלבד;

הרשאהשלאהתקיימולגביההתנאיםשבפסקאות)1(ו–)2(-אינהתקפהע )4(

המשלםרשאילבטלהרשאהלחיוב,בכלעת,בהודעהלנותןשירותיתשלום34ע )א(
למשלםאובהודעהלמוטב;קיבלנותןשירותיתשלוםלמשלםהודעהמהמשלםכאמור
יודיעעלכךמידלמוטב,קיבלהמוטבהודעהכאמוריודיעעלכךמידלנותןשירותי

התשלוםלמשלםע

ביטולהרשאה
לחיובבידי

המשלם

שיסדירואתהשימושבאמצעיתשלוםזהעכאמורבדברי
מספק מענה מקבל אינו זה עניין הכללי, בחלק ההסבר
כיוםעחוקכרטיסיחיובכוללהוראהאחתבלבד)סעיף10ב
לחוק(שעניינההאפשרותלהפסיקחיובבעסקהשהתשלום
בעבורהנגבהבאמצעותהרשאהלחיובכרטיסעכמוכן,
קיימתהוראתנוהלבנקאיתקיןמס'439"חיוביםעלפי
הרשאה"אשרחלהעלתאגידיםבנקאייםבלבד,המסדירה
אתהשימושבהרשאותלחיובחשבוןבנקעמתוךהכרהכי
המדוברבכלייעילונפוץבשוקהתשלומים,הטומןבחובו
סיכוניםומצריךהתייחסותנפרדתלאורמאפייניו,מוצע
לקבועפרקייעודילנושאזה,שיחולבאופןאחידהןעל
הרשאותלחיובחשבונותתשלום)לסוגיהםהשונים(והןעל
הרשאותלחיובאמצעיתשלוםוביחסלכללנותנישירותי
התשלוםעיצויןכיהפרקהמוצעמבוססבהיבטיםרביםעל
ההגנותהצרכניותשנקבעובמסגרתהוראתנוהלבנקאי
תקיןמס'439שאוזכרהלעיל,ומעגןבחוקעקרונותמרכזיים

מתוכהע

תהליך לעניין הוראות קובע המוצע הסעיף  סעיף 33
ככל המשלם, ידי על לחיוב ההרשאה יצירת 
שמונפקלואמצעיתשלוםזהבמסגרתחוזהשירותיתשלוםע
מוצעלקבועכימשלם,שבהתאםלתנאיהחוזהרשאילתת
הרשאהלחיוב,יגישבקשהלאישורויצירתההרשאהלנותן
שירותיהתשלוםשלועבקשהזויכולהלהיותמוגשתבאופן
ישירעלידיהמשלםלנותןשירותיהתשלוםשלו,והיא
יכולהלהיותמוגשתגםבאמצעותהמוטב,בהתאםלתנאי
חוזהשירותיהתשלוםעמוצעלקבועכינותןשירותיתשלום
שהוגשהלובקשהלאישורהרשאהלחיוב,חייבלזהותאת
המשלםבאמצעותפרטאימותמוגבר)פסקה)1(המוצעת(,
ואםהוגשההבקשהעלידיהמוטב-חייבלקבלגםאת
הסכמתוהמפורשתשלהמשלםלמתןההרשאה,אולוודא

כיהמוטבזיההאתהמשלםכאמורוקיבלאתהסכמתו
)2(המוצעת(עבפסקה המפורשתלמתןההרשאה)פסקה
)3(מוצעלקבועאתחובתושלנותןשירותיתשלוםלמסור
אתתשובתולבקשתההרשאהבכתב,בתוך5ימיעסקיםע
באמצעות הוגשה ואם למשלם, תהיה ההודעה מסירת
המוטב-אזגםלמוטבעמוצעלקבועכיאםאישרנותן
שירותיהתשלוםאתבקשתההרשאה,יצייןבתשובתואת
ההגבלותהקיימותבמסגרתההרשאה,כללשישנןעהגבלות
שניתן המרבי לענייןהסכום למשל להיות יכולות אלה
להעבירמכוחההרשאהלחיובאולענייןהתקופהשבה
ההרשאהלחיובתהיהבתוקף,בהתאםלבחירתהמשלםע
כמוכןיצייןנותןשירותיהתשלוםאתזכותושלהמשלם
לביטולההרשאהאוחיובמכוחהלפיסעיפים34ו־35לחוק

המוצע,אשריפורטולהלןע

במקרהשבודחהנותןשירותיהתשלוםאתבקשת
את בתשובתו לציין יידרש כי לקבוע מוצע ההרשאה,
למשלם, נוגעים הדחייה נימוקי אם לדחייהע הנימוקים
מוצעכיתשובתנותןשירותיהתשלוםבהקשרהזהתימסר
ההרשאה לאישור הבקשה אם אף וזאת בלבד, למשלם
ניתנהבאמצעותהמוטב,וזאתכדישלאלפגועבפרטיותו
)4(לקבועכיהרשאה שלהמשלםעלבסוף,מוצעבפסקה
שלאהתקיימולגביההתנאיםהמנוייםבפסקאות)1(ו–)2(,
בענייןחובותזיהויהמשלםבאמצעותפרטאימותמוגבר
וקבלתהסכמתוהמפורשת-אינהתקפה,ולאיהיהניתן

לבצעפעולתתשלוםעלפידרישתושלהמוטבמכוחהע

סעיף34המוצעמסדיראתזכותושלהמשלם  סעיף 34
בהתאם שנתן, לחיוב הרשאה עת בכל לבטל 
להוראותהסעיףענושאהביטולאוהשינוישלהרשאות
לחיובעלידיהמשלםמעוררכיוםקשייםרביםביישוםע
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עםקבלתההודעהעלביטולהרשאהלחיובלפיסעיףקטן)א(ולאיאוחרמיום )ב(
עסקיםאחדמהמועדהאמור-

שבוטלה ההרשאה מכוח תשלום פעולת לבצע עוד ידרוש לא המוטב )1(
והמשלםלאיישאבכלעלותהנובעתמדרישהכאמור;

נותןשירותיהתשלוםלמשלםלאיבצעפעולתתשלוםמכוחההרשאה )2(
שבוטלהע

הרשאהלחיובשלאנעשהבהשימושבמשך24חודשיםממועדאישורההרשאה )ג(
לפיסעיף33אוממועדהחיובהאחרוןשנעשהמכוחה,לפיהמאוחר-אינהתקפה;
פקעתוקפהשלהרשאהלפיסעיףקטןזה,נותןשירותיהתשלוםלמשלםיודיעעלכך

למשלםולמוטבויחולוהוראותסעיףקטן)ב(ע

ביטולחיובמכוח
הרשאהלחיוב,

בידיהמשלם

המשלםרשאילבטלחיובמסויםשחויבבומכוחהרשאהלחיוב,בהודעהלנותן35ע )א(
שירותיהתשלוםלמשלם,ובלבדשההודעהכאמורתימסרלנותןשירותיהתשלוםלא
יאוחרמשלושהימיעסקיםממועדהחיוב;הודיעהמשלםכאמורישיבלונותןשירותי
התשלוםלמשלםאתסכוםהחיוב,בערכוביוםהחיוב,בתוךיוםעסקיםאחדממועד

ההודעהע

אינם הם כי שונים מוטבים כלפי טענה עולה בעיקר
מעדכניםאצלםאתביטולאושינויההרשאהשניתנהלהם
עלידיהמשלם,וממשיכיםלשלוחדרישותתשלוםבמסגרת
דוחה התשלום שירותי נותן אמנם, ההרשאהשבוטלהע
דרישותתשלוםשניתנובלאהרשאה,אךללקוחנגרמים
בכלזאתנזקיםכלכלייםעקיפיםעכךלמשל,במקריםשבהם
שחזרהע תשלום דרישת על מהלקוח כסף גובה המוטב
כמוכן,החוב,אשרלאשולםבאמצעותההרשאהלחיוב
שבוטלהאושונתה,צוברריביתפיגוריםוהפרשיהצמדה
זאת, לאור המוטבע כלפי המשלם של חובו את ומגדיל
מוצעלקבועחובותברורותעלנותןשירותיתשלוםועל
המוטבביחסלהרשאהלחיובשבוטלהעבסעיףקטן)א(מוצע
לקבועאתהעיקרוןשלפיוהמשלםרשאיבכלעתלבטל
הרשאהלחיוב,וזאתבדרךשלמסירתהודעהלנותןשירותי
התשלוםשלואולמוטב,לפיבחירתועבהתאם,מוצעלהטיל
המוטב- התשלוםוהןעל נותןשירותי חובה-הןעל
לעדכןזהאתזהבדברהודעתהביטולשקיבלמימהםמאת
המשלםעיצויןכיהסעיףהמוצעיחולגםכאשרלקוחיבקש
לשנותאתפרטיההרשאהלחיוב,פעולהשיראובה,הלכה
למעשה,ביטולההרשאההמקוריתואישוריצירתהרשאה

חדשהע

הודעת קבלת עם כי לקבוע מוצע )ב( קטן בסעיף
הן אחד, עסקים מיום יאוחר ולא הביטול, על המשלם
עוד מלפעול יימנעו התשלום שירותי נותן והן המוטב
לפיהעמצדהמוטב-הואלאידרושעודתשלומיםמכוח
יישא לא דרש,הרישהמשלם ואם שבוטלה, ההרשאה
דרישת בגין עמלות )למשל, מכך הנובעת עלות בכל
שנצברה פיגורים ריבית תשלומי או שחזרה, תשלום
בשלחובשנוצרלועקבכךשהמוטבהמשיךלחייבולפי
ההרשאהשבוטלה,בלישנעשהניסיוןסבירלבקשממנו
אמצעיתשלוםאחר(עלגבינותןשירותיהתשלום-הוא
לאיבצעהעברתכספיםמכוחההרשאהשבוטלה,שכן

ביצועכאמוריהווהחריגהמהרשאהעבסעיףקטן)ג(מוצע
לקבועכיהרשאהלחיובשלאנעשהבהשימושבמשך
24חודשיםממועדאישורהעלידינותןשירותיהתשלום
33)3(לחוקהמוצע,אוממועדהחיובהאחרון לפיסעיף
מכוחה,לפיהמאוחר-אינהתקפהעעודמוצעלקבועכי
במקרהכזהיידרשנותןשירותיהתשלוםלמשלםלהודיע
למשלםולמוטבעלפקיעתההרשאה)ואזיחולוהוראות
סעיףקטן)ב(המוצעכמפורטלעיל(עבשלהאופיהמיוחד
שלהרשאהלחיוב,במסגרתההמוטבהואזהשנותןאת
דרישותהתשלום,כאשרלעתיםההרשאהאינהכוללתכל
מגבלהשלסכוםאותוקף,ישחשיבותלתחוםאתהסיכון
הטמוןבאמצעיתשלוםזהעמוצעכיככלשההרשאהאינה
פעילהבמשךתקופהארוכה)24חודשים(,היאלאתהיה
תקפהעודעכמובןשאיןזהמונעמהמשלםלתתהרשאה

חדשהבעבוראותומוטבבמידתהצורךע

של זכותו המוצעבהסדרת הסעיף של עניינו  סעיף 35
מכוח בוצע שכבר מסוים חיוב לבטל משלם 
הרשאהלחיובעכמפורטלעיל,סעיףו1להצעתהחוקקובע
סמכותביטולביחסלהוראתתשלוםרגילההניתנתבידי
משלםלנותןשירותיהתשלוםשלועשם,מוצעלעגןאת
בסעיף המוצעים במועדים לבטלה המשלם של זכותו
האמורעאלאשההוראההאמורהאינהרלוונטיתבהקשר
שלהרשאהלחיוב,שכןבמקרהזהדרישתהתשלוםאינה
ניתנתעלידיהמשלםאלאעלידיהמוטב)בהתאםלהרשאה
שנתןהמשלםמלכתחילה(,כךשהמשלםאינובהכרחיודע
עליהאלאלאחרשכברחויבעכאמורלעיל,אמצעיתשלום
מסוגהרשאהלחיובהואאמצעיתשלוםשכיחונפוץבשל
עקב המתבצעים לתשלומים בהתייחס בפרט יעילותו,
צריכהשוטפתשלמשלם,שאינהידועהמראשעעםזאת,
אמצעיתשלוםזהגםטומןבחובוסיכוניםבעבורהמשלםע
שנשלחת המסוימת התשלום בדרישת שולט אינו הוא
בהכרח אינו אף והוא שנתן, ההרשאה מכוח לחשבונו
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השר,בהתייעצותעםנגידבנקישראל,רשאילקבועסוגיהרשאותלחיובשלגביהם )ב(
לאיחולוהוראותסעיףזהע

ביטולהרשאה
לחיובאו

אי–ביצועפעולת
תשלוםמכוחה,

בידינותןשירותי
תשלוםלמשלם

נותןשירותיתשלוםלמשלםרשאילבטלהרשאהלחיובאושלאלבצעפעולתתשלוםו3ע
לפידרישתהמוטבמכוחהרשאהלחיוב,מטעמיםסבירים,ובלבדשיודיעלמשלם
באופןמיידיעלביטולההרשאהאועלאי–ביצועפעולתהתשלוםמכוחהויצייןאת

הטעמיםלכךע

חריגהמהרשאה
לחיוב

חייבנותןשירותיתשלוםלמשלםאתהמשלםבחריגהמההרשאהלחיובשניתנהלו,ישיבו3ע
למשלםאתההפרששביןהסכוםשבוחויבהמשלםלביןהסכוםשנותןשירותיהתשלום
רשאיהיהלחייבועלפיההרשאה,בערכוביוםהחיוב)בסעיףזה-סכוםההפרש(;השבת
סכוםההפרשתיעשהבהקדםהאפשריאךלאיאוחרמיוםעסקיםאחדמהמועדשבו
גילהנותןשירותיהתשלוםאתהחריגהמההרשאהאומהמועדשבוהודיעלוהמשלם
עלהחריגה,לפיהמוקדם;לענייןסעיףזהיראוכחריגהמהרשאהלחיוב,ביןהשאר,חיוב
מכוחהרשאהשפגתוקפה,חיובבסכוםהעולהעלהסכוםהמותרלחיובבהתאםלתנאי

ההרשאהאוחיובבמועדשונהמהמועדשנקבעבתנאיההרשאהע

חיובלאסביר
מכוחהרשאה

לחיוב

חויבהמשלםמכוחהרשאהלחיובוסכוםהחיובחרגמהסכוםשהמשלםיכול38ע )א(
היהלצפותשיחויבבובאופןסביר,בהתחשבבחיוביםהקודמיםשבוצעומכוחאותה
הרשאהובנסיבותהעניין,ישיבלונותןשירותיהתשלוםלמשלםאתסכוםהחיוב,
בערכוביוםהחיוב;הסכוםלפיסעיףקטןזהיושבבתוךשבעהימיעסקיםמיוםהודעת

המשלםעלהחיובהלאסבירע

השר,בהתייעצותעםנגידבנקישראל,רשאילקבועסוגיהרשאותלחיובשלגביהם )ב(
לאיחולוהוראותסעיףזהע

נותןשירותיתשלוםלמשלםרשאילבטלהרשאהלחיובאושלאלבצעפעולתתשלוםו3ע
לפידרישתהמוטבמכוחהרשאהלחיוב,מטעמיםסבירים,ובלבדשיודיעלמשלם
באופןמיידיעלביטולההרשאהאועלאי–ביצועפעולתהתשלוםמכוחהויצייןאת

הטעמיםלכךע

ביטולהרשאה
לחיובאו

אי–ביצועפעולת
תשלוםמכוחה,

בידינותןשירותי
תשלוםלמשלם

חייבנותןשירותיתשלוםלמשלםאתהמשלםבחריגהמההרשאהלחיובשניתנהלו,ישיבו3ע
למשלםאתההפרששביןהסכוםשבוחויבהמשלםלביןהסכוםשנותןשירותיהתשלום
רשאיהיהלחייבועלפיההרשאה,בערכוביוםהחיוב)בסעיףזה-סכוםההפרש(;השבת
סכוםההפרשתיעשהבהקדםהאפשריאךלאיאוחרמיוםעסקיםאחדמהמועדשבו
גילהנותןשירותיהתשלוםאתהחריגהמההרשאהאומהמועדשבוהודיעלוהמשלם
עלהחריגה,לפיהמוקדם;לענייןסעיףזהיראוכחריגהמהרשאהלחיוב,ביןהשאר,חיוב
מכוחהרשאהשפגתוקפה,חיובבסכוםהעולהעלהסכוםהמותרלחיובבהתאםלתנאי

ההרשאהאוחיובבמועדשונהמהמועדשנקבעבתנאיההרשאהע

חריגהמהרשאה
לחיוב

חויבהמשלםמכוחהרשאהלחיובוסכוםהחיובחרגמהסכוםשהמשלםיכול38ע )א(
היהלצפותשיחויבבובאופןסביר,בהתחשבבחיוביםהקודמיםשבוצעומכוחאותה
הרשאהובנסיבותהעניין,ישיבלונותןשירותיהתשלוםלמשלםאתסכוםהחיוב,
בערכוביוםהחיוב;הסכוםלפיסעיףקטןזהיושבבתוךשבעהימיעסקיםמיוםהודעת

המשלםעלהחיובהלאסבירע

חיובלאסביר
מכוחהרשאה

לחיוב

יודעאתפרטיהלפניביצועהעלפיכךמוצעלקבועהוראה
במקרה המשלם ידי על הביטול זכות בעניין קונקרטית
שלהרשאהלחיוב,ולפיהיהיההמשלםרשאילבטלאת
החיובלאחרביצועו,ובלבדשהודעתהמשלםלנותןשירות
התשלוםבדברביטולהחיובתימסרלאיאוחרמשלושהימי
עסקיםממועדהחיובבפועלעמשמעותקביעהזוהיאכי
סופיותפעולתהתשלוםשנעשתהבמסגרתהרשאהלחיוב
היא,למעשה,לאחרשלושהימיעסקיםעהוראהזוקיימת
כברהיוםבהוראתניהולבנקאיתקיןמס'439אשרחלה
עלהרשאותלחיובחשבונותבנקעכמוכן,מוצעלהסמיך
אתשרהמשפטים,בהתייעצותעםנגידבנקישראל,לקבוע

סוגיהרשאותלחיובשלגביהםלאתחולהוראתהסעיףע

של זכותו בעניין המוצע 35 לסעיף בהמשך  סעיף 36
משלםלביטולחיובמכוחהרשאהלחיוב,מוצע 
התשלום שירותי נותן זכותושל ו3להסדיראת בסעיף
למשלםלבטלהרשאהלחיוב,אושלאלבצעפעולתחיוב
לפידרישתהמוטבמכוחהרשאהלחיוב,וזאתמטעמים
התשלום שירותי לנותן זו זכות להקנות מוצע סביריםע
ובלבדשיודיעלמשלםבאופןמיידיעלהביטולאועלאי–
ביצועהעברתהכספיםמכוחהבתוספתציוןהטעמיםלכךע
חובתההודעהלמשלםוהגבלתאפשרותושלנותןשירותי
התשלוםלפעוללפיהסעיףמטעמיםסביריםנועדהלאזן
ביןהוודאותשמוקניתלצדדיםהשונים-למשלםולמוטב
-בעתהשימושבאמצעיתשלוםזה,לביןאפשרותושל
נותןשירותיהתשלוםשלאלכבדאתההרשאהאםמצא
לכךהצדקה)למשל,אםהתעוררחששלזיוףאוהתחזות
מצדהמוטב,אושזוההפגםאוחסרבדרישתהתשלום
זה במקרה כי מוצע בבד בד שניתנהע להרשאה ביחס

יידרשנותןשירותיהתשלוםליידעאתהמשלםכיכךפעל,
ולצייןאתהטעמיםשעמדובבסיספעולתוכאמורעזאת,
כדילאפשרלמשלםלברראתהענייןולהסדירו,ולהימנע

מצבירתחובכלפיהמוטבע

חריגה המוצעבמצביםשל עניינושלהסעיף  סעיף 37
נותן אם כי לקבוע מוצע לחיובע מהרשאה 
שירותיתשלוםחייבמשלםבאופןהחורגמהרשאהלחיוב
שניתנהלו,עליולהשיבלמשלםאתההפרששביןהסכום
שבוחייבאותולביןהסכוםשבוהיהרשאילחייבולפי
ההרשאה,בערכוביוםהחיובעמוצעלקבועכיאתההשבה
ישלבצעבהקדםהאפשריולאיאוחרמיוםעסקיםאחד
מהמועדשבוגילהנותןשירותיהתשלוםעלהחריגה,או
מהמועדשהודיעלוהמשלםעלהחריגה,לפיהמוקדםע
מוצעלפרטדוגמאותלמצביםשייחשבוכחריגהמהרשאה
לחיובעלמשל,חיובמכוחהרשאהשפגתוקפה;חיובבסכום
העולהעלהסכוםהמרבילחיובהקבועבהרשאהלחיוב,או
חיובבמועדשונהמהמועדשנקבעבתנאיההרשאהעעם
זאתיובהרכיאיןמדוברברשימהסגורה,וככלשבמסגרת
נוספים תנאים המשלם ידי על נקבעו לחיוב ההרשאה
את חייב התשלום שירותי ונותן לעיל, למפורט מעבר
המשלםבניגודלהם,הרישישלראותבכךמשוםחריגה

מהרשאהלחיובע

סעיף38המוצעמבקשלהתמודדעםהסיכונים  סעיף 38
לחיוב בהרשאה למשלם הקיימים המובנים 
ה–PSDע בהוראות הקיים דומה מודל על מבוסס והוא
הסעיףהמוצעכוללחלופותשונותשתכליתןלצמצםאת
הסיכוןלשימושלרעהשיעשההמוטבבהרשאהלחיוב
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איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמזכותושלנותןשירותיתשלוםלמשלם )ב(
לחזורולחייבאתהמשלםבסכוםהחיובלפיסעיףקטן)א(,אםנוכחשלאהתקיימו
התנאיםהאמוריםבו;נותןשירותיהתשלוםלמשלםימסורלמשלםהודעההמפרטת
אתהנימוקיםלחיוב,15ימיםלפחותלפניהחיובבפועל,וימסורלמשלם,לפידרישתו,

עותקימסמכיםשבידולענייןזהע

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולואםנותןשירותיהתשלוםלמשלםאיפשרלמשלם, )ג(
במסגרתאישורבקשתההרשאהלפיסעיף33,להגבילאתתקרתסכוםהחיובבפעולות

תשלוםהנעשותמכוחההרשאהולקבועאתמועדפקיעתתוקפהשלההרשאהע

נותןשירותיתשלוםלמשלםוהמשלםרשאיםלהסכים,בחוזהביניהם,כיהוראות )ד(
סעיףקטן)א(לאיחולובהתקייםשנייםאלה:

המידעעלסכוםהחיוביימסרלמשלם30ימיםלפחותלפנימועדביצוע )1(
החיוב;

המשלםייתןאתהסכמתולביצועהחיובמכוחההרשאה,לנותןשירותי )2(
התשלום,במישריןע

תחולתהוראות
החוקעלהרשאה

לחיוב

ההוראותלפיחוקזההחלותעלאמצעיתשלום,למעטהוראותפרקו',יחולו,בשינויים39ע
המחויבים,עלרצףהפעולותשעלמשלםלבצעלשםמתןהרשאהלחיוב,ולענייןזה
יחולועלדרישהשלהמוטבלבצעפעולתתשלוםמכוחהרשאהלחיוב,ההוראותלפי

חוקזההחלותעלהוראתתשלום,למעטסעיפים15,12ו–ו1ע

שנתןהמשלםעההוראההראשונהמוצעתבסעיפיםקטנים
)א(ו–)ב(,וקובעת,כברירתמחדל,כיאםחויבהמשלםמכוח
הרשאהלחיובוסכוםהחיובחרגמהסכוםשהמשלםיכול
בחיובים בהתחשב סביר, באופן בו שיחויב לצפות היה
הקודמיםשבוצעומכוחאותההרשאהובנסיבותהעניין,
ישיבלונותןשירותיהתשלוםלמשלםאתסכוםהחיוב
בערכוביוםהחיובעמוצעלקבועכיחובתההשבהתחול
בתוךשבעהימיעסקיםמיוםהודעתהמשלםעלהחיוב
הלאסבירעזאת,בדומהלהסדריםשנקבעבפרקו'המוצע,
המוצעים, 29 עד ו2 סעיפים )ר' לרעה השימוש בעניין
כמפורטלעיל(עכךלמשל,במקרהשבומשלםמחויבבכל
שקלים ל־100 50 בין שנע בסכום תקופה במשך חודש
חדשים,בעדצריכתגזמספקהגז,ובחודשמסויםמועברת
דרישתתשלוםגבוההבאופןקיצונימהסכומיםהמתוארים,
בסךשלכמהאלפישקליםחדשיםעבמצבכזה,איןמדובר
בסכוםשהמשלםיכולהיהלצפותבאופןסבירשיחויבבו,
וכןגםנסיבותהענייןמעידותעלכךשלאסבירשאדםפרטי
יחויבבסכוםשלכמהאלפישקליםחדשיםבעדצריכת
שימוש גזעסיטואציהכזומעלהחשששלטעותאושל
לרעהעלידיהמוטב,כששלחאתדרישתהתשלוםעעוד
לרעה השימוש בפרק הכלולים לסעיפים בדומה מוצע,
שאוזכרו,לקבועמנגנוןשמאפשרלנותןשירותיהתשלום
לחזורולחייבאתהמשלםבסכוםהחיוב,אםנוכחשלא
שליחת חובת בתוספת בו, האמורים התנאים התקיימו

הודעהמתאימהלמשלםלפניהחיובבפועלע

הוראות שתי לעגן מוצע ו–)ד( )ג( קטנים בסעיפים
חלופיותלהוראתסעיףקטן)א(בענייןהשבהבשלחיוב
לאסבירמכוחהרשאהלחיוב,שתכליתןצמצוםהסיכון
שביןנותןשירותי ההתקשרות לשימושלרעה,במסגרת

כי לקבוע מוצע )ג( קטן בסעיף המשלםע לבין התשלום
הוראותסעיףקטן)א(לאיחולואםנותןשירותיהתשלום
למשלםאפשרלמשלם,במסגרתאישורבקשתההרשאה
)לפיסעיף33המוצע(להגבילאתההרשאהבזמןוכןלקצוב
)ד( קטן בסעיף מכוחהע הניתן המרבי החיוב סכום את
מוצעלקבועכיהצדדיםלחוזהשירותיהתשלוםרשאים
בהתקיים יחולו לא )א( קטן סעיף הוראות כי להסכים
שניתנאיםמצטברים-האחד,מסירתמידעלמשלםעל
אודותחיובשמבוצעמכוחההרשאה,30ימיםלפנימועד
החיוב לביצוע המשלם הסכמת השני, בפועל; ביצועו
מכוחההרשאה,שתינתןבמישריןלנותןשירותיהתשלוםע
בנסיבותאלה,שבהןמתאפשרלמשלםלדעתעלאודות
החיובהצפוימספיקזמןמראשונדרשתהסכמתולגביאותו
חיוב,אושמתאפשרלולהגבילאתהאפשרותלבצעחיוב
שחורגמסכוםשקבע,מתקיימתההגנההנדרשתומצטמצם
החששלשימושלרעהשיעשההמוטבבהרשאהלחיובע
יצויןכיבהקשרהזהברירתהמחדל,בהעדרהתייחסות
נותן שלפיו )א( קטן בסעיף המוצע לכלל חוזרת אחרת,
שירותיהתשלוםישיבלמשלםסכוםבלתיסבירשחויבבו

כאמורבאותוסעיףקטןע

הסעיףהמוצעקובעכיהוראותהחוקהחלות  סעיף 39
ו' פרק הוראות למעט תשלום", "אמצעי על 
העוסקבשימושלרעהבאמצעיתשלום,יחולו,בשינויים
המחויבים,גםעלרצףהפעולותשעלמשלםלבצעלשם
מתןהרשאהלחיובעהרשאהלחיובהיא,למעשה,סוגשל
החוק, הצעת לנוסח בהתאם זאת, עם תשלוםע אמצעי
הרשאהלחיובאינהכלולהבהגדרה"אמצעיתשלום",שכן
זומבוססתעלקיומהשלהוראתתשלוםשנותן הגדרה
אינו המשלם לחיוב, הרשאה במסגרת ואילו המשלם,
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פרק ח': עונשין 
בסעיףזה,"רכיבחיוני"-כהגדרתובסעיף1,ולגביאמצעיתשלוםשהואכרטיס40עעונשין )א(

חיובכהגדרתובסעיף11בלחוקהבנקאות)רישוי(-הלוחיתאוהחפץשהםכרטיס
החיובע

פרק ח': עונשין 

בסעיףזה,"רכיבחיוני"-כהגדרתובסעיף1,ולגביאמצעיתשלוםשהואכרטיס40ע )א(
חיובכהגדרתובסעיף11בלחוקהבנקאות)רישוי(-הלוחיתאוהחפץשהםכרטיס

החיובע

עונשין

נותןאתהוראתהתשלום,אלאהמוטבהואהדורשאת
ביצועפעולתהתשלוםעעםזאת,באופןמהותיזהואמצעי
תשלוםוככזהמוצעלהחילעליואתהנורמותהמהותיות
החוק, במסגרת התשלום אמצעי לכלל ביחס המוצעות
לשימוש האחריות בהסדרי העוסק הפרק לעניין למעט
לרעהעכאמור,בהרשאהלחיובפעולותהתשלוםמבוצעות
עלבסיסדרישותתשלוםשלהמוטבהמופנותממנוישירות
אינו כאשרהמשלם למשלם, שירותיהתשלום אלנותן
התשלום פעולת של והביצוע ההוראה משרשרת חלק
שימוש של במקרה המוצע האחריות הסדר המסוימתע
לרעהלפיפרקו'אינומתאיםלמאפייניההייחודייםשל
הרשאהלחיובעהסדרהאחריותהאמורמניחכיהמשלם
יכוללהיותאחראילשימושלרעהשנגרם)הואזהשמחזיק
ושולטבאמצעיהתשלום(,ומשכךמשיתעלהמשלםדמי
השתתפותעצמיתבמצביםמסוימים,וכןמטילעליוחובות
שונותכמוהודעהעלהאבדןאוהגניבהשלהרכיבהחיוני
אועלהשימושלרעהבאמצעיהתשלוםעהמשלםאףיכול
הוכיח התשלום שירותי נותן אם בשנית מחויב להיות
שהואמסראתהרכיבהחיוניבנסיבותלאסבירות,ועודע
החלתהסדראחריותכאמורעלהרשאהלחיובישבהכדי
להרעאתמצבושלהמשלם,הןלפיהדיןהכלליוהןלפי
הדיןהספציפילענייןהרשאהלחיוב,המוצעבפרקז',אשר
לפיו,ככלל,בכלהנוגעלהרשאהלחיובמוטלתהאחריות
במלואהעלנותןשירותיהתשלוםענותןשירותיהתשלום
יכוללצמצםאתנזקיובאמצעותקביעתהסדריםמתאימים
מולהמוטביםשיוצריםאתדרישתהתשלוםעבהקשרהזה
ישלצייןאתסעיף38המוצע,כמפורטלעיל,הקובעהסדר
ייחודישלאחריותלשימושלרעהבהרשאהלחיוב,שלפיו
נותןשירותיהתשלוםישיבלמשלםסכומיחיובשחורגים
ההנחה העניין(ע נסיבות )ולפי שלו הסבירה מהציפייה
היאשסכומיחיובחורגיםעלוליםלבטאשימושלרעהשל

המוטבבהרשאהלחיובע

בחלקוהשנישלסעיף39מוצעלהחילאתהוראות
הצעתהחוקהחלותעל"הוראתתשלום",עלדרישהשל
המוטבלבצעפעולתתשלוםמכוחהרשאהלחיוב,למעט
ההוראותהקבועותבסעיפים15,12ו־ו1עכאמור,הוראת
תשלוםהיאהוראהשנותןהמשלםלנותןשירותיהתשלום
באמצעותאמצעיהתשלוםעבהרשאהלחיוב,המשלםאינו
תשלום דרישת נותן המוטב אלא תשלום, הוראת נותן
להחיל יש מהותית, מבחינה זאת, עם ההרשאהע מכוח
עלדרישתהתשלוםאתההוראותהחלותבענייןהוראת
תשלום,ונותןההוראהאינומשנהלענייןזהעכךלמשל,
ההוראהולפיהלאניתןלחייבמשלםלפנישניתנההוראת
התשלום)סעיף9להצעתהחוק(,וכןההוראהשלפיהלא
ניתןלנכותעמלהאוכלחיובאחרמהכספיםשלגביהם
ניתנההוראתהתשלום)סעיף14להצעתהחוק(עעםזאת,

נראהכיאיןרלוונטיותלהחלתסעיפים15,12ו־ו1להצעת
החוק,בהקשרשלהרשאהלחיובעסעיף12המוצעעוסק
בחובהשלנותןשירותיהתשלוםלמשלםלתתלמשלם
מידעעלמועדהעברתהכספיםלזכותהמוטבעהוראהזו
רלוונטיתרקכאשרהוראתהתשלוםניתנתלנותןשירותי
התשלוםבמישריןעההנחההיאשכאשרההוראהניתנת
באמצעותהמוטב,המוטביודעמתיהואמזוכה,בהתאם
להסכמיםשבינולביןנותןשירותיהתשלוםלמוטבעבאותו
אופןאיןלסעיףרלוונטיותכאשרהמוטבהואזהשנותן
אתדרישתהתשלוםלנותןשירותיהתשלוםלמשלםעסעיף
15המוצעעוסקבהסדרתסירובשלנותןשירותיתשלום
למשלםלבצעפעולתתשלוםעסעיףזהאינונדרשביחס
להרשאהלחיובבשלקיומהשלהוראהמקבילהומותאמת
ו3להצעתהחוקהמאפשרלנותןשירותי במסגרתסעיף
תשלוםלבטלהרשאהלחיובאושלאלבצעפעולתחיוב

לפידרישתהמוטב,מטעמיםסביריםע

לבטל המשלם של בזכותו עוסק המוצע ו1 סעיף
הוראתתשלוםשניתנהעלידועבהרשאהלחיובהמשלם
אינובהכרחיודעעלדרישתהתשלוםשניתנה,אלאלאחר
ביצועפעולתהתשלוםמכוחה,ועלכןלאנכוןלהחילאת
הוראותסעיףו1גםעלדרישתתשלוםעבהתאם,נקבעה
הוראההעוסקתבזכותהמשלםלבטלחיובלאחרביצוע
)ר'סעיף35 פעולתהתשלום,הייחודיתלהרשאהלחיוב

המוצע(ע

סעיף40המוצענועדלהחליףאתסעיפיםו1,ו1  סעיף 40
ו־18לחוקכרטיסיחיוב,להתאיםאותםלמונחים 
הקבועיםבהצעתהחוק,ולהרחיבםבאופןמותאםלאמצעי
כן, כמו דווקאע חיוב כרטיסי שאינם התשלוםהנוספים
את להשלים שנועדו פליליים איסורים בסעיף מוצעים
הוראותהאסדרהבהצעתהחוק,הכולכפישיפורטלהלןע
לסעיפיםקטנים)א(ו–)ב()1(-סעיףו1)א(לחוקכרטיסיחיוב
קובעכינטילהאוהחזקהשלכרטיסהחיוב,שלאבהסכמת
לקוח,בכוונהלהשתמשבואולאפשרלאחרלהשתמש
בו,היאעבירהשהעונשבצדההואמאסרשלוששניםע
מוצעלעגןהוראהזובסעיףקטן)ב(המוצעעעלפיהמוצע,
המשלם, בהסכמת שלא החזקה, או נטילה על האיסור
בכוונהלהשתמשבואולאפשרלאחרלהשתמשבו,יחול
עלנטילהאוהחזקהשל"רכיבחיוניבאמצעיתשלום"ע
סעיף1להצעתהחוקמגדיר"רכיבחיוניבאמצעיתשלום",
כרכיבבאמצעיהתשלוםהייחודילמשלם,שבאמצעותו
למתן בחוזה שפורט ובלבד תשלום, הוראת לתת ניתן
של גיבושה שלצורך היא, המשמעות תשלוםע שירותי
רכיב הוחזק או שניטל להראות יש הפלילית, העבירה
הסכמת בלא כאמור, כהגדרתו תשלום, באמצעי חיוני
המשלם,בכוונהלהשתמשבואולאפשרלאחרלהשתמש
נייד, מחשב או סלולרי מכשיר למשל ניטל אם לכן, בוע
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אלהדינם-מאסרשלוששנים: )ב(

מישנטלאוהחזיקרכיבחיוניבאמצעיתשלוםשלאבהסכמתהמשלם, )1(
- "נטילה" זה, לעניין בו; להשתמש לאחר לאפשר או בו להשתמש בכוונה

כהגדרתהבסעיף383)ג()1(לחוקהעונשין;

לאחררכיבחיוני חיוניבאמצעיתשלום,אומסר ברכיב מישהשתמש )2(
כאמור,בידיעהשהואעלוללהשתמשבו,בכוונהלהונותע

נעברהעבירהלפיסעיףקטן)ב()2(,בנסיבותמחמירות,דינושלעוברהעבירה- )ג(
מאסרחמששנים;בסעיףקטןזה,"נסיבותמחמירות"-אחתמאלה:

המעשההמהווהאתהעבירהנעשהכלפימספררבשלמשלמיםאוכלפי )1(
קשיש,חסרישע,אומשלםאחרהנתוןבמצבשלחולשהשכלית,נפשיתאו

גופנית;

עוברהעבירההפיקרווחיםאוטובותהנאהמשמעותייםמהמעשההמהווה )2(
אתהעבירה;

העבירהנעברהבתחכוםשהקלבאופןניכרעלביצועהאוהקשהעלגילויהע )3(

נותןשירותיתשלוםשלאגילהללקוחפרטמהותיבניגודלהוראותסעיףו)א(, )ד(
דינו-מאסרשישהחודשיםאוקנסכאמורבסעיף1ו)א()4(לחוקהעונשין,ואםנעברה

העבירהבידיתאגיד-כפלהקנסהאמורע

נותןשירותיתשלוםשעשהדברהעלוללהטעותלקוחבענייןמהותיבעסקהלמתן )ה(
שירותיתשלום,בניגודלהוראותסעיף8,דינו-מאסרשנהאוכפלהקנסהאמורבסעיף

1ו)א()4(לחוקהעונשין,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-פיארבעהמהקנסהאמורע

שבהםמותקנתאפליקציהלשירותיתשלום,ואולםלצורך
לפי עבירה הדבר יהווה לא אישי, קוד נדרש הפעלתה
הסעיףעבכלהנוגעלכרטיסחיוב,וכדישלאלגרועמהאיסור
הפליליהקבועבסעיףו1לחוקכרטיסיחיוב,מוצעלקבוע
בסעיףקטן)א(,כיהרכיבהחיוניהואהלוחיתאוהחפץ
שהםכרטיסהחיובעצמועעלכן,כאשרמדוברבכרטיס
חיוב,איןצורךלהוכיחאתהאמורבהגדרה"רכיבחיוני

באמצעיתשלום"ע

שלפיה חזקה קובע חיוב כרטיסי ו1)ב(לחוק סעיף
הנוטלאומחזיקכרטיסחיובשלאבהסכמתהלקוח,חזקה
שהואמתכווןלהשתמשבואולאפשרלאחרלהשתמש
להחזקה או לנטילה סביר הצדק הוכיח אם זולת בו,
בכל החוקע בהצעת כזו חזקה לעגן שלא מוצע כאמורע
אם ספק חיוב, כרטיסי שאינם תשלום לאמצעי הנוגע
ניתןלהתייחסלחזקהכאמורכרלוונטיתאונכונה,שכן
להיות עשויים אלה תשלום לאמצעי לעיל שצוין כפי
מגווןשימושיםנוספיםשאינםנוגעיםלהוראותתשלום,
ולפיכךאיןמקוםלהניחמלכתחילהכיהחזקתםנועדה
לשימושבלתיראויעלענייןכרטיסיחיוב,בשלהעובדה
כיכרטיסהחיובאינוכוללבדרךכללשימושיםנוספים,
והוארשוםעלשםבעליו,נראהכיממילאלאצפויקושי
מיוחדבהוכחתרכיבהכוונה,ולפיכךהצורךבקביעתחזקה

כאמורמתייתרע

לסעיפים קטנים )ב()2( ו–)ג(

ו1לחוקכרטיסיחיוב,קובעעבירהשהעונש סעיף
בצדההואשלוששנותמאסר,עלמיש"השתמשבכרטיס
חיובאובמרכיבממרכיביו,במטרהלהונות"עעודנקבעה
עבירהבנסיבותמחמירות,שאינןמפורטותבסעיף,והעונש

בצידהעומדעלחמששנותמאסרע

חיוב כרטיסי לחוק ו1 סעיף את להחליף מוצע
)ב()2( קטן ו–)ג(המוצעיםעבסעיף )ב()2( קטנים בסעיפים
מוצעלהתאיםאתהעבירההקיימתלמונחיםולאסדרה
המוצעיםבהצעתהחוק,ובסעיףקטן)ג(מוצעלקבועעבירה
בנסיבותמחמירות,המפורטותבסעיף,כדילאפשרודאות
ובהירותבתחולתהעבירההמוצעתוגבולותיהעהנסיבות
המחמירותהמוצעותמונותמאפייניםלחומרההכרוכים
מאפיינים האחד, מישורים: בשלושה העבירה, בביצוע
הקשוריםבנפגע,למשלרגישותמיוחדתשלו,מספררב
שלנפגעיםוכדומה;השני,רווחמשמעותישנוצרלעושה
בתחכום, העבירה ביצוע השלישי, מהעבירה; כתוצאה
באופןשהקלבאופןניכרעלביצועהאוהקשהעלגילויהע

לסעיפים קטנים )ד( ו–)ה(

מהותי פרט של אי–גילוי על עבירה לקבוע מוצע
בעסקה)סעיףקטן)ד(המוצע(,וכןעבירהלענייןהטעיה

שללקוחבענייןמהותיבעסקה)סעיףקטן)ה(המוצע(ע
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נותןשירותיתשלוםשאינוגוףפיננסימפוקחשלאצייןפרטיםשקבעהשרבהתאם )ו(
להוראותסעיףו)ב(,דינו-קנסכאמורבסעיף1ו)א()2(לחוקהעונשין,ואםהואתאגיד

-כפלהקנסהאמורע

פרק ט': עיצום כספי

בפרקזה-41עהגדרותלפרקט'

"בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"-מישבידורישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראיכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןלמתןאשראי"-מישבידורישיוןלמתןאשראיכהגדרתובחוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"חברהמנהלת"-כהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותגמל;

נותןשירותיתשלוםשאינוגוףפיננסימפוקחשלאצייןפרטיםשקבעהשרבהתאם )ו(
להוראותסעיףו)ב(,דינו-קנסכאמורבסעיף1ו)א()2(לחוקהעונשין,ואםהואתאגיד

-כפלהקנסהאמורע

פרק ט': עיצום כספי

הגדרותלפרקט'בפרקזה-41ע

"בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"-מישבידורישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראיכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"בעלרישיוןלמתןאשראי"-מישבידורישיוןלמתןאשראיכהגדרתובחוקהפיקוח
עלשירותיםפיננסייםמוסדרים;

"חברהמנהלת"-כהגדרתהבחוקהפיקוחעלקופותגמל;

לסעיף קטן )ו(

תשלום שירותי לנותן ביחס עבירה לקבוע מוצע
שאינוגוףפיננסימפוקח,שלאצייןפרטיםשקבעהשר
בהתאםלהוראותסעיףו)ב(עגוףפיננסישאינומפוקחאינו
נתוןלרגולציה,אךקייםאינטרסציבוריבפיקוחאחרעליו,
לענייןמתןהוראותהנוגעותלחובתגילויעבענייןזהמוצע
בסעיףולעיללהסמיךאתשרהמשפטיםלקבועהוראות
שיחולועלגופיםאלה,לענייןחובותגילויכלפיהמשלםע
באופןמשליםלהסמכההאמורה,ובהעדרגורםמאסדר

לגופיםאלה,נקבעהאיסורהמוצעע

במנגנוני השימוש גובר האחרונות, בשנים  סעיפים 
אכיפהמינהליים,ובראשםהטלתעיצוםכספי,  41 עד 44
שנים ככליםחלופייםלמשפטהפליליעבמשך  כללי

גם הפלילית באכיפה שימוש נעשה ארוכות 
ההפרות שכן רגולטוריות, חוק הוראות של להפרות
הוגדרוכעבירותפליליות)המסווגותבעולםדיניהעונשין
malaprohibita,קרי:עבירותהסדר(עעם כעבירותשהן
השניםגברההתפיסהכימנגנוןשלאכיפהמינהלית,קרי,
הטלתסנקציותבידירשותמינהליתולאבידיביתמשפט,
מתאיםיותרלטיפולבהפרותשלהוראותחוקרגולטוריותע
יתרונהשלהאכיפההמינהלית,לעומתהאכיפההפלילית,
טמוןביעילותהפעלתה,המאפשרתתגובהמהירהלהפרה
לכן, ציותע למשטר המפוקח את להחזיר בכך ומסייעת
ההפרותשבשלהןמופעלתאכיפהמינהליתהןרקהפרות
שקל,פשוטוברורלהיווכחבקיומןנוכחמקצועיותושל
את והיכרותו התחום, של המאסדר שהוא הממונה,
ההוראותהמחייבותאתהפועליםבתחוםשעליוהואאמוןע
הפרותאלהאינןמחייבותבירורעובדתימורכב,ויתרעלכן
-אינןדורשותבירורשליסודנפשישאינורלוונטיבהקשר
שלהוכחתהפרתההוראותהרגולטוריותעבנוסף,הטלת
מהטלת שונה הכספי, העיצום - המינהלית הסנקציה
סנקציה היא המינהלית הסנקציה הפליליתע הסנקציה
כספיתבעודשהסנקציההפליליתיכולהלהטילגםמגבלות
עלהחירות)דוגמתעונשמאסר(עהסנקציההמינהליתאינה
ואינה בפלילים המלווההרשעה החברתי בקלון מלווה
גוררתאחריהרישוםפליליעלכן,מוצעלקבועכיעלהפרות
שלההוראותהפשוטותוהברורותשלהצעתהחוקיוטל

עיצוםכספיעיודגש,כיבשלההוראותהמורכבותיותרשל
הצעתהחוקלאניתןלהטילמידעיצוםכספי,אךהוראות
אלהניתנותלאכיפהלאחרשהמאסדרייתןלמפוקחצו
לתיקוןליקוייםבהתאםלחיקוקשמכוחוהואפועל,ואם
יופרהצויהיהניתןלהטילעלהפרתוגםעיצוםכספימכוח
אותםחיקוקים)לגביהמפקחעלהבנקים-ר'סעיפיםו1)ב(
ו־11א)א()2(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(;לגביהמפקח
עלנותנישירותיםפיננסיים-ר'סעיפים53)א(ו־2ו)ב()31(
לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים;לגביהמפקח
88טוו־109ב)ד()8( סעיפים עלהשירותיםהכספיים-ר'
החוקכוללתהוראותאשר הדואר(,אףכיהצעת לחוק
כוללת היא אין התשלום, שירותי נותני כלל על יחולו
הסדריםבענייןהרישוישלהםעכךשבשוקשירותיהתשלום
פועליםכיוםנותנישירותיתשלוםשהםגופיםפיננסיים
מפוקחיםתחתמאסדרשהוגדרבחוק,וכןכאלהשאינם
חקיקה מפוקחיםעבימיםאלהפועלתהממשלהלקידום
שאינם תשלום, שירותי נותני לאותם ביחס זה, בנושא
מפוקחיםושאיןלהםמאסדרעלכן,בשלבזה,ועדלחקיקת
חוקבנושאזה,יהיהניתןלהטילעיצוםכספיעלפיהמוצע,
רקעלהגופיםהמפוקחיםכברהיום)בנקים,חברותכרטיסי

אשראי,סולקים,בנקהדוארועוד(ע

את ולזהות להגדיר מוצע הסעיף במסגרת  סעיף 41 
גופים שהם מוטבים, המהווים הגורמים 
עליהם להטיל ניתן יהיה המוצע פי על אשר מפוקחים
עיצומיםכספייםעהטלתהעיצומיםיכולשתיעשהעלנותני
הוראות את הפרו אשר מוטבים על או תשלום שירותי
החוקכמפורטבפרקהמוצעעלענייןנותנישירותיתשלום,
הוגדרובסעיף1להצעתהחוקגופיםפיננסייםמפוקחים,
מוטבים זאת, לעומת כעתע בהגדרתם צורך אין ולפיכך
מפוקחיםטרםהוגדרועלפיכךמוצעלהגדיראתהמוטבים
האלה:"עוסק","מבטח","חברהמנהלת","בעלרישיוןלמתן
אשראי"או"בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"ע
המדוברבגופיםמפוקחים,כלאחדמכוחחוקאחר,אשר
מינהלית אכיפה מנגנוני בעניינם קיימים עתה כבר
והטלתעיצומיםכספייםהמופעליםעלידיגופיהפיקוח
)המאסדרים(שלהםעבהתאם,מוצעלהגדיראתהמאסדרים
שלגופיםאלהעבשלהיותםמוטביםולאנותנישירותי
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"מאסדר"-כהגדרתובסעיף1וכן-

לענייןעוסק-הממונהעלהגנתהצרכןוהסחרההוגןכמשמעותובחוק )1(
הגנתהצרכן;

וחיסכון ביטוח ההון שוק על הממונה - מנהלת וחברה מבטח לעניין )2(
כמשמעותובחוקהפיקוחעלהביטוח;

לתיווך מערכת להפעלת רישיון ובעל אשראי למתן בעלרישיון לעניין )3(
באשראי-המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים;

"מבטח"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"הסכוםהבסיסי"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןנותןשירותיתשלוםשהואתאגידבנקאי,תאגידעזראוסולק- )1(
50,000שקליםחדשים;

לענייןנותןשירותיתשלוםשהואבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי )2(
ובעלרישיוןהנפקה-סכוםהעיצוםהכספישהיהמוטלעלבעלרישיוןכאמור
בשלהפרתהוראההמנויהבסעיף2ו)ב(לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים

מוסדרים;

לענייןנותןשירותיתשלוםשהואבנקהדואר-סכוםהעיצוםהכספישהיה )3(
מוטלעלבנקהדוארבשלהפרתהוראההמנויהבסעיף109ב)ד(לחוקהדואר;

לענייןמוטבשהואעוסק-סכוםהעיצוםהכספישהיהמוטלעלהעוסק )4(
בשלהפרתהוראההמנויהבסעיף22ג)א(לחוקהגנתהצרכן;

לענייןמוטבשהואמבטח-סכוםהעיצוםהכספישהיהמוטלעלהמבטח )5(
על הפיקוח לחוק השלישית בתוספת א' בחלק המנויה הוראה הפרת בשל

הביטוח;

לענייןמוטבשהואחברהמנהלת-סכוםהעיצוםהכספישהיהמוטלעל )ו(
החברההמנהלתבשלהפרתהוראההמנויהבחלקא'בתוספתהראשונהלחוק

הפיקוחעלקופותגמל;

להפעלת רישיון אובעל אשראי למתן רישיון בעל שהוא מוטב לעניין )ו(
מערכתלתיווךבאשראי-סכוםהעיצוםהכספישהיהמוטלעלבעלרישיון
שירותים על הפיקוח לחוק 2ו)ב( בסעיף המנויה הוראה הפרת בשל כאמור

פיננסייםמוסדריםע

נותןשירותיתשלוםשהואגוףפיננסימפוקחשהפרהוראהמההוראותלפיחוק42עעיצוםכספי )א(
זהכמפורטלהלן,רשאיהמאסדרלהטילעליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכום

הבסיסי:

תשלום,לאנכללההתייחסותלגביהםבהגדרה"מאסדר"
שבסעיף1לחוק,והיאנדרשתלצורכיהוראותפרקזהע

כמוכן,לצורכיקביעתסכוםהעיצוםשמוצעלהטיל
עלהגופיםהאמורים,מוצעלהגדירמהו"הסכוםהבסיסי"
ביחסלכלגוףוגוף,הןלגביהמוטביםהשוניםשהוגדרו
כאמורוהןלגבינותנישירותיתשלוםשהםגופיםפיננסיים
מפוקחיםעמוצעכיהסכוםהבסיסייוגדרבדרךשלהפניה
באסדרה אלה לגופים ביחס הנהוגים העיצום לסכומי

החלהבעניינםע

מוצעלקבועאתרשימתהסעיפיםבהצעתהחוק  סעיף 42
שהפרהשלהםתגרורהטלהשלעיצוםכספיע 
הפרות רשימת לכלול מוצע ו–)ב( )א( קטנים בסעיפים
שלנותנישירותיתשלום,אשרבשלהןיהיהניתןלהטיל
עיצוםכספיבסכוםהבסיסי)סעיףקטן)א(המוצע(אוכפל
הסכוםהבסיסי)סעיףקטן)ב(המוצע(עבסעיףקטן)ג(מוצע
להטילעיצוםכספי,בסכוםהבסיסי,עלמוטביםשהםגופים
מפוקחים)המנוייםבסעיףקטןזה(,בשלהפרתהוראות
לענייןהודעהעלביטולהרשאהלחיובאולענייןדרישה
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לאתיעדאתהסכמתהלקוח,בניגודלהוראותסעיף2)ג(; )1(

לאנתןללקוחהזדמנותסבירהלעייןבחוזהשירותיתשלוםלפניכריתתו, )2(
בניגודלהוראותסעיף2)ד(;

לאמסרללקוחעותקמחוזהשירותיהתשלוםשנכרתאועותקמתיעוד )3(
הסכמתו,בניגודלהוראותסעיף2)ד(;

לבין התשלום שירותי בין הלקוח עם ההתקשרות בחוזה הפריד לא )4(
השירותיםהנוספים,בניגודלהוראותסעיף3)א(;

לאהבטיחמתןגישהלחוזהשירותיהתשלוםולתנאיובהתאםלהוראות )5(
סעיף4;

לאתיעדמידעבדברהמועדיםהנוגעיםלקבלתהוראתתשלוםולביצוע )ו(
פעולתתשלוםעלפיה,בניגודלהוראותסעיף13;

ניכהעמלהאוכלחיובאחרמהכספיםשלגביהםניתנההוראתתשלום, )ו(
בניגודלהוראותסעיף14)א(,אוניכהעמלהאוכלחיובאחרמהכספיםשלגביהם
ניתנהדרישהמאתהמוטבמכוחהרשאהלחיוב,בניגודלהוראותהסעיףהאמור

כפישהוחלבסעיף39;

לאהשיבלמשלםאתסכוםהחיובבהתאםלהוראותסעיףו2)א(; )8(

לאהשיבלמשלםאתסכוםההפרשבהתאםלהוראותסעיף28)א(; )9(

להוראות בהתאם לו שהוגשה לחיוב הרשאה למתן בבקשה טיפל לא )10(
סעיף33;

לאהודיעלמוטבעלביטולהרשאהלחיובבהתאםלהוראותסעיף34)א(, )11(
ואםנותןשירותיהתשלוםהיההמוטבבפעולתהתשלום-לאהודיעלנותן

שירותיהתשלוםלמשלםעלביטולכאמורבהתאםלהוראותאותוסעיף;

הפרהוראהשנקבעהבתקנותלפיחוקזההמנויהבחלקא'לתוספתע )12(

נותןשירותיתשלוםשהואגוףפיננסימפוקחשהפרהוראהמההוראותלפיחוק )ב(
זהכמפורטלהלן,רשאיהמאסדרלהטילעליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכום

שלכפלהסכוםהבסיסי:

כרתחוזהשירותיתשלוםשלאבכתב,בניגודלהוראותסעיף2)ג(; )1(

לאזיההאתהלקוחלפניכריתתחוזהשירותיתשלום,בניגודלהוראות )2(
סעיף2)ד(;

לאגילהללקוחפרטמהותי,בניגודלהוראותסעיפיםו)א(אוו1)ג(; )3(

לאתיעדאתהסכמתהלקוח,בניגודלהוראותסעיף2)ג(; )1(

לאנתןללקוחהזדמנותסבירהלעייןבחוזהשירותיתשלוםלפניכריתתו, )2(
בניגודלהוראותסעיף2)ד(;

לאמסרללקוחעותקמחוזהשירותיהתשלוםשנכרתאועותקמתיעוד )3(
הסכמתו,בניגודלהוראותסעיף2)ד(;

לבין התשלום שירותי בין הלקוח עם ההתקשרות בחוזה הפריד לא )4(
השירותיםהנוספים,בניגודלהוראותסעיף3)א(;

לאהבטיחמתןגישהלחוזהשירותיהתשלוםולתנאיובהתאםלהוראות )5(
סעיף4;

לאתיעדמידעבדברהמועדיםהנוגעיםלקבלתהוראתתשלוםולביצוע )ו(
פעולתתשלוםעלפיה,בניגודלהוראותסעיף13;

ניכהעמלהאוכלחיובאחרמהכספיםשלגביהםניתנההוראתתשלום, )ו(
בניגודלהוראותסעיף14)א(,אוניכהעמלהאוכלחיובאחרמהכספיםשלגביהם
ניתנהדרישהמאתהמוטבמכוחהרשאהלחיוב,בניגודלהוראותהסעיףהאמור

כפישהוחלבסעיף39;

לאהשיבלמשלםאתסכוםהחיובבהתאםלהוראותסעיףו2)א(; )8(

לאהשיבלמשלםאתסכוםההפרשבהתאםלהוראותסעיף28)א(; )9(

להוראות בהתאם לו שהוגשה לחיוב הרשאה למתן בבקשה טיפל לא )10(
סעיף33;

לאהודיעלמוטבעלביטולהרשאהלחיובבהתאםלהוראותסעיף34)א(, )11(
ואםנותןשירותיהתשלוםהיההמוטבבפעולתהתשלום-לאהודיעלנותן

שירותיהתשלוםלמשלםעלביטולכאמורבהתאםלהוראותאותוסעיף;

הפרהוראהשנקבעהבתקנותלפיחוקזההמנויהבחלקא'לתוספתע )12(

נותןשירותיתשלוםשהואגוףפיננסימפוקחשהפרהוראהמההוראותלפיחוק )ב(
זהכמפורטלהלן,רשאיהמאסדרלהטילעליועיצוםכספי,לפיהוראותפרקזה,בסכום

שלכפלהסכוםהבסיסי:

כרתחוזהשירותיתשלוםשלאבכתב,בניגודלהוראותסעיף2)ג(; )1(

לאזיההאתהלקוחלפניכריתתחוזהשירותיתשלום,בניגודלהוראות )2(
סעיף2)ד(;

לאגילהללקוחפרטמהותי,בניגודלהוראותסעיפיםו)א(אוו1)ג(; )3(

לבצעפעולתתשלוםמכוחהרשאהשבוטלה,וזאתבשל
לגרום עלולים כאמור דרישה או הודעה שהעדר הנזק
למשלםעלענייןזההצעתהחוקמתייחסתלשלושהסוגים
שלמוטביםשעליהםמוצעלהטילעיצומיםכספייםבשל
ההפרההאמורה:האחד,נותןשירותיתשלוםב"כובעו"
כמוטבעכךלמשל,במצבשבוישלמשלםבחשבוןהבנק
שלו,הרשאהלחיובלטובתחברתכרטיסיאשראיעבמקרה
זהיוטלועלחברתכרטיסיהאשראיעיצומיםכספייםמכוח
סעיף42)א()11(המוצע,אםהיאלאהודיעהלנותןשירותי
התשלוםעלביטולההרשאה,אומכוחסעיף42)ג(המוצע,
אםדרשהלבצעפעולתתשלוםמכוחהרשאהשבוטלה;

השני,"עוסק"לפיחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-1981)להלן
-חוקהגנתהצרכן(,שלאהודיעעלביטולהרשאהאו
דרשלבצעפעולתתשלוםמכוחההרשאהשבוטלה,ואז
יחולומנגנוניהעיצומיםהכספייםמכוחחוקהגנתהצרכן;
הצרכן, מחוקהגנת שמוחרג אחר, השלישי,בעלרישיון
חברת או מבטח כדוגמת המוצע, 42)ג( בסעיף המפורט
מנהלתעעלאלהיחולומנגנוניהעיצומיםהכספייםמכוח
החקיקההקיימתשמסדירהאתפעילותם)כמוחוקהפיקוח
אוחוק התשמ"א-1981, )ביטוח(, פיננסיים שירותים על

הפיקוחעלשירותיםפיננסיים)גמל(,התשס"ה-2005(ע
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עשהדברהעלוללהטעותלקוחבענייןמהותיבעסקהלמתןשירותיתשלום, )4(
בניגודלהוראותסעיף8;

חייבאתהמשלםבשלפעולתתשלוםלפניקבלתהוראתתשלום,בניגוד )5(
11,אולפניקבלתדרישהמאתהמוטבמכוחהרשאהלחיוב, להוראותסעיף

בניגודלהוראותהסעיףהאמורכפישהוחלבסעיף39;

לאמסרלמשלםבמועדקבלתהוראתהתשלוםמידעעלהמועדשבויועברו )ו(
הכספיםלזכותהמוטב,בניגודלהוראותסעיף12;

לאהפסיקאתהביצועשלהוראתתשלוםואתחיובהמשלםמכוחה,בניגוד )ו(
להוראותסעיףו1)א(;

לאתיקןפגםבביצועפעולתתשלוםשהואאחראילו,בהתאםלהוראות )8(
סעיף19)ה(;

בניגוד המשלם, בקשת לפי תשלום באמצעי השימוש את הקפיא לא )9(
להוראותסעיף22,אואתהשימושבהרשאהלחיוב,בניגודלהוראותהסעיף

האמורכפישהוחלבסעיף39;

לאהשיבלמשלםאתסכוםהחיובבשלפעולתתשלוםבמסמךחסראואת )10(
סכוםההפרש,לפיהעניין,בניגודלהוראותסעיף29)ב(;

חייבאתהמוטבבשלסכוםשהושבלמשלםלפיסעיףו2אובשלהוצאות )11(
אחרותשנגרמולובשלכך,בניגודלהוראותסעיף32)א(או)ג(;

סעיף להוראות בניגוד שבוטלה, הרשאה מכוח תשלום פעולת ביצע )12(
34)ב()2(ואםנותןשירותיהתשלוםהיההמוטבבפעולתהתשלום-דרשלבצע

פעולתתשלוםמכוחההרשאהשבוטלהבניגודלהוראותסעיף34)ב()1(;

לאהשיבלמשלםאתסכוםהחיובשבוטל,בניגודלהוראותסעיף35; )13(

לאהשיבלמשלםאתסכוםההפרש,בניגודלהוראותסעיףו3; )14(

מנעמהמוטבלתתהנחהלמשלםבשלשימושבאמצעיתשלוםמסוים, )15(
בניגודלהוראותסעיף45;

לאמסרדיווחבהתאםלהוראותסעיףו4)א(או)ב(; )ו1(

הפרהוראהשנקבעהבתקנותלפיחוקזההמנויהבחלקב'לתוספתע )ו1(

מוטבשהואעוסק,מבטח,חברהמנהלת,בעלרישיוןלמתןאשראיאובעלרישיון )ג(
להפעלתמערכתלתיווךבאשראי,שלאהודיעלנותןשירותיתשלוםלמשלםעלביטול
הרשאהלחיובלפיסעיף34)א(,אושדרשלבצעפעולתתשלוםמכוחהרשאהשבוטלה,
בניגודלהוראותסעיף34)ב()1(,רשאיהמאסדרלהטילעליועיצוםכספי,לפיהוראות

פרקזה,בסכוםהבסיסיע
החלתמנגנון

העיצוםהכספי
עלמפריםשונים

שהםנותנישירותי
תשלום

עלעיצוםכספילפיסעיף43)א(או)ב(לגבינותןשירותיתשלוםכמפורטבפסקאות43ע
שלהלןיחולוההוראותהמפורטותלצדו:

לגביתאגידבנקאי,תאגידעזרוסולק-ההוראותלפיסעיפים14טעד14טולפקודת )1(
הבנקאות,בשינוייםהמחויבים;

הטלת לעיל, כאמור 42 בסעיף המוצע פי על  סעיפים
עיצומיםכספייםעלהגופיםהמפוקחיםהשונים  43 ו־44

)נותנישירותיתשלוםאומוטבים,לפיהעניין(, 
תיעשהעלידיהמאסדרשלכלגוףוגוףבהתאםלהגדרות
הטלת על להחיל מוצע ו־44 43 בסעיפים המוצעותע
החלים השונים המנגנונים את הכספיים העיצומים

43 סעיף השוניםע המפוקחים הגופים על הזה בהקשר
המוסדרים כספיים עיצומים למנגנוני מתייחס המוצע
בחוקיהאסדרההשוניםהחליםעלנותנישירותיתשלום,
וסעיף44המוצעמתייחסלמנגנוניםהמקביליםהחליםעל

המוטביםהמנוייםבוע
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לגביבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיובעלרישיוןהנפקה-ההוראות )2(
לפיסעיפים2ו)ד(ו–4ועד93לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,בשינויים
המחויבים,לרבותהסמכותלהמציאלמפר,במקוםהודעהעלכוונתחיוב,הודעהעל

אפשרותלהגישהתחייבותועירבון;

לגביבנקהדואר-ההוראותלפיסעיפים109ב1עד109ט1לחוקהדואר,בשינויים )3(
המחויביםע

החלתמנגנון
העיצוםהכספי

עלמפריםשונים
שהםמוטבים



עלעיצוםכספילפיסעיף43)ג(לגבימוטבכמפורטבפסקאותשלהלןיחולוההוראות44ע
המפורטותלצדו:

לגביעוסק-ההוראותלפיסעיפים22דעד22כולחוקהגנתהצרכן,בשינויים )1(
המחויבים,לרבותהסמכותלהמציאלמפר,במקוםהודעהעלכוונתחיוב,התראה

מינהליתאוהודעהעלאפשרותלהגישהתחייבותועירבון;

לגבימבטח-ההוראותלפיסעיפים92א1עד92ידו–92טזעד92כגלחוקהפיקוח )2(
עלהביטוח,בשינוייםהמחויבים,לרבותהסמכותלהמציאלמפר,במקוםהודעהעל

כוונתחיוב,הודעהעלאפשרותלהגישהתחייבות;

לגביחברהמנהלת-ההוראותלפיסעיפים44ו־ו4לחוקהפיקוחעלקופותגמל, )3(
בשינוייםהמחויבים,לרבותהסמכותלהמציאלמפר,במקוםהודעהעלכוונתחיוב,

הודעהעלאפשרותלהגישהתחייבות;

לגביבעלרישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי- )4(
ההוראותלפיסעיפים2ו)ד(ו–4ועד93לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,
בשינוייםהמחויבים,לרבותהסמכותלהמציאלמפר,במקוםהודעהעלכוונתחיוב,

הודעהעלאפשרותלהגישהתחייבותועירבוןע

פרק י': שונות
איסורלמנועמתן

הנחה
נותןשירותיתשלוםלמוטבלאימנעמהמוטבלתתהנחהלמשלםבשלשימושבאמצעי45ע

תשלוםמסויםע

נותןשירותיתשלוםלמשלםידווחלמשלםעלחיוביהמשלםבמסגרתפעולותו4עחובותדיווח )א(
תשלום,לשםהבטחתגילוינאותוכדילספקלואתהמידעהנדרשלצורךזיהוישימוש
לרעהשנעשהבאמצעיתשלום;שרהמשפטים,בהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראל,
רשאילקבועהוראותלענייןדיווחלפיסעיףקטןזהובכללזהלענייןפרטיהדיווח,אופן

הדיווחומועדיהדיווחע

לגביבעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיובעלרישיוןהנפקה-ההוראות )2(
לפיסעיפים2ו)ד(ו–4ועד93לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,בשינויים
המחויבים,לרבותהסמכותלהמציאלמפר,במקוםהודעהעלכוונתחיוב,הודעהעל

אפשרותלהגישהתחייבותועירבון;

לגביבנקהדואר-ההוראותלפיסעיפים109ב1עד109ט1לחוקהדואר,בשינויים )3(
המחויביםע



עלעיצוםכספילפיסעיף43)ג(לגבימוטבכמפורטבפסקאותשלהלןיחולוההוראות44ע
המפורטותלצדו:

החלתמנגנון
העיצוםהכספי

עלמפריםשונים
שהםמוטבים


לגביעוסק-ההוראותלפיסעיפים22דעד22כולחוקהגנתהצרכן,בשינויים )1(
המחויבים,לרבותהסמכותלהמציאלמפר,במקוםהודעהעלכוונתחיוב,התראה

מינהליתאוהודעהעלאפשרותלהגישהתחייבותועירבון;

לגבימבטח-ההוראותלפיסעיפים92א1עד92ידו–92טזעד92כגלחוקהפיקוח )2(
עלהביטוח,בשינוייםהמחויבים,לרבותהסמכותלהמציאלמפר,במקוםהודעהעל

כוונתחיוב,הודעהעלאפשרותלהגישהתחייבות;

לגביחברהמנהלת-ההוראותלפיסעיפים44ו־ו4לחוקהפיקוחעלקופותגמל, )3(
בשינוייםהמחויבים,לרבותהסמכותלהמציאלמפר,במקוםהודעהעלכוונתחיוב,

הודעהעלאפשרותלהגישהתחייבות;



לגביבעלרישיוןלמתןאשראיובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי- )4(
ההוראותלפיסעיפים2ו)ד(ו–4ועד93לחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים,
בשינוייםהמחויבים,לרבותהסמכותלהמציאלמפר,במקוםהודעהעלכוונתחיוב,

הודעהעלאפשרותלהגישהתחייבותועירבוןע

פרק י': שונות

נותןשירותיתשלוםלמוטבלאימנעמהמוטבלתתהנחהלמשלםבשלשימושבאמצעי45ע
תשלוםמסויםע

איסורלמנועמתן
הנחה

נותןשירותיתשלוםלמשלםידווחלמשלםעלחיוביהמשלםבמסגרתפעולותו4ע )א(
תשלום,לשםהבטחתגילוינאותוכדילספקלואתהמידעהנדרשלצורךזיהוישימוש
לרעהשנעשהבאמצעיתשלום;שרהמשפטים,בהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראל,
רשאילקבועהוראותלענייןדיווחלפיסעיףקטןזהובכללזהלענייןפרטיהדיווח,אופן

הדיווחומועדיהדיווחע

חובותדיווח

מוצעלקבועכינותןשירותיתשלוםלמוטבלא  סעיף 45
ימנעמהמוטבלתתהנחהלמשלםבשלשימוש 
באמצעיתשלוםמסויםעהוראהזומוצעתעלרקעשיקולים

תחרותיים,ולקוחהמהוראהדומהבהוראותה–PSDע

מוצעלקבועהוראותבענייןחובותדיווחשיחולו  סעיף 46
על ללקוחותיהםע תשלום שירותי נותני על 
למשלם ידווח למשלם תשלום שירותי נותן המוצע, פי
עלחיוביובמסגרתפעולותהתשלוםעזאת,כדילהבטיח
גילוינאותלמשלםוכדילאפשרלולזהותשימושלרעה
באמצעיתשלום)סעיףקטן)א(המוצע(עבאופןדומהמוצע
לקבועחובתנותןשירותיתשלוםלמוטב,לדווחלמוטב
עלזיכוייובמסגרתפעולותתשלום)סעיףקטן)ב(המוצע(ע
הוראותאלהנועדולהבטיחאתקיומהשלחובתהגילוי

הנאותהמוטלתעלנותןשירותיהתשלוםבענייניםאלה
גםבמהלךחייהחוזהע

עודמוצעלהסמיךאתשרהמשפטים,בהסכמתשר
לעניין שונות לקבועהוראות ישראל, בנק ונגיד האוצר
חובתהדיווחלמשלם,כמפורטבסעיףקטן)א(המוצע;כמו
כןמוצעלהסמיךאתשרהמשפטיםלקבועהוראותלעניין
חובותדיווחלמוטב,מנותןשירותיהתשלוםלמוטב)סעיף
נוספים עניינים לגבי דיווח חובות או המוצע(, )ב( קטן
הנוגעיםלפעילותםשלנותנישירותיתשלוםשאינםגופים
פיננסייםמפוקחיםכנותנישירותיתשלוםעיובהרכיאין
בהוראותאלהכדילגרועמחובותהגילויהנאותהחלות

עלנותנישירותיתשלוםמפוקחיםמכוחדיןאחרע
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פעולות במסגרת המוטב זיכויי על למוטב ידווח למוטב תשלום שירותי נותן )ב(
תשלום,לשםהבטחתגילוינאות;השררשאילקבוע,לגבינותןשירותיתשלוםלמוטב
שאינוגוףפיננסימפוקח,הוראותלענייןדיווחלפיסעיףקטןזהובכללזהלענייןפרטי

הדיווח,אופןהדיווחומועדיהדיווחע

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(רשאיהשרלקבוע,לגבינותןשירותי )ג(
תשלוםלמשלםאונותןשירותיתשלוםלמוטב,שאינוגוףפיננסימפוקח,חובתדיווח

לגביענייניםנוספיםהנוגעיםלפעילותוכנותןשירותיתשלוםע

תחולהעלנותן
שירותיתשלום

שאינותושב
ישראל

ההוראותלפיחוקיחולוגםעלנותןשירותיתשלוםשאינותושבישראלכשהואנותןו4ע
שירותיתשלוםללקוחשהואתושבישראל;לענייןזה,"תושבישראל"-כמפורטלהלן,

לפיהעניין:

לענייןיחיד-אזרחישראליאובעלרישיוןלישיבתקבעאולישיבתארעיבישראל )1(
לפיחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-121952;

לענייןתאגיד-תאגידהרשוםבישראלאושעסקיואופעילותובישראלע )2(

הוראותחוקזהלאיחולועלאלה:48עסייגיםלתחולה )א(

שירותיתשלוםהניתניםבידיבנקישראל; )1(

שירותיתשלוםהניתניםלמשתתףבמערכתתשלומיםבמסגרתפעילותו )2(
במערכתהתשלומים;לענייןזה,"משתתף"ו"מערכתתשלומים"-כהגדרתם

בחוקמערכותתשלומים,התשס"ח-132008;

פעולתתשלוםהנעשיתמכוחשטרכהגדרתובפקודתהשטרות14; )3(

הסעיףהמוצעשומרעלהעיקרוןהקבועהיום  סעיף 47
הוראות שלפיו חיוב, כרטיס לחוק 22 בסעיף 
תושב שאינו תשלום שירותי נותן על גם יחולו החוק
ישראל,כשהואנותןשירותיתשלוםללקוחשהואתושב
שירותים הם תשלום שירותי כי היא ההנחה ישראלע
גלובלייםאשרלעתיםניתניםעלידיגופיםהפועליםבזירה

החוק הוראות בהחלת חשיבות יש ולכן הבין–לאומית,
המוצעעלכללנותנישירותיהתשלום,ככלשהםנותנים

שירותיםללקוחותישראלייםע

לסעיף קטן )א( סעיף 48

לפיהם החוק, לתחולת סייגים לקבוע מוצע 
תשלום )1(שירותי יחולעלהמפורטיםלהלן: החוקלא
הניתניםבידיבנקישראל-הצעתהחוקעוסקתבאסדרה
שלשירותיהתשלוםהמשמשיםלקוחותעהכוונהלשירותי
הניתניםלכללהציבורבאופן תשלוםמוכריםושכיחים
בידי הניתנים תשלום לשירותי ולא מסוים, ובלתי רחב
בנקישראלעשירותיתשלוםאלהייחודייםלבנקישראל,
המעורבים בשחקנים ובהתחשב המיוחד, אופיים ובשל
)לרבותמשרדיממשלה,תאגידיםבנקאיים זו בפעילות
ועוד(,האסדרההמוצעתבמסגרתהצעתהחוק,וההגנות
הצרכניותשבבסיסה,אינןרלוונטיותלפעילותזו;)2(שירות

במסגרת תשלומים במערכת למשתתף הניתן תשלום
במערכת -המשתתפים התשלומים במערכת פעילותו
התשלומיםהםנותנישירותיתשלוםבעצמם,והפעולה
המערכת, במסגרתמערכתתשלומיםמבוססתעלכללי
כהגדרתםבחוקמערכותתשלומים,התשס"ח-2008)להלן
-חוקמערכותתשלומים(עלפיכך,החלתההגנותהצרכניות
לפיהחוקהמוצעעלשירותתשלוםשניתןבמסגרתפעילותו
שלנותןשירותיתשלוםבמערכתתשלומיםאינהמתאימה,
עלולהלפגועבפעילותההתקינהשלמערכתהתשלומים
ואףעשויהלסתוראתכלליהמערכת;)3(פעולתתשלום
הנעשיתמכוחשטרכהגדרתובפקודתהשטרות-הצעת
מתקדמים תשלום שירותי של באסדרה עוסקת החוק
)4(העברתכספים בשטרות)כמושיקים(; ואינהעוסקת
מחשבוןתשלוםלחשבוןתמורהאומחשבוןתמורהלחשבון
תשלום,אםהחשבונותהאמוריםמנוהליםבידיאותונותן
שירותיתשלוםבעבוראותולקוח-מוצעלהגדירחשבון
תמורהכחשבוןשמיועדלתתשירותפיננסישאינושירות
תשלוםעהכוונהלהחריגמהוראותהחוקהעברותכספים
שמתרחשותמחשבוןהתשלוםשלהלקוחאואלחשבון
התשלוםשלו,לשםשירותפיננסיאחרשניתןלאותולקוח,
ועלידיאותונותןשירותיתשלוםעלמשל,רכישתניירות
ערךאוהפקדתפיקדוןעהוראותהחוקלאנועדולהסדיר

ס"חהתשי"ב,עמ'354ע 12

ס"חהתשס"ח,עמ'184ע 13

דינימדינתישראל,נוסחחדש2,עמ'12ע 14
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העברתכספיםמחשבוןתשלוםלחשבוןתמורהאומחשבוןתמורהלחשבון )4(
תשלום שירותי נותן אותו בידי מנוהלים האמורים החשבונות אם תשלום,
בעבוראותולקוח;לענייןזה,"חשבוןתמורה"-חשבוןהמיועדלמתןשירות
פיננסישאינושירותתשלוםובכללזהרכישה,החזקהאומכירהשלניירותערך
כהגדרתםבחוקניירותערך,התשכ"ח-8ו1519,הפקדתפיקדונותאורכישהאו

מכירהשלמטבעחוץ;

תשלום שירותי נותני בין כספים מועברים שבמסגרתה תשלום פעולת )5(
בעבורעצמםע

שרהמשפטים,בהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראל,רשאילקבוע,בתקנות, )ב(
פטורמההוראותלפיחוקזה,כולןאוחלקן,לסוגיםשוניםשלאמצעיתשלום,פעולות
תשלום,חשבונותתשלום,נותנישירותיתשלוםאולקוחות,ורשאיהואלהתנותאת

הפטורכאמורבתנאיםשיקבעע

דרכימסירת
הודעות

שרהמשפטים,בהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראל,רשאילקבועהוראותלעניין49ע
דרךמסירתהודעותלפיחוקזה;לאנקבעותקנותכאמוריימסרוההודעותלפיחוקזה

בדרךהמקובלתבנסיבותהענייןע

השר,בהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראל,רשאי,בצו,לשנותאתהמועדיםהקבועים50עשינוימועדים
בחוקזהע

לקוח-בטלה,אלאאםכןהותרהלפי51עאיסורהתניה שאינהלטובת התניהעלהוראותחוקזה
הוראותחוקזהע

העברתכספיםמחשבוןתשלוםלחשבוןתמורהאומחשבוןתמורהלחשבון )4(
תשלום שירותי נותן אותו בידי מנוהלים האמורים החשבונות אם תשלום,
בעבוראותולקוח;לענייןזה,"חשבוןתמורה"-חשבוןהמיועדלמתןשירות
פיננסישאינושירותתשלוםובכללזהרכישה,החזקהאומכירהשלניירותערך
כהגדרתםבחוקניירותערך,התשכ"ח-8ו1519,הפקדתפיקדונותאורכישהאו

מכירהשלמטבעחוץ;

תשלום שירותי נותני בין כספים מועברים שבמסגרתה תשלום פעולת )5(
בעבורעצמםע

שרהמשפטים,בהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראל,רשאילקבוע,בתקנות, )ב(
פטורמההוראותלפיחוקזה,כולןאוחלקן,לסוגיםשוניםשלאמצעיתשלום,פעולות
תשלום,חשבונותתשלום,נותנישירותיתשלוםאולקוחות,ורשאיהואלהתנותאת

הפטורכאמורבתנאיםשיקבעע

שרהמשפטים,בהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראל,רשאילקבועהוראותלעניין49ע
דרךמסירתהודעותלפיחוקזה;לאנקבעותקנותכאמוריימסרוההודעותלפיחוקזה

בדרךהמקובלתבנסיבותהענייןע

דרכימסירת
הודעות

השר,בהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראל,רשאי,בצו,לשנותאתהמועדיםהקבועים50ע
בחוקזהע

שינוימועדים

התניהעלהוראותחוקזהשאינהלטובתלקוח-בטלה,אלאאםכןהותרהלפי51ע
הוראותחוקזהע

איסורהתניה

)5(פעולתתשלוםשבמסגרתה העברותכספיםמסוגזה;
מועבריםכספיםביןנותנישירותיתשלוםבעבורעצמם-
במסגרתהתחשבנויותביןנותנישירותיהתשלוםמועברים
כספיםעהוראותהחוקלאנועדולהסדירהעברותכספים

שלנותנישירותיהתשלוםבינםלביןעצמםע

לסעיף קטן )ב(

מוצע,בדומהלסעיף20בלחוקכרטיסיחיוב,להסמיך
אתשרהמשפטים,בהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראל,
לקבועבתקנותפטורמההוראותלפיחוקזה,כולןאוחלקן,
חשבונות תשלום, פעולות תשלום, אמצעי של לסוגים
הוא ורשאי לקוחות, או תשלום שירותי נותני תשלום,
ההגדרות שיקבעע בתנאים כאמור הפטור את להתנות
שנועדו מרחיבות, הגדרות הן החוק בהצעת המוצעות
אמצעי כלל על אחיד באופן החוק הוראות את להחיל
התשלוםהמתקדמים,לרבותאלהשעודיתפתחוטכנולוגית
בעתידעעםזאת,ההנחההיאשיששונותביןאמצעיתשלום
מצדיקה שוניםועוד,שלעתים שונים,חשבונותתשלום
קביעתהוראותשונותעכךלמשל,יתכןשחלקמהוראות
ניתן תשלוםשהואנטען, החוקאינןמתאימותלאמצעי
לשימושחד–פעמי,וזאתעדלסכוםמסויםעבמצבדברים
זה,ייתכןשדרךכריתתהחוזהתהיהשונה)לרובאמצעי
שהסדריהאחריות ייתכן מזוהה(, תשלוםמסוגזהאינו
לרעהלאצריכיםלחולאוצריכיםלחולבשינוייםמסוימיםע
מכיווןשלאניתןלחזותמראשצרכיםמסוגזה,מוצעלקבוע

סעיףהסמכהכאמורשיאפשרגמישותבהחלתהוראות
החוקבהקשריםשוניםוהתפתחותטבעיתותחרותיתשל

אמצעיתשלוםחדישיםע

מוצעלהסמיךאתשרהמשפטים,בהסכמתשר  סעיף 49
האוצרונגידבנקישראל,לקבועהוראותלעניין 
מסירתהודעותלפיחוקזהעכמוכןמוצעלקבועכיאם
לאנקבעוהוראותכאמור,יימסרוההודעותבדרךמקובלת
13)ב(לחוקכרטיסי זאתבדומהלסעיף בנסיבותהענייןע

חיובע

לאורךהצעתהחוקקבועיםמועדיםשוניםעכך  סעיף 50
תשלום; שירותי חוזה לסיום המועד למשל, 
המועדלהשבתכספיםבעקבותהודעהעלשימושלרעה;
לבקשהלהרשאהלחיוב,ועודע תשובה המועדלשליחת
בהסכמתשרהאוצר להסמיךאתשרהמשפטים, מוצע
הקבועים המועדים את בצו לשנות ישראל, בנק ונגיד
בחוקזה,מתוךהנחהשייתכןשהניסיוןביישוםההוראות
יציףצורךבשינוייםכאמורמעתלעת,והסמכהזונועדה
לאפשרמענהמהירוגמישיותרלצורכיהשעה,לעומת

תיקוןהחוקבהקשרהזהע

חיוב, כרטיסי לחוק 14 בסעיף לקבוע בדומה  סעיף 51
זה חוק הוראות על התניה כי לקבוע מוצע 
לפי הותרה כן אם אלא בטלה, - לקוח לטובת שאינה

הוראותהחוקע

ס"חהתשכ"ח,עמ'234 15

ר ב ס ה י  ר ב ד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-000525, התקבל ב - 11/07/2018



הצעותחוקהממשלה-ו124,כ"חבתמוזהתשע"ח,2018עוע11 1198

חוקזהבאלהוסיףעלזכויותהלקוחועלחובותיושלנותןשירותיתשלוםעלפיכל52עשמירתדינים
דיןולאלגרועמהןע

סמכויותהנתונות
למאסדר

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכויותמאסדרלקבועהוראותמאסדרגם53ע )א(
בענייניםלפיחוקזה,בכפוףלהוראותלפיחוקזהע

קבעהשרתקנותלפיחוקזהבענייןמסוים,החלותגםעלגוףפיננסימפוקח,רשאי )ב(
המאסדר,בהוראותהמאסדר,לקבועהוראותמפורטותבאותוענייןע

שרהמשפטיםממונהעלביצועחוקזהוהוארשאי,בהסכמתשרהאוצרונגיד54עביצועותקנות )א(
בנקישראל,להתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועו,ובכללזה,לענייןאופןהעמדת

אמצעיתשלוםלרשותהמשלם,בידינותןשירותיתשלוםלמשלםע

בתקנותלפיחוקזהרשאיהשרלקבועהוראותשונותלסוגיםשוניםשלאמצעי )ב(
תשלום,פעולותתשלום,חשבונותתשלום,נותנישירותיתשלוםאולקוחותע

פרק י"א: תיקונים עקיפים 

ביטולחוק
כרטיסיחיוב

חוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-ו198ו1-בטלע55ע

תיקוןחוקבתידין
דתיים)כפייתציות

ודרכידיון(

בחוקבתידיןדתיים)כפייתציותודרכידיון(,התשט"ז-ו195ו1,בסעיף4א)א()1(,במקוםו5ע
"לרבותחשבוןבנקוהזכותלהשתמשבכרטיסחיוב"יבוא"לרבותחשבוןתשלוםוהזכות

להשתמשבאמצעיתשלום,כהגדרתםבחוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018"ע

כיווןשחלקמנותנישירותיהתשלוםהםגופים  סעיף 52
הפעילות ולגבי לגביהם שקבועות מפוקחים 
לאור וכן שונות, הוראות היום כבר שלהם הפיננסית
לקוחות של בהקשר כיום הקיימת הצרכנית האסדרה
כי להבהיר מוצע העניין(, לפי מוטבים, או )משלמים
ההוראותהקבועותבחוקהמוצעבאותלהוסיףעלזכויות
הלקוח,ועלחובותנותנישירותיהתשלום,ולאלגרועמהןע

החוק הוראות בין היחס את להבהיר מוצע  סעיף 53
הסמכויות לבין לשר, הנתונות והסמכויות 
הקיימותלמאסדריםהשונים,בחוקיםהשוניםעכךלמשל,
למפקחעלהבנקים,למפקחעלנותנישירותיםפיננסיים
ולמפקחעלענייניהשירותיםהכספייםישסמכותכללית
לקבועהוראותמאסדרכדילהבטיחשמירהעלעניינםשל
לקוחותעסעיףקטן)א(נועדלהבהירכיאיןבהוראותהחוק
כדילגרועמסמכויותאלה)ואחרות(הנתונותלהםלפידין,
לקבועהוראותמאסדרגםבענייניםהמוסדריםבחוקזהעעם
זאתמובהרשסמכויותאלהכפופותלהוראותהחוקבמובן
זהשהןאינןיכולותלסתוראותןעסעיףקטן)ב(המוצעקובע
כיאםקבעהשרתקנותלפיחוקזהבענייןמסוים,החלות
גםעלגוףפיננסימפוקח,המאסדררשאילקבועבהוראות

מאסדרהוראותמפורטותבאותוענייןע

סעיף54המוצעקובעכיהשרהממונהעלחוק  סעיף 54
זההואשרהמשפטים,וכיהוארשאיבהסכמת 
עניין להתקיןתקנותבכל ישראל, שרהאוצרונגידבנק

אמצעי העמדת אופן לעניין זה, ובכלל לביצועו, הנוגע
תשלוםלרשותהמשלם,בידינותןשירותיתשלוםלמשלםע
כמוכן,מוצעלקבועכיבתקנותכאמוריהיהשרהמשפטים
רשאילקבועהוראותשונותלגביסוגיםשוניםשלנותני
שירותיתשלום,לקוחות,אמצעיתשלוםאופעולותתשלוםע
הגמישותהמוצעתנדרשתלאורההבנהשיששונותבין
או שונים תשלום אמצעי שונים, תשלום שירותי נותני
פעולותתשלוםשונותעגםלענייןהלקוחות,יכולהלהיות

הבחנהכמולמשלהבחנהביןלקוחעסקיללקוחצרכניע

החוקהמוצעיחליףאתההסדרהקבועהיום  סעיף 55
בחוקכרטיסיחיוב,ולפיכךמוצעלבטלאתחוק 
כרטיסיחיובענוסחחוקכרטיסיחיובהקייםכנוסחוערב

פרסומהשלהצעתחוקזומובאבנספחלדבריההסברע

4א)1(לחוקבתידיןדתיים)כפייתציות סעיף  סעיף 56
ודרכידיון(,התשט"ז-ו195,עוסקבסמכותבית 
הדיןלרדתלנכסינתבעשנמלטמתביעתגירושיןעלבית
הדיןסמכותלתפוסכלנכסמנכסיהנתבע,לרבותחשבון
בנקאוהזכותלהשתמשבכרטיסחיובעמוצעלהרחיבאת
סמכותביתהדיןלחשבוןתשלוםולאמצעיתשלום,כדי
לאפשרלביתהדיןלהשתמשבכליםאפקטיבייםגםבעולם

התשלומיםהמודרניע

ס"חהתשמ"ו,עמ'ו18;התשע"ה,עמ'111ע ו1

ס"חהתשט"ז,עמ'40;התשע"ו,עמ'891ע ו1
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תיקוןחוק
ההוצאהלפועל

בחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-וו1819-ו5ע

בסעיף1- )1(

בהגדרה"כרטיסחיוב"ו"כרטיסתשלום",במקום"כהגדרתםבחוקכרטיסי )א(
)רישוי(, הבנקאות לחוק 11ב בסעיף "כהגדרתם יבוא התשמ"ו-ו198" חיוב,

התשמ"א-1981";

בהגדרה"כרטיסחיובמיידי",לפני"לוחיתאוחפץ"יבוא"אמצעיתשלום )ב(
כהגדרתובחוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018שהוא";

החייב" בהודעת החיוב כרטיס חוזה סיום "כדין במקום ווא)4()א(, בסעיף )2(
יבוא"כדיןסיוםחוזהשירותיהתשלום,כהגדרתובחוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018,
הוראות אף "על יבוא ובסופה החייב" בהודעת החיוב, כרטיס הנפקת לעניין

סעיףו)א()1(לחוקהאמור";

בסעיף9וד)א()3(,במקוםהסיפההחלבמילים"לענייןזה"יבוא"לענייןזהיחולו )3(
הוראותסעיףווא)4()א("ע

תיקוןחוקמימון
מפלגות

בחוקמימוןמפלגות,התשל"ג-3ו1919,בסעיף9)ב1(,במקום"עלתרומהבכרטיסחיוב58ע
שניתנהלפיחוקזה"יבוא"עלתרומהבאמצעיתשלוםכהגדרתובחוקשירותיתשלום,

התשע"ח-2018,שניתנהלפיחוקזה"ע

תיקוןחוקבחוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-וו1819-ו5ע
ההוצאהלפועל

בסעיף1- )1(

בהגדרה"כרטיסחיוב"ו"כרטיסתשלום",במקום"כהגדרתםבחוקכרטיסי )א(
)רישוי(, הבנקאות לחוק 11ב בסעיף "כהגדרתם יבוא התשמ"ו-ו198" חיוב,

התשמ"א-1981";

בהגדרה"כרטיסחיובמיידי",לפני"לוחיתאוחפץ"יבוא"אמצעיתשלום )ב(
כהגדרתובחוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018שהוא";

החייב" בהודעת החיוב כרטיס חוזה סיום "כדין במקום ווא)4()א(, בסעיף )2(
יבוא"כדיןסיוםחוזהשירותיהתשלום,כהגדרתובחוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018,
הוראות אף "על יבוא ובסופה החייב" בהודעת החיוב, כרטיס הנפקת לעניין

סעיףו)א()1(לחוקהאמור";

בסעיף9וד)א()3(,במקוםהסיפההחלבמילים"לענייןזה"יבוא"לענייןזהיחולו )3(
הוראותסעיףווא)4()א("ע

בחוקמימוןמפלגות,התשל"ג-3ו1919,בסעיף9)ב1(,במקום"עלתרומהבכרטיסחיוב58ע
שניתנהלפיחוקזה"יבוא"עלתרומהבאמצעיתשלוםכהגדרתובחוקשירותיתשלום,

התשע"ח-2018,שניתנהלפיחוקזה"ע

תיקוןחוקמימון
מפלגות

ווא)4(ו־9וד)א()3( ,1 סעיפים מוצעלתקןאת  סעיפים 
וו19 התשכ"ז- לפועל, ההוצאה לחוק 65 ,57 
וא)ג()4( סעיף לפועל(, ההוצאה חוק - )להלן  ו–76

לחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות, 
התשנ"ה-1995)להלן-חוקהמרכזלגבייתקנסות(,וסעיף
142)4(לחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכליעסעיפיםאלה
עוסקיםבהגבלותהמוטלותעלחייביםשמצוייםבהליכים
חיובע בכרטיס שימוש לעניין האמורים, החוקים תחת
אףשהצעתהחוקחלהעלכללאמצעיהתשלום,מוצע
שלאלהרחיבאתהוראותהחוקיםהאמורים,ולהותיראת
תחולתםעלכרטיסיחיובבלבדעאמצעיהתשלוםכוללים
מנעדרחבמאודשלפעילויותתשלוםשלאבהכרחניתן
להטיללגביהםהגבלהכיוםעבמובןזהמוצעלשמראת
הדיןהקייםולאפשרלגופיםהמוסמכיםלהטילמגבלות
להם הקיימת לסמכות בהתאם חיוב, לכרטיס ביחס רק
היוםעייתכןכיבהמשך,עםההתפתחותבעולםהתשלומים
המודרני,שכיחותהשימושבאמצעיתשלוםמסוגכרטיסי
חיובתרד,ויהיהצורךלחשובעלהתאמהשלסעיפיםאלה
תשלוםמקביליםעלאורהאמור,ולנוכחביטולו לאמצעי
המוצעשלחוקכרטיסיחיוב,מוצעלתקןאתהסעיפים
באופןשישקףאתהמצבהמשפטיהקייםגם האמורים
לאחרביטולהחוקהאמורעיצויןכיחוקההוצאהלפועל
וחוקהמרכזלגבייתקנסותתוקנובמסגרתהחוקלצמצום
השימושבמזומן,התשע"ח-2018)להלן-החוקלצמצום
השימושבמזומן(,אשרפורסםביוםב'בניסןהתשע"ח)18
במרס2018(ותחילתוהצפויהביוםכ"טבטבתהתשע"ט
)1בינואר2019(עהתיקוניםהמוצעיםכאןהםביחסלנוסח
הסעיפיםכפישיהיוביוםהתחילה)כלומר,כולליםאת

התיקוניםשנעשובחוקלצמצוםהשימושבמזומן(ע

ההגדרותהנוגעותלכרטיסחיובבחוקיםהאמורים
הפנולהגדרותהקבועותבחוקכרטיסיחיובעלפיכךמוצע
לתקןולהפנותלהגדרותשלכרטיסחיובבחוקהבנקאות
באופן לתקנו מוצע בהמשך, שיפורט כפי )אשר )רישוי(
לערוך מוצע עוד האלה(ע למונחים התייחסות שיכלול
כי שקובעים הסעיפים לעניין הנדרשות ההתאמות את
דיןההגבלהכדיןסיוםהחוזה,ולהפנותלסעיףהרלוונטי
בהצעתהחוקהעוסקבסיוםחוזהעעםזאת,כיווןשחוקים
אלהקובעיםכייראובמועדההודעהעלההגבלהכמועד
סיוםהחוזה,מוצעשלאלשנותאתהדיןהקיים,ולהבהיר
שירותי חוזה לחוק ו)א()1( סעיף הוראות אף על שזאת

תשלוםהמוצע,הקובעמועדשונהלסיוםהחוזהע

התשנ"ב-1992 המפלגות, לחוק 28כג)ד( סעיף  סעיפים
)להלן-חוקהמפלגות(,מעניקסמכותלמבקר  63 ,58 
הנוגעים שונים זיהוי פרטי לדרוש המדינה,  ו־64 

לתרומהשניתנהלמועמדבכרטיסחיוב,במסגרת 
ביקורתמערכתחשבונותשלמועמדעהתיקוןהמוצעבסעיף
3ומבקשלהתאיםאתהסמכותכךשתחולגםביחסלתרומה
שניתנהבאמצעיתשלוםעבהתאם,מוצעלתקןאתהוראות
הסעיףואתההגדרותהקבועותבוהנוגעותלכרטיסיחיוב,
חוק בהצעת המוצעות ולהגדרות למינוחים ולהתאימן
שירותיתשלוםעעודמוצעלתקןאתסעיף24א)ד()3(לחוק
האמור,המחילאתהוראותסעיף28כג)ד(עלאדםשמסר
הודעהעלהתמודדותבבחירותלכנסתלפנישנרשםכחבר

מפלגהבתקופתההסדר,כהגדרתהבאותוחוקע

באותואופןמוצעבסעיפים58ו־4ולתקןאתסעיף
9)ב1(לחוקמימוןמפלגות,התשל"ג-3ו19,ואתסעיף21)ד1(
לחוקהרשויותהמקומיות)מימוןבחירות(,התשנ"ג-1993ע

ס"חהתשכ"ז,עמ'ו11;התשע"חעמ'ו8וע 18

ס"חהתשל"ג,עמ'52;התשע"ח,עמ'10וע 19
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תיקוןחוק
הבנקאות)רישוי(

בחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-59-201981ע

בסעיף11ב)א(- )1(

לפניההגדרה"בנקבעלהיקףפעילותרחב"יבוא: )א(

""אמצעיתשלום"-כהגדרתובחוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018;";

"כרטיס חיוב", כרטיס "חוזה אשראי", כרטיס ""חוזה ההגדרה במקום )ב(
אשראי"ו"כרטיסחיוב""יבוא:

""חוזהכרטיסאשראי"-חוזהביןלקוחלביןמנפיק,שלפיומתחייבהלקוח
לשלםלמנפיקאתתמורתהנכסיםשנרכשומספקבאמצעותכרטיס
האשראי,והמנפיקמתחייבכלפיהלקוחלשלםאתהתמורהלספק;
התשלוםשלהלקוחלמנפיקיכולשיהיהבדרךשלחיובחשבונושל

הלקוחבתאגידבנקאיאובכלדרךאחרת;

"חוזהכרטיסחיוב"-חוזהביןלקוחלביןמנפיקלשימושבכרטיסחיוב;

"כרטיסאשראי"-אמצעיתשלוםשהואלוחיתאוחפץאחרלשימושחוזר
המיועדיםלרכישתנכסיםמאתספקללאתשלוםמיידישלהתמורה;

"כרטיסבנק"-אמצעיתשלוםשהואלוחיתאוחפץאחרלשימושחוזר,
או ממוכנים בנק מכשירי באמצעות כסף למשיכת המיועדים
לרכישתנכסיםבדרךשלחיובחשבונושללקוחבתאגידבנקאי
וזיכויאדםאחרעלידישימושבכרטיסבמכשירהמיועדלכךבמקום

עסקושלהספק;

"כרטיסחיוב"-כרטיסאשראי,כרטיסבנקאוכרטיסתשלום;

"כרטיסתשלום"-אמצעיתשלוםשהואלוחיתאוחפץאחרלשימושחוזר,
המיועדיםלרכישתנכסיםמאתהספק,שניתןלצבורבהםערךכספי
בדרךשלטעינהחוזרת,למעטלוחיתאוחפץכאמורהניתניםלטעינה
בכסףמזומןבלבדכאשרלאניתןבאמצעותםלחייבאתחשבוןהלקוח;

"לקוח"-מישכרטיסחיובהונפקלשימושו;

"מנפיק"-מישעוסקבהנפקהשלכרטיסיחיוב;

"נכס"-מקרקעין,מיטלטלין,כסף,שירותיםאוזכויות;

לחוק 28כג)ד( סעיף הוראות את מחילים אלה סעיפים
המפלגותגםעלתרומהבכרטיסחיובשניתנהלפיחוקים
על שיחול כך הסעיפים נוסח את להתאים מוצע אלהע
תרומהבכלאמצעיתשלוםשניתנהלפיהחוקיםהאמוריםע

בפרקד'2לחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981  סעיף 59
הסדר נקבע )רישוי((, הבנקאות חוק - )להלן 
המחייבאדםהעוסקבסליקהשלעסקאותבכרטיסיחיוב
האמור ההסדר במסגרת רישיוןע לקבל שם( )כהגדרתה
הוגדרומינוחיםרלוונטייםבדרךשלהפניהלחוקכרטיסי
חיובעכעת,משמוצעלבטלאתחוקכרטיסיחיוב,ישלבצע
תיקוניםוהתאמותבפרקהאמורבחוקהבנקאות)רישוי(,
אשרנועדולשמראתהדיןכפישחלערבהתיקוןהמוצעע
יצויןכיבימיםאלהמתקיימיםדיוניםבין־משרדייםבאשר
לצורךבתיקוןפרקד'2האמורלאורהצעתהחוקבעניין

שירותיתשלוםעככלשיידרש,יובאתיקוןמוצעכאמור
בהמשךע

כמוכן,בחוקלהגברתהתחרותולצמצוםהריכוזיות
בשוקהבנקאותבישראל)תיקוניחקיקה(,התשע"ז-ו201
הבנקאות חוק תוקן התחרות(, להגברת החוק - )להלן
)רישוי(ונוספהלוהוראתסעיף11בלענייןהגבלותהחלות
עלבנקבעלהיקףפעילותרחבעתיקוןזהנעשהעלרקע
החיוב כרטיסי לחברות הקייםוביחס התשלומים עולם
ולמבנהשוקהבנקאותאשרהיהקייםערבחקיקתושל
הוועדה המלצות ר' זה, לענין התחרותע להגברת החוק
להגברתהתחרותבשירותיםבנקאייםופיננסייםואתדברי
ההסברלהצעתהחוקלהגברתהתחרותעגםבענייןזהמוצע
לשמראתהדיןשחלערבהתיקוןהמוצעואתתכליותיו

והאיזוניםשנעשובמסגרתוע
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"ספק"-מישמוכרנכסדרךעיסוק;

"עסקה"-עסקהביןלקוחלביןספקלמכירתנכס;";

יבוא ו"ספק"" ""סליקה" במקום ו"ספק", "סליקה" "סולק", בהגדרה )ג(
"ו"סליקה"";

בסעיףו3ט- )2(

ו"עסקה", "מנפיק","נכס","ספק" "לקוח", חיוב", בהגדרה"חוזהכרטיס )א(
במקום"כמשמעותםבחוקכרטיסיחיוב"יבוא"כהגדרתםבסעיף11ב";

יבוא חיוב" כרטיסי בחוק "כהגדרתו במקום חיוב", "כרטיס בהגדרה )ב(
"כהגדרתובסעיף11ב"ע

תיקוןחוקהגנת
הצרכן

בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-0-211981וע

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"הממונה"יבוא: )א(

""הרשאהלחיוב"-כהגדרתהבחוקשירותיתשלום;";

אחריההגדרה"חוקזה"יבוא: )ב(

""חוקשירותיתשלום"-חוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018;";

בסעיף13א)ב(,המילים"חשבוןאולפיהרשאהלחיובכרטיסאשראיכהגדרתו )2(
בסעיף14ב)ב("-יימחקו;

בסעיף13ב)א(,המילים"חשבוןאולפיהרשאהלחיובכרטיסאשראיכהגדרתו )3(
בסעיף14ב)ב("-יימחקו;

בסעיף13ד1)א(,המילים"חשבוןאולפיהרשאהלחיובכרטיסאשראיכהגדרתו )4(
בסעיף14ב)ב("-יימחקו;

"ספק"-מישמוכרנכסדרךעיסוק;

"עסקה"-עסקהביןלקוחלביןספקלמכירתנכס;";

יבוא ו"ספק"" ""סליקה" במקום ו"ספק", "סליקה" "סולק", בהגדרה )ג(
"ו"סליקה"";

בסעיףו3ט- )2(

ו"עסקה", "ספק" "מנפיק","נכס", חיוב","לקוח", בהגדרה"חוזהכרטיס )א(
במקום"כמשמעותםבחוקכרטיסיחיוב"יבוא"כהגדרתםבסעיף11ב";

יבוא חיוב" כרטיסי בחוק "כהגדרתו במקום חיוב", "כרטיס בהגדרה )ב(
"כהגדרתובסעיף11ב"ע

תיקוןחוקהגנתבחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-0-211981וע
הצרכן

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"הממונה"יבוא: )א(

""הרשאהלחיוב"-כהגדרתהבחוקשירותיתשלום;";

אחריההגדרה"חוקזה"יבוא: )ב(

""חוקשירותיתשלום"-חוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018;";

בסעיף13א)ב(,המילים"חשבוןאולפיהרשאהלחיובכרטיסאשראיכהגדרתו )2(
בסעיף14ב)ב("-יימחקו;

בסעיף13ב)א(,המילים"חשבוןאולפיהרשאהלחיובכרטיסאשראיכהגדרתו )3(
בסעיף14ב)ב("-יימחקו;

בסעיף13ד1)א(,המילים"חשבוןאולפיהרשאהלחיובכרטיסאשראיכהגדרתו )4(
בסעיף14ב)ב("-יימחקו;

מוצעלהוסיףלסעיף1לחוקהגנתהצרכןאת  סעיף 60
ההגדרותהנדרשותלפיהצעתהחוק,המוזכרות 
בהמשכועכמוכן,מוצעלתקןאתהוראותסעיפים13א,13ב,
המתייחסותל"הרשאהלחיובחשבון"או 13ד1ו־13ח)ג(
ל"הרשאהלחיובכרטיסאשראי",לפיהעניין,ולהתאימן
לשימושבמונח"הרשאהלחיוב",הכוללאתשניההיבטים
תשלום, אמצעי בכל לחיוב להרשאה ביחס וחל האלה

כהגדרתמונחיםאלהבחוקשירותיתשלוםהמוצעע

סעיף14בלחוקהגנתהצרכןעוסקבתשלוםבכרטיס
הועלו בעבר נופשע יחידת של רכישה בעסקת אשראי
בעניין עסקאות של השיווק דרך לעניין שונות טענות
יחידותנופשואפשרויותהביטולשלעסקאותאלהעלאור
האמורנקבעוהוראותמיוחדותלענייןיחידותהנופשעאחת
14ב,היאכיכאשרהתשלום הקבועהבסעיף ההוראות,
נעשהבאמצעותכרטיסאשראי,מנפיקהכרטיסלאיחייב
לפחות ימים 30 שחלפו לפני החיוב בסכום הלקוח את
מהמועדשבוהופקדבידיומסמךהמעידעלהעסקהבין
הלקוחלביןהספקעכיווןשהלקוחלאנותןאתהסכמתו
לביצועהחיובלמנפיקכרטיסהאשראישלובמישרין,אלא

העסקהמשודרתלמנפיקבאמצעותמוכריחידותהנופש,
ההוראהקובעתמעיןמנגנוןהגנהללקוחשלפיההמנפיק
לאיחייבואלאלאחרשחלפההתקופההנקובהבסעיףוכן

צריךלהפקידבידיואתהמסמךהמעידעלהעסקהע

מוצעלערוךאתההתאמותהנדרשותבנוסחהסעיף,
בהתאםלחוקשירותיתשלוםהמוצעעכתחליףלהוראה
הניתנתבאמצעותכרטיסאשראימוצעלהתייחסלהוראת
המצבים אלה שכן המוטב, באמצעות שניתנה תשלום
שאליהםנועדהההוראהלהתייחסבעתקביעתדרישת
המעיד המסמך ודרישת הנקובה בתקפה ההמתנה
המונחים שאר את להתאים מוצע כן, כמו העסקהע על

המוזכריםבסעיףלמונחיםהמוצעיםבהצעתהחוקע

לבסוף,מוצעלתקןאתסעיף39לחוקהגנתהצרכן,
כךשיוחרגמתחולתהחוקגםנותןשירותיתשלוםעהחוק
ספציפיות הוראות תשלום שירותי לנותן קובע המוצע
מרביתן מבצע, שהוא הפיננסית לפעילות ומותאמות
הוראותצרכניותעלאורהאמור,מוצעשלאלהחילעליו

כפלדיניםלענייןזההעלולליצורסרבולוחוסרבהירותע
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בסעיף13ח- )5(

בסעיףקטן)א(,ההגדרה"כרטיסאשראי"-תימחק; )א(

בסעיףקטן)ג(- )ב(

בפסקה)1(,המילים"חשבוןבכרטיסאשראי"-יימחקו; )1(

פסקה)2(-תימחק; )2(

בסעיף14ב- )ו(

בסעיףקטן)א(,במקום"באמצעותכרטיסאשראי"יבוא"בדרךשלמתן )א(
הוראתתשלוםבאמצעותהמוטב",במקום"מנפיקהכרטיסאתהלקוח"יבוא
"מנפיקאמצעיהתשלוםאתהמשלם",במקום"מסמךהמעידעלהעסקהבין
הלקוחלביןהספק"יבוא"מסמךהמעידעלפעולתהתשלוםשבוצעהבשלאותה

הוראתתשלום"ובמקום"הודיעהלקוח"יבוא"הודיעהמשלם";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

בסעיףזה- ")ב(

"אמצעיתשלום","הוראתתשלום","הנפקה","מוטב""משלם"ו"שירותי
תשלוםלמשלם"-כהגדרתםבחוקשירותיתשלום;

"מנפיק",שלאמצעיתשלום-נותןשירותיהתשלוםלמשלםשהנפיקאת
אמצעיהתשלום;

"מסמךהמעידעלפעולתתשלום"-מסמךכאמורבפסקאות)1(או)2(
להגדרה"פעולתתשלוםבמסמךחסר"שבסעיף29)א(לחוקשירותי

תשלוםע";

בסעיף39,בסופויבוא: )ו(

נותןשירותיתשלוםכהגדרתובחוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018ע" )4("

תיקוןחוק
הבנקאות)שירות

ללקוח(

בחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-1-221981וע

בסעיף1- )1(

לפניההגדרה"גוףפיננסי"יבוא: )א(

""אמצעיתשלום"-כהגדרתובחוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018;";

ההגדרה"חוקכרטיסיחיוב"-תימחק; )ב(

בהגדרה"כרטיסחיוב"ו"מנפיק",במקום"כמשמעותםבחוקכרטיסיחיוב" )ג(
יבוא"כהגדרתםבסעיף11בלחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981";

מוצעיםכמהתיקוניםבחוקהבנקאות)שירות  סעיף 61
ללקוח(,כמפורטלהלןף 

לפסקה )1(

הוגדרוכמהמינוחיםבדרךשלהפניהלחוקכרטיסי
חיוב,ומשמוצעלבטלוישלתקןאתההגדרותהאמורות

בהתאםעמוצעלהפנותלהגדרותהקבועותבסעיף11בלחוק
הבנקאות)רישוי(,אשרבמסגרתוהוגדרומינוחיםאלהעכמו
כן,מוצעלהוסיףלחוקאתההגדרהשל"אמצעיתשלום"

לפיהחוקהמוצע;
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בסעיף5א1)א(,בהגדרה"הלוואה",במקום"אובאמצעותכרטיסחיובכהגדרתו )2(
בחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-ו198"יבוא"אובאמצעותאמצעיתשלום";

בסעיף5ב)א()2(,במקום"בכרטיסהחיוב"יבוא"באמצעיהתשלום"והסיפההחל )3(
במילים"בפסקהזו,"כרטיסחיוב""-תימחק;

בסעיףוא)א(,בהגדרה"כרטיסחיוב","סולק","ספק"ו"עסקה",המילים""כרטיס )4(
חיוב""-יימחקו,ובמקום"ו3ט"יבוא"11ב";

יבוא חיוב" כרטיסי בחוק "כמשמעותו במקום "ספק", בהגדרה וב)א(, בסעיף )5(
"כהגדרתובסעיף11בלחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981"ע

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

בחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-231982,בתוספתראשונהא',בחלקב',2וע
בפרט)21(,במקום"בכרטיסחיובלפיסעיףו1סיפהלחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-ו198"
תשלום, שירותי לחוק 40)ג( סעיף לפי מחמירות, בנסיבות תשלום, "באמצעי יבוא

התשע"ח-2018"ע

תיקוןחוק
המפלגות

בחוקהמפלגות,התשנ"ב-3-241992וע

בסעיף24א)ד()3(,בפסקתמשנה)ו(,במקום"בכרטיסחיוב"יבוא"באמצעיתשלום"; )1(

בסעיף28כג)ד(- )2(

בפסקה)1(,במקום"בכרטיסחיוב"יבוא"באמצעיתשלום",במקום"ממנפיק" )א(
יבוא"מנותןשירותיהתשלוםלמשלם",במקום"בעלהכרטיס"יבוא"בעלאמצעי
התשלום"ובמקום"באמצעותכרטיסהחיובכאמור"יבוא"באמצעותאמצעי

התשלוםכאמור";

בסעיף5א1)א(,בהגדרה"הלוואה",במקום"אובאמצעותכרטיסחיובכהגדרתו )2(
בחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-ו198"יבוא"אובאמצעותאמצעיתשלום";

בסעיף5ב)א()2(,במקום"בכרטיסהחיוב"יבוא"באמצעיהתשלום"והסיפההחל )3(
במילים"בפסקהזו,"כרטיסחיוב""-תימחק;

בסעיףוא)א(,בהגדרה"כרטיסחיוב","סולק","ספק"ו"עסקה",המילים""כרטיס )4(
חיוב""-יימחקו,ובמקום"ו3ט"יבוא"11ב";

יבוא חיוב" כרטיסי בחוק "כמשמעותו במקום "ספק", בהגדרה וב)א(, בסעיף )5(
"כהגדרתובסעיף11בלחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981"ע

בחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-231982,בתוספתראשונהא',בחלקב',2וע
בפרט)21(,במקום"בכרטיסחיובלפיסעיףו1סיפהלחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-ו198"
תשלום, שירותי לחוק 40)ג( סעיף לפי מחמירות, בנסיבות תשלום, "באמצעי יבוא

התשע"ח-2018"ע

תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי

תיקוןחוקבחוקהמפלגות,התשנ"ב-3-241992וע
המפלגות

בסעיף24א)ד()3(,בפסקתמשנה)ו(,במקום"בכרטיסחיוב"יבוא"באמצעיתשלום"; )1(

בסעיף28כג)ד(- )2(

בפסקה)1(,במקום"בכרטיסחיוב"יבוא"באמצעיתשלום",במקום"ממנפיק" )א(
יבוא"מנותןשירותיהתשלוםלמשלם",במקום"בעלהכרטיס"יבוא"בעלאמצעי
התשלום"ובמקום"באמצעותכרטיסהחיובכאמור"יבוא"באמצעותאמצעי

התשלוםכאמור";

לפסקה )2( 

)שירות הבנקאות לחוק 5א1 סעיף את לתקן מוצע
בנקאי תאגיד של החובה את מסדיר זה סעיף ללקוח(ע
הלוואה של מיידי לפירעון העמדה על ללקוח להודיע
אונקיטתהליךמשפטיבשלאי–עמידהבתנאיההלוואהע
ההגדרה"הלוואה"מחריגהפעולותשעניינןמשיכותכספים
ממסגרתאשראיבחשבוןעו"שוכןממסגרתאשראיבכרטיס
חיובעמוצעלהתאיםאתהוראותהסעיףכךשהחרגהתחול
ביחסלמסגרתאשראיבאמצעיתשלוםבמובנוהרחב,ולא
רקביחסלכרטיסחיוב,שכןאיןהצדקהלהבחיןביןאמצעי

התשלוםהשוניםלענייןזה;

לפסקה )3(

מוצעלתקןאתסעיף5ב)א(לחוקהבנקאות)שירות
תאגידים בין לקוח של במעבר עוסק זה סעיף ללקוח(ע
בנקאייםעבמטרהלפשטולייעלאתהליךהמעבר,הסעיף
מאפשרללקוחלאשרלבנקהקולטלנהלבעבורואתכל
ההליכיםהקשוריםבמעבר,ובכללזהלסייעלובהעברת
החיוביםהעתידייםבכרטיסהחיובשלהלקוחעמוצעלתקן
אתהוראתהסעיףכךשהאפשרותלסייעללקוחלהעביר

חיוביםעתידייםתחולביחסלכללאמצעיתשלום;

לפסקה )4(

)שירות הבנקאות לחוק וא סעיף את לתקן מוצע 
חיובע כרטיסי בעסקאות ניכיון מסדיר וא סעיף ללקוח(ע

מוצעלשמראתהדיןהקייםולהחילאתהסעיףרקלגבי
כרטיסיחיוב,וזאת,ביןהשאר,משוםשכיוםלאמוכרשוק
מפותחשלניכיוןבעסקאותבאמצעיתשלוםאחרים,ולכן
לאברורשההסדרהקבועבסעיףאכןמתאיםלחולביחס
לניכיוןעסקאותבכלאמצעיתשלוםעלאורהאמורמוצע
לתקןרקאתההפניההקבועהבהגדרותהקבועותבסעיף,

להפניהלסעיף11בלחוקהבנקאות)רישוי(;

לפסקה )5(

סעיףובקובעאיסורלסירובבלתיסבירלהתקשרות
התקשרותביןמאגדלספקע למניעת עםמאגדאו סולק
להגברת החוק במסגרת שחוקק חקיקה בתיקון מדובר
התחרותעבהתאםלאמורלעיל,מוצעלהותיראתההוראה
את רק לתקן מוצע זאת, לאור חיובע לכרטיס ביחס רק
ההפניההקבועהבסעיףלהפניהלסעיף11בלחוקהבנקאות

)רישוי(ע

]נוסח הפלילי הדין סדר חוק את לתקן מוצע  סעיף 62
ההפניה את ולעדכן התשמ"ב-1982, משולב[, 
הקבועהבולעבירההמנויהבסעיףו1סיפהלחוקכרטיסי
חיוב,בהתאםלהוראותהעונשיןהמוצעותבהצעתהחוקע
בנסיבות חיוב בכרטיס הונאה שעניינה בעבירה מדובר
מחמירות,ומשכךמוצעלעדכןאתההפניהלמיקומהבחוק

שירותיתשלוםהמוצעע

ס"חהתשמ"ב,עמ'43;התשע"ח,עמ'192ע 23

ס"חהתשנ"ב,עמ'190;התשע"ח,עמ'98ע 24
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)2(,במקום"אתמספרכרטיסהחיוב"יבוא"אתהמספראופרט בפסקה )ב(
מזההאחרשלאמצעיהתשלום",במקום"בעלהכרטיס"יבוא"בעלאמצעי

התשלום"ובמקום"מנפיק"יבוא"נותןשירותיתשלוםלמשלם";

בפסקה)3(- )ג(

לפניההגדרה"בעלחשבון"יבוא: )1(

""אמצעיתשלום"ו"שירותיתשלוםלמשלם"-כהגדרתםבחוק
שירותיתשלום,התשע"ח-2018;";

ההגדרה"כרטיסחיוב"-תימחק; )2(

"אמצעי יבוא חיוב" "כרטיס במקום חתימה", "מורשה בהגדרה )3(
תשלום"ע

תיקוןחוק
הרשויות

המקומיות)מימון
בחירות(

בחוקהרשויותהמקומיות)מימוןבחירות(,התשנ"ג-251993,בסעיף21)ד1(,במקום"על4וע
תרומהבכרטיסחיובשניתנהלפיחוקזה"יבוא"עלתרומהבאמצעיתשלוםכהגדרתו

בחוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018,שניתנהלפיחוקזה"ע

תיקוןחוקהמרכז
לגבייתקנסות,

אגרותוהוצאות

בחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-1995ו2,בסעיףוא)ג()4(,בפסקת5וע
משנה)א(,במקום"כהגדרתובחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-ו198"יבוא"כהגדרתובחוק
ההוצאהלפועל",במקום"כדיןסיוםחוזהכרטיסהחיובבהודעתהחייב"יבוא"כדין
סיוםחוזהשירותיהתשלום,כהגדרתובחוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018,לעניין
ו)א()1( הנפקתכרטיסהחיוב,בהודעתהחייב"ובסופהיבוא"עלאףהוראותסעיף

לחוקהאמור"ע

תיקוןחוקכבישי
אגרה)מנהרות

הכרמל(

בחוקכבישיאגרה)מנהרותהכרמל(,התשנ"ה-1995ו2,בסעיףוב)ב(-ווע

חיוב, כרטיסי בחוק כהגדרתו חיוב, כרטיס "באמצעות במקום ,)1( בפסקה )1(
התשמ"ו-ו198"יבוא"באמצעותאמצעיתשלוםאוהרשאהלחיוב,כהגדרתםבחוק

שירותיתשלום,התשע"ח-2018";

פסקה)2(-תימחקע )2(

תיקוןחוקנתיבים
מהירים

כרטיסווע "באמצעות במקום 3ג)ב()2(, בסעיף התש"ס-282000, מהירים, נתיבים בחוק
חיוב,כהגדרתובחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-ו198,אובאמצעותהוראתקבעבבנק"
יבוא"באמצעותאמצעיתשלוםאוהרשאהלחיובכהגדרתםבחוקשירותיתשלום,

התשע"ח-2018"ע

מוצעלתקןאתסעיףוב)ב(לחוקכבישיאגרה  סעיפים
סעיף ואת התשנ"ה-1995, כרמל(, )מנהרות  66 ו־67 

)2(לחוקנתיביםמהירים,התש"ס-2000ע 3ג)ב( 
סעיפיםאלהמתייחסיםלהסכםהשימוששבומתקשרלקוח
המבקשלהסדירמראשאתאופןחיובובאגרהובחיוביםלפי
חוקיםאלה,עםבעלהזיכיוןעהסעיפיםהאמוריםקובעים
אתהדרכיםהשונותשבהןיהיהניתןלחייבאתהלקוח,

וביןהשארבאמצעותכרטיסחיובאובהוראתקבעבבנקע
מוצעלהתאיםאתההוראהלאפשרויותלפיהצעתהחוק
כךשיתאפשרללקוחלהסדיראתהחיוביםבאמצעותכל
אמצעיתשלוםאובהרשאהלחיובעבהתאם,מוצעלמחוק
אתההתייחסותהספציפיתלהסדרתהתשלומיםבהוראת

קבעבבנק,בהיותהכלולהבהגדרה"אמצעיתשלום"ע

ס"חהתשנ"ג,עמ'ו14;התשע"ז,עמ'ו31ע 25

ס"חהתשנ"העמ'0ו1;התשע"חעמ'439ע ו2

ס"חהתשנ"ה,עמ'493;התשס"ט,עמ'199ע ו2

ס"חהתש"ס,עמ'199;התשס"ו,עמ'ו2ע 28
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תיקוןחוקאיסור
הלבנתהון

בחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-292000,בתוספתהראשונה,בפרט)13(,במקום"עבירות8וע
לפיסעיפיםו1,ו1ו־18לחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-ו198"יבוא"עבירותלפיסעיף

40)ב(ו–)ג(לחוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018";

תיקוןלחוקשירות
נתוניאשראי

בחוקשירותנתוניאשראי,התשס"ב-9-302002וע

בסעיף1- )1(

במקוםההגדרה"מנפיקכרטיסחיוב"יבוא: )א(

""מנפיקאמצעיתשלום"-תאגידעזרכהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(,
הנותןשירותשלהנפקהשלאמצעיתשלוםעכהגדרתםבחוקשירותי

תשלום,התשע"ח-2018;";

בהגדרה"מקורמוסמך",במקום"כרטיסיחיוב"יבוא"אמצעיתשלום"; )ב(

בסעיףו1)א()5(,בכלמקום,במקום"כרטיסיחיוב"יבוא"אמצעיתשלום"; )2(

בסעיף18)ג(,במקום"כרטיסיחיוב"יבוא"אמצעיתשלום"; )3(

בסעיף19)1()ה(,במקום"כרטיסיחיוב"יבוא"אמצעיתשלום"; )4(

בסעיף52)א()5(,במקום"כרטיסיחיוב"יבוא"אמצעיתשלום"ע )5(

תיקוןחוקמאבק
בארגוניפשיעה

ו,במקום0וע בחוקמאבקבארגוניפשיעה,התשס"ג-312003,בתוספתהראשונה,בפרט
"עבירותלפיסעיפיםו1,ו1רישהו־18לחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-ו198"יבוא"עבירות

לפיסעיף40)ב(לחוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018"ע

תיקוןחוקמערכות
תשלומים

בחוקמערכותתשלומים,התשס"ח-322008,בסעיף15א)א(,בהגדרה"מנפיק",במקום1וע
11בלחוק יבוא"כהגדרתובסעיף "כמשמעותובחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-ו198"

הבנקאות)רישוי("ע

בחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-292000,בתוספתהראשונה,בפרט)13(,במקום"עבירות8וע
לפיסעיפיםו1,ו1ו־18לחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-ו198"יבוא"עבירותלפיסעיף

40)ב(ו–)ג(לחוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018";

תיקוןחוקאיסור
הלבנתהון

תיקוןלחוקשירותבחוקשירותנתוניאשראי,התשס"ב-9-302002וע
נתוניאשראי

בסעיף1- )1(

במקוםההגדרה"מנפיקכרטיסחיוב"יבוא: )א(

""מנפיקאמצעיתשלום"-תאגידעזרכהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(,
הנותןשירותשלהנפקהשלאמצעיתשלוםעכהגדרתםבחוקשירותי

תשלום,התשע"ח-2018;";

בהגדרה"מקורמוסמך",במקום"כרטיסיחיוב"יבוא"אמצעיתשלום"; )ב(

בסעיףו1)א()5(,בכלמקום,במקום"כרטיסיחיוב"יבוא"אמצעיתשלום"; )2(

בסעיף18)ג(,במקום"כרטיסיחיוב"יבוא"אמצעיתשלום"; )3(

בסעיף19)1()ה(,במקום"כרטיסיחיוב"יבוא"אמצעיתשלום"; )4(

בסעיף52)א()5(,במקום"כרטיסיחיוב"יבוא"אמצעיתשלום"ע )5(

ו,במקום0וע בחוקמאבקבארגוניפשיעה,התשס"ג-312003,בתוספתהראשונה,בפרט
"עבירותלפיסעיפיםו1,ו1רישהו־18לחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-ו198"יבוא"עבירות

לפיסעיף40)ב(לחוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018"ע

תיקוןחוקמאבק
בארגוניפשיעה

בחוקמערכותתשלומים,התשס"ח-322008,בסעיף15א)א(,בהגדרה"מנפיק",במקום1וע
11בלחוק יבוא"כהגדרתובסעיף כרטיסיחיוב,התשמ"ו-ו198" "כמשמעותובחוק

הבנקאות)רישוי("ע

תיקוןחוקמערכות
תשלומים

מוצעלתקןאתהתוספתהראשונהלחוקאיסור  סעיפים
הלבנתהון,התש"ס-2000)להלן-חוקאיסור  68 ו־70
הלבנתהון(,ואתהתוספתהראשונהלחוקמאבק 
בארגוניפשיעה,התשס"ג-2003)להלן-חוקמאבקבארגוני
פשיעה(עהתוספתהראשונהלחוקאיסורהלבנתהוןמונה
רשימתעבירותהמהוותעבירותמקורלפיסעיף2לאותו
חוקעהתוספתהראשונהלחוקמאבקבארגוניפשיעהמונה
עבירותשאינןמסוגפשעהנכללותבהגדרה"ארגוןפשיעה"
לפיסעיף1לאותוחוקעביןהשאר,כוללותתוספותאלה
כרטיסי לחוק ו־18 ו1 ו1, סעיפים לפי לעבירות הפניה
חיוב בכרטיס הונאה חיוב, כרטיס גניבת שעניינן חיוב,
מאבק )חוק בהתאמה חיוב, כרטיס לזיוף ציוד והחזקת
בארגוניפשיעהמפנהלעבירהשלאבנסיבותמחמירות
לפיסעיףו1רישהלחוקכרטיסיחיוב(עמוצעלהתאיםאת
התוספותלהוראותהעונשיןהמוצעותבפרקח'בהצעת
החוק,המחליפות,בשינויים,אתהוראותהעונשיןבחוק
סעיף לפי לעבירות להפנות בהתאםלכך, חיובע כרטיסי
40)ב(ו–)ג(לחוקהמוצעעמאחרופרקהעונשיןהמוצעאינו
כוללעבירהמקבילהלעבירהלפיסעיף18לחוקכרטיסי
חיוב,בענייןהחזקתציודלזיוףכרטיסיחיוב,מוצעלמחוק

שבתוספת העבירות מרשימת זו לעבירה ההפניה את
הראשונהבכלאחדמהחוקיםהאמוריםע

חוקשירותנתוניאשראי,התשס"ב-2002,קובע  סעיפים 
כיניתןלאסוףולמסורנתוניםמ"מנפיקכרטיס  69 ו־73
בחוק כהגדרתו לפי עזר תאגיד שהוא חיוב", 
הבנקאות)רישוי(,המנפיקכרטיסחיובעמוצעלהרחיבאת
ההגדרהולהתאיםאתמופעיהבסעיפיהחוקהשונים,כך
שיתייחסולמנפיקאמצעיתשלוםעכך,יהיהניתןלאסוף
ולמסורנתוניםבהתאםלהוראותהחוקמתאגידעזרכאמור,
החוקעבאופן כהגדרתובהצעת אמצעיתשלום המנפיק
דומה,מוצעלתקןאתההגדרה"מנפיקכרטיסחיוב"בחוק
נתוניאשראי,התשע"ו-ו201,ולהרחיבהל"מנפיקאמצעי
התשע"ו בניסן ד' ביום פורסם אשר זה, חוק תשלום"ע

בחשוון ג' ביום החל להחליף, צפוי ו201(, באפריל 12(
התשע"ט)12באוקטובר2018(אתחוקשירותנתוניאשראיע

פרקד'1לחוקמערכותתשלומיםעוסקבמבנה  סעיף 71
המדובר ממשק"ע "מערכת במפעיל השליטה 
במערכתמבוקרתהמהווהממשקביןמנפיקלביןסולק
לאישורעסקאותבכרטיסיחיוב,שפעלהערביוםהתחילה
שלהחוקלהגברתהתחרותעהפרקנחקקבמסגרתחקיקת

ס"חהתש"ס,עמ'293;התשע"ח,עמ'440ע 29

ס"חהתשס"ב,עמ'104;התשע"ו,עמ'וו8ע 30

ס"חהתשס"ג,עמ'502;התשע"ז,עמ'1223ע 31

ס"חהתשס"ח,עמ'184;התשע"ח,עמ'414ע 32
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תיקוןחוק
ההתייעלות

הכלכלית)תיקוני
חקיקהליישום

התכניתהכלכלית
לשנים2009

ו־2010(

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהתכניתהכלכליתלשנים22009וע
ו־2010(,התשס"ט-332009,בסעיף85)ה(,במקום"הרשאהלחיובהוראתקבעבבנקאו
הרשאהלחיובבאמצעותכרטיסחיובכהגדרתובחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-ו198,וכן
כלהרשאהאחרתלחיובחשבוןהצרכן"יבוא"הרשאהלחיובכהגדרתהבחוקשירותי

תשלום,התשע"ח-2018"ע

תיקוןחוקנתוני
אשראי

בחוקנתוניאשראי,התשע"ו-ו3-34201וע

בסעיף2- )1(

במקוםההגדרה"מנפיקכרטיסחיוב"יבוא: )א(

""מנפיקאמצעיתשלום"-תאגידעזרכהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(,
הנותןשירותשלהנפקהשלאמצעיתשלום,כהגדרתםבחוקשירותי

תשלום,התשע"ח-2018;";

בהגדרה"מקורמוסמך",במקום"כרטיסיחיוב"יבוא"אמצעיתשלום"; )ב(

בסעיף19)א()8(,במקום"כרטיסיחיוב"יבוא"אמצעיתשלום"; )2(

בסעיף125)ה(,במקום"כרטיסחיוב"יבוא"אמצעיתשלום"ע )3(

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסייםמוסדרים

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-ו4-35201וע

בסעיף25י- )1(

בהגדרה"הנפקה",המילים"כמשמעותובחוקכרטיסיחיוב,התשמ"ו-ו198" )א(
-יימחקו;

אחריההגדרה"הנפקה"יבוא: )ב(

""חוזהכרטיסאשראי"-כהגדרתובסעיף11בלחוקהבנקאות)רישוי(,
התשמ"א-1981;";

הוועדה המלצת לאור וזאת התחרות, להגברת החוק
להגברתהתחרותבשירותיםבנקאייםופיננסייםנפוצים
לקבועתנאיםומגבלותלענייןבעלותבמפעילשלמערכת
ממשקעהפרקכוללהוראותהנוגעותבאופןספציפילמערכת
ממשקמסוגמסוים)כרטיסיחיוב(,ורקלגבימערכתשפעלה
ערביוםהתחילהשלהחוקלהגברתהתחרותעסעיף15אהוא
סעיףההגדרותבפרקד'1,והואמגדיר"מנפיק"כמשמעותו
לשמור נכון מהותית, הזה, בהקשר חיובע כרטיסי בחוק
ולא חיוב, כרטיסי חוק לאסדרת בהתאם המינוחים על
להתאימםלאמצעיתשלוםבמובןהרחבעמכיווןשמוצע
לבטלאתחוקכרטיסיחיובבהצעתחוקזו,מוצעלתקןאת
ההגדרה"מנפיק"כךשתפנהלהגדרההמוצעתבסעיף11ב

לחוקהבנקאות)רישוי(,הרלוונטיתבמקרהזהע

)תיקוני הכלכלית ההתייעלות לחוק 85 סעיף  סעיף 72
חקיקהליישוםהתוכניתהכלכליתלשנים2009 
לספק היטל בתשלומי עוסק התשס"ט-2009, ו–2010(,
מיםעסעיף85)ה(קובעהוראותלענייןתשלוםבאמצעות

לחיוב הרשאה או בבנק קבע הוראת לחיוב הרשאה
באמצעותכרטיסחיובכהגדרתובחוקכרטיסיחיוב,וכן
כלהרשאהאחרתלחיובחשבוןהצרכןעמוצעלהתאיםאת
הוראתהסעיףלהצעתהחוקולכלולבסעיףהתייחסותרק
להרשאהלחיוב,שכוללתאתכלהאפשרויותהמפורטות

בוכיוםע

מוסדרים פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק  סעיף 74
של הנפקה לעניין הרישוי חובת את מסדיר 
כרטיסאשראיעבשלבזהמוצעלהשאיראתהאסדרהביחס
עבודת להשלמת עד וזאת אשראי, כרטיס של להנפקה
הממשלהלענייןהפיקוחוהרישוישלכללנותנישירותי
התשלום)למעטאלהשמפוקחיםכברהיום(עלפיכךמוצע
לתקןבסעיף25יאתההגדרות,כךשההפניהלחוקכרטיסי
חיובתימחק,ותיכללהגדרהשלחוזהכרטיסאשראי,אשר

תפנהלסעיף11בלחוקהבנקאות)רישוי(ע

ס"חהתשס"ט,עמ'ו15;התשע"ז,עמ'442ע 33

ס"חהתשע"ו,עמ'838ע 34

ס"חהתשע"ו,עמ'1098;התשע"ז,עמ'0ו11ע 35
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38א)א()14(,במקום"הנפקתכרטיסחיובכהגדרתובחוקכרטיסיחיוב, בסעיף )2(
התשמ"ו-ו198"יבוא"הנפקהשלאמצעיתשלום,כהגדרתםבחוקשירותיתשלום,

התשע"ח-2018"ע

תיקוןחוקלהגברת
התחרותולצמצום

הריכוזיותבשוק
הבנקאות)תיקוני

חקיקה(

חקיקה(,5וע )תיקוני הבנקאות בשוק הריכוזיות ולצמצום התחרות להגברת בחוק
התשע"ז-ו201ו3-

כרטיס "חוזה אשראי", "כרטיס בהגדרה בו, המובא וו)א( בסעיף ,)3(3 בסעיף )1(
אשראי",במקום"כמשמעותםבחוקכרטיסיחיוב"יבוא"כהגדרתםבסעיף11בלחוק

הבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981";

בסעיףו,בהגדרה"חוקכרטיסיחיוב"בסופהיבוא"כנוסחוערבתחילתושלחוק )2(
שירותיתשלום,התשע"ח-2018"ע

תיקוןחוקחדלות
פירעוןושיקום

כלכלי

בחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,התשע"ח-2018ו3,בסעיף142)4(-ווע

במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )1(

הגבלתהיחידמשימוש,בעצמואובאמצעותאחר,בכרטיסחיוב,למעט ")א(
כרטיסבנקאוכרטיסחיובמיידישניתןלמשוךבאמצעותםכסףאולבצעבהם

עסקאותרקכנגדיתרתזכות;לענייןזה-

"כרטיסחיוב"ו"כרטיסבנק"-כהגדרתםבחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981;

"כרטיסחיובמיידי"-כהגדרתובחוקההוצאהלפועל;";

בפסקתמשנה)ב(,במקום"כדיןסיוםחוזהכרטיסהחיובבהודעתהיחיד"יבוא )2(
"כדיןסיוםחוזהשירותיהתשלום,כהגדרתובחוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018,
הוראות אף "על יבוא ובסופה היחיד" בהודעת החיוב, כרטיס הנפקת לעניין

סעיףו)א()1(לחוקשירותיתשלום"ע

פרק י"ב: תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראת שעה

תחילתושלחוקזהשנהמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(עוועתחילה

38א)א()14(,במקום"הנפקתכרטיסחיובכהגדרתובחוקכרטיסיחיוב, בסעיף )2(
התשמ"ו-ו198"יבוא"הנפקהשלאמצעיתשלום,כהגדרתםבחוקשירותיתשלום,

התשע"ח-2018"ע

חקיקה(,5וע )תיקוני הבנקאות בשוק הריכוזיות ולצמצום התחרות להגברת בחוק
התשע"ז-ו201ו3-

תיקוןחוקלהגברת
התחרותולצמצום

הריכוזיותבשוק
הבנקאות)תיקוני

חקיקה( כרטיס "חוזה אשראי", "כרטיס בהגדרה בו, המובא וו)א( בסעיף ,)3(3 בסעיף )1(
אשראי",במקום"כמשמעותםבחוקכרטיסיחיוב"יבוא"כהגדרתםבסעיף11בלחוק

הבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981";

בסעיףו,בהגדרה"חוקכרטיסיחיוב"בסופהיבוא"כנוסחוערבתחילתושלחוק )2(
שירותיתשלום,התשע"ח-2018"ע

תיקוןחוקחדלותבחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,התשע"ח-2018ו3,בסעיף142)4(-ווע
פירעוןושיקום

כלכלי במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )1(

הגבלתהיחידמשימוש,בעצמואובאמצעותאחר,בכרטיסחיוב,למעט ")א(
כרטיסבנקאוכרטיסחיובמיידישניתןלמשוךבאמצעותםכסףאולבצעבהם

עסקאותרקכנגדיתרתזכות;לענייןזה-

"כרטיסחיוב"ו"כרטיסבנק"-כהגדרתםבחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981;

"כרטיסחיובמיידי"-כהגדרתובחוקההוצאהלפועל;";

בפסקתמשנה)ב(,במקום"כדיןסיוםחוזהכרטיסהחיובבהודעתהיחיד"יבוא )2(
"כדיןסיוםחוזהשירותיהתשלום,כהגדרתובחוקשירותיתשלום,התשע"ח-2018,
הוראות אף "על יבוא ובסופה היחיד" בהודעת החיוב, כרטיס הנפקת לעניין

סעיףו)א()1(לחוקשירותיתשלום"ע

פרק י"ב: תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראת שעה

תחילהתחילתושלחוקזהשנהמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(עווע

פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 38א סעיף
מוסדריםמסדיראתתחומיהפעולההמותריםלבעלרישיון
למתןשירותיפיקדוןואשראיעסעיףקטן)א()14(מתירלעסוק
בפעולותנלוותלעיסוקהמותר,לרבותהנפקתכרטיסחיוב
כהגדרתובחוקכרטיסיחיובעבמקרההזהמוצעלהתאים
אתההוראהלהצעתהחוקכךשתכלולהנפקהשלאמצעי

תשלוםבמובנוהרחבולאודווקאשלכרטיסחיובע

תחילה, סעיפי כולל התחרות להגברת החוק  סעיף 75
תחולה,הוראותמעברוהוראותראשונותעמדובר 
בהוראותשבחלוףתקופהמסוימתלאיהיובעלותתוקף
יותרעלפיכך,לענייןההגדרותהשונותהמפנותלחוקכרטיסי
חיוב,מוצעלשמראתההסדרהקייםולתקןאתההפניה
כךשתתייחסלחוקכרטיסיחיובכנוסחוערביוםהתחילה

שלהצעתחוקשירותיתשלוםע

בסעיף3)3(לחוקלהגברתהתחרותתוקןסעיףוו)א(
לעניין הוראות ונקבעו ללקוח(, )שירות הבנקאות לחוק
חובתהפצהשלכרטיסיאשראיעלתאגידבנקאיעהוראות
אלהצפויותלהיכנסלתוקףביוםכ"הבשבטהתשע"ט)31
בינואר2019(עבהתאםלאמורבדבריההסברביחסלתיקונים
השוניםהנובעיםמחקיקתהחוקלהגברתהתחרות,מוצע
תשלום לאמצעי ביחס האמורות ההוראות את להותיר
מסוגכרטיסאשראי,ולאלהרחיבןלכללאמצעיהתשלוםע
שבמקום כך בהגדרות ההפניה את לתקן מוצע לפיכך
ההפניהלחוקכרטיסיחיובתהיההפניהלסעיף11בלחוק
הבנקאות)רישוי(עהתיקוןהמוצעמתייחסלנוסחההוראות

כפישצפוילהיותלאחרמועדכניסתןלתוקףכאמורע

בתחום חדשה אסדרה קובעת החוק הצעת  סעיף 77
אמצעיהתשלוםהמתקדמים,ולפיכךמוצעלתת 

תקופתהיערכותשלשנהלפניכניסתושלהחוקלתוקףע

ס"חהתשע"ז,עמ'4ו3ע ו3

ס"חהתשע"ח,עמ'310ע ו3
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תחולהוהוראות
מעבר

הוראותחוקזהיחולוגםעלאמצעיתשלוםשהונפקלפנייוםהתחילהועל8וע )א(
הרשאהלחיובשניתנהלפניהיוםהאמורע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

הוראותחוקזהיחולורקעלהוראתתשלוםאודרישהמאתהמוטבלביצוע )1(
פעולתתשלוםמכוחהרשאהלחיובשניתנוביוםהתחילהואילך;

הוראותפרקב'יחולועלחוזהשירותיתשלוםשנכרתביוםהתחילהאו )2(
לאחריו,ואולם-

הוראותסעיףויחולוגםעלחוזהשנכרתלפנייוםהתחילה; )א(

הודעהעל ללקוח שירותיהתשלום נותן התחילהישלח יום עד )ב(
אלה,ככלשלאנקבעובחוזהשירותיהתשלום,ויראואתההודעהכחלק

מהחוזה:

יוםהעסקיםשלנותןשירותיהתשלוםלענייןחוקזה; )1(

בסעיף כאמור תשלום חשבון לסגירת הדרושות הפעולות )2(
ו)א()2(;

לענייןנותןשירותיתשלוםלמשלם-גםפרטיםאלה: )3(

הרכיבהחיוניבאמצעיהתשלום; )א(

המועדשעדאליוניתןלהודיעלנותןשירותיהתשלום )ב(
עלביטולהוראתתשלוםכאמורבסעיףו1)ג(;

הוראותסעיף33יחולועלבקשהלאישורהרשאהלחיובשהוגשהביום )3(
התחילהואילךע

תחולת לעניין קובעהוראות 8והמוצע סעיף  סעיף 78
החוקוהוראותמעבר,כמפורטלהלןע 

בסעיףקטן)א(מוצעלקבועאתהכללהעקרוניולפיו
הוראותהחוקיחולוגםעלאמצעיתשלוםשהונפקלפני
יוםהתחילהועלהרשאהלחיובשניתנהלפניהיוםהאמורע
אמצעיתשלוםיכוללהיותמונפקלתקופהארוכה,בפרט
לאורההגדרההרחבהשלאמצעיתשלוםשכוללתסוגים
תשלום, הוראות לתת המאפשרות פעולות של שונים
וישחשיבותבהטלתהחובותשבחוקגםביחסלאמצעי
תשלוםשכברהונפקאוביחסלהרשאהשכברניתנהואשר

השימושיםבהםצפוייםלהימשךע

בסעיףקטן)ב(מוצעלסייגאתהכללהאמורולקבוע
הוראותשונותלענייןהתחולה:בפסקה)1(,מוצעלקבוע
כיהוראותהחוקיחולורקעלהוראותתשלוםאודרישה
מאתהמוטב,לביצועפעולתתשלוםמכוחהרשאהלחיוב
שניתנוביוםהתחילהואילךעכלומר,אםהוראתהתשלום
על יחולו לא החוק הוראות התחילה, יום לפני ניתנה
פעולתהתשלוםשבוצעהמכוחהוראתהתשלוםהאמורה,
גםאםזובוצעהלאחריוםהתחילהעמועדהתחילההמוצע

נגזרמהמועדשבוניתנההוראתהתשלום,מאחרשהוראת
התשלוםמחוללתאתפעולתהתשלום,ולאניתןלהפריד
ביןהשתייםולהחילעליהןדיןשונה,רקבגללמועדכניסת
פרק הוראות כי לקבוע מוצע )2( בפסקה לתוקףע החוק
חוזה על יחולו תשלום שירותי חוזה בעניין המוצע ב'
ואולם ולאחריוע התחילה ביום שנכרת תשלום שירותי
מוצעכיהוראותסעיףו,העוסקותבסיוםחוזה,יחולוגם
עלחוזהשנכרתלפנייוםהתחילהעכמוכן,הוראותהחוק
קובעותביחסלסעיפיםמסוימיםכיאלהחייביםלהיות
חלקמחוזהשירותיהתשלוםעלפיכך,מוצעלקבועבפסקה
התשלום שירותי נותן ישלח התחילה יום עד כי )2()ב(
ללקוחהודעהעלפרטיםאלה)בהתאםלרשימההמפורטת
ההודעה את ויראו בחוזה, כבר נקבעו שלא ככל שם(,
כחלקמהחוזהעבפסקה)3(מוצעלקבועכיהוראותסעיף
33המוצע,שעניינוהליךהבקשהלמתןהרשאהלחיוב,
ביום לחיובשהוגשה הרשאה לאישור בקשה על יחולו
התחילהואילך,שכןלאראוילהחילהבאופןרטרואקטיבי
ביחסלבקשתהרשאהלחיובשהוגשהלפנייוםהתחילה

לפיהדיןשקדםלחוקזהע
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ו95ועהוראתשעה בתקופהשמיוםהתחילהעדהיוםשלפניהיוםהקובעכמשמעותולפיסעיפים
ו־ו5)ג(לחוקהדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-382012,יקראואתההגדרה"בנקהדואר"

שבסעיף1,כך:

""בנקהדואר"-החברהכהגדרתהבחוקהדואר,בנותנהאתהשירותיםהכספיים
כהגדרתםבאותוחוק,מטעםהחברההבתכמשמעותהבסעיף88יאלחוקהאמורע"

תוספת
חלק א'

)סעיף42)א()12((

חלק ב'

)סעיף42)ב()ו1((

ו95וע בתקופהשמיוםהתחילהעדהיוםשלפניהיוםהקובעכמשמעותולפיסעיפים
ו־ו5)ג(לחוקהדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-382012,יקראואתההגדרה"בנקהדואר"

שבסעיף1,כך:

הוראתשעה

""בנקהדואר"-החברהכהגדרתהבחוקהדואר,בנותנהאתהשירותיםהכספיים
כהגדרתםבאותוחוק,מטעםהחברההבתכמשמעותהבסעיף88יאלחוקהאמורע"

תוספת
חלק א'

)סעיף42)א()12((

חלק ב'

)סעיף42)ב()ו1((

הדואר לחוק נוספה הבת" "החברה ההגדרה  סעיף 79
, )11 מס' )תיקון הדואר חוק במסגרת 
התשע"ב-2012עהתיקוןהאמורצפוילהיכנסלתוקףבחודש
יולי2018עכמפורטבדבריההסברלסעיף1לעיל,במסגרת
"החברה להגדרה הדואר"מוצעלהפנות ההגדרה"בנק

הבת"שנוספהבתיקוןמס'11האמורעואולםעדלכניסתו
לתוקףמוצעכהוראתשעהלהפנותלהגדרותהחלותכיום
ולהוראותחוקהדוארהרלוונטיותלהן,ולהגדיראת"בנק
הדואר"בהתאםעלענייןזהר'גםדבריההסברלהגדרה"בנק

הדואר"שבסעיף1המוצעע

ס"חהתשע"ב,עמ'וו5ע 38

ר ב ס ה י  ר ב ד
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התשמ"ו-ו198, חיוב, כרטיסי חוק של נוסחו וזה
שמוצעלבטלובסעיף55להצעתהחוק:

“חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986

פרק א': כרטיסי חיוב

סימן א': הגדרות

הגדרות 

בחוקזה- 1ע

חוזר לשימוש אחר חפץ או לוחית - אשראי" “כרטיס
תשלום נכסיםמאתספקללא המיועדיםלרכישת

מיידישלהתמורה;

חוזר, לשימוש אחר חפץ או לוחית - בנק" “כרטיס
בנק מכשירי באמצעות כסף למשיכת המיועדים
ממוכניםאולרכישתנכסיםבדרךשלחיובחשבונו
ידי על אחר אדם וזיכוי בנקאי בתאגיד לקוח של
שימושבכרטיסבמכשירהמיועדלכךבמקוםעסקו

שלהספק;

“כרטיסחיוב"-כרטיסאשראי,כרטיסבנק,כרטיסתשלום
לרכישת המיועדים אחרים חפצים או לוחית או
נכסים,כפישיקבעשרהמשפטיםבהתייעצותעם
נגידבנקישראלובאישורועדתחוקה,חוקומשפט

שלהכנסת;

חוזר, לשימוש אחר חפץ או לוחית - תשלום" “כרטיס
המיועדיםלרכישתנכסיםמאתהספק,שניתןלצבור
בהםערךכספיבדרךשלטעינהחוזרת,למעטלוחית
אוחפץכאמורהניתניםלטעינהבכסףמזומןבלבד
כאשרלאניתןבאמצעותםלחייבאתחשבוןהלקוח;

“נכס"-מקרקעין,מיטלטלין,כסף,שירותיםאוזכויות;

“לקוח"-מישכרטיסחיובהונפקלשימושו;

)רישוי(, הבנקאות בחוק כמשמעותו - בנקאי" “תאגיד
התשמ"א-1981ע

סימן ב': הוראות כלליות

חוזה כרטיס חיוב וחידושו

חוזהלשימושבכרטיסחיוב)להלן-חוזהכרטיס )א( 2ע
חיוב(ביןלקוחלביןמנפיקלאיהיהתקףאלאאםכןנעשה

בכתבונחתםבידהלקוחע

נקבעבחוזהכרטיסחיובכיבתוםתקופתוהוא )ב(
ובתום חדש, חוזה על חתימה ללא לחידוש ניתן יהיה
תקופתומסרהמנפיקללקוחכרטיסחיובחדשללאחתימה

כאמור,יראוכאילוחודשהחוזההקודםבאותםתנאיםע

כריתת חוזה לגבי כרטיס תשלום מיוחד 

תשלום כרטיס על יחולו לא 2 סעיף הוראות )א( 2אע
שעםמסירת ובלבד חוזרתכאמורלהלן, שניתןלטעינה
שר שיקבע כפי בכתב מידע המנפיק יספק הכרטיס

המשפטים:

רקבאמצעותכרטיסחיוב,נפרד,אחר; )1(

חיוב, כרטיס באמצעות וכן מזומן בכסף )2(
נפרד,אחר,בלבדע

כאמור תשלום בכרטיס לשימוש חוזה לענין )ב(
בסעיףקטן)א(,יראואתמסירתכרטיסהתשלוםוקבלתו
ככריתתחוזהכרטיסחיובביןהמנפיקלרוכשהכרטיסאו

למישהכרטיסהועבראליוכדיןע

תוקף החיובים

חיוביושללקוחלפיחוזהכרטיסחיובייכנסו )א( 3ע
לתקפםעםקבלהלידיושלכרטיסהחיובע

בשימוש כרוך חיוב בכרטיס השימוש היה )ב(
בצופן,ייכנסוחיוביושלהלקוחלתוקףלאחרשקיבלגם

אתהצופןע

נטלההוכחהשהלקוחקיבלאתכרטיסהחיוב )ג(
ואתהצופןהואעלהמנפיקע

סיום חוזה כרטיס חיוב

הלקוחוהמנפיקרשאיםלסייםחוזהכרטיסחיוב )א( 4ע
בכלעתעלידיהודעהמצדאחדלמשנהוע

מועד יהיה החוזה, סיום על הלקוח הודיע )ב(
הסיוםהמועדשבונמסרהכרטיסלמנפיק;אבדאונגנב
כרטיסהחיובוהודיעהלקוחעלסיוםהחוזה,יהיהמועד

הסיוםהמועדשבונמסרהההודעהלמנפיקע

הכונס או לקוח של רגל בפשיטת נאמן )ב1(
הרשמי,כמשמעותםבפקודתפשיטתהרגל]נוסחחדש[,
התש"ם-1980,רשאיםלסייםחוזהכרטיסחיובשללקוח
במקומו,לפיהוראותסעיף42אלפקודההאמורה;מועד

סיוםהחוזהיהיההמועדשבונמסרהההודעהלמנפיקע

מועד יהיה החוזה, סיום על המנפיק הודיע )ג(
הסיוםהמועדשבונמסרהההודעהללקוחע

של מזכותו גורע אינו )ג( קטן בסעיף האמור )ד(
המנפיקלהשעותאתהזכותלהשתמשבכרטיסחיוב,אם
היהלמנפיקחששסבירשהלקוחלאיוכללשלםבמועד
על המנפיק הורה שרכש; הנכסים תמורת את המוסכם

השעיהכאמור,יודיעעלכך,בו–זמנית,ללקוחע

אחריות לשימוש לרעה 

בסעיףזהובסעיףו- )א( 5ע

“שימושלרעה"-שימושבכרטיסחיובבידימישאינוזכאי
לכךלפיחוזהכרטיסחיובבדרךשלרכישתנכסים

אומשיכתכסף,ובכרטיסתשלום-גםטעינתו;

“הודעה"-הודעהשלהלקוחלמנפיקאחרישנודעלועל
גניבתכרטיסהחיוב,עלאבדנואועלשימושלרעהע

הלקוחלאיהיהאחראיבשוםמקרהלשימוש )ב(
לרעהשנעשהאחרישנמסרההודעהע

שנעשה לרעה לשימוש אחראי יהיה הלקוח )ג(
לפנישנמסרההודעהלמנפיק,לפיהסכוםהנמוךמביןשני

אלה:

ר ב ס ה ה י  ר ב ד ל ח  פ ס נ
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סכוםקבועשל5ושקליםחדשיםבתוספת )1(
30שקליםחדשיםלכליוםמהמועדשבו של
נודעלועלגניבתכרטיסהחיוב,עלאבדנואועל
השימושלרעהבועדמועדמסירתההודעה;על
אףהאמורלעיל,אםמסרהלקוחאתההודעה
לראשונה שנעשה מיום ימים שלושים תוך
שימושלרעה,לאיהיהאחראילסכוםהעולה
על450שקליםחדשים;יוםההודעהלאייכלל
במניןהימים,אםנמסרהבאותויוםשבונודע

ללקוחעלהאובדןאוהגניבהע

שבוצעו הפעולות או העסקאות סכום )2(
בפועלע

הגבלתהאחריותהאמורהבסעיףזהלאתחול )ד(
אםנתקייםאחדמאלה:

הלקוחמסראתכרטיסהחיובלאדםאחר, )1(
למעטמסירהבנסיבותסבירותלמטרתשמירה
בלבדואולם,הלקוחלאיהיהאחראילשימוש
שנמסר החיוב שכרטיס אחרי שנעשה לרעה
ממנו; נגנב או אדם לאותו אבד אחר, לאדם
לעניןזה,מסירתכרטיסהחיוביחדעםהצופן

לאתיחשבכמסירהבנסיבותסבירות;

בידיעת נעשה החיוב בכרטיס השימוש )2(
הלקוח;

הלקוחפעלבכוונתמרמהע )3(

הלקוחלאיהיהאחראיבשוםמקרהלשימוש )ה(
לרעהשנעשהלאחרשכרטיסהחיובהגיעלהחזקתושל

המנפיקע

ו-)ה(, )ב( קטנים בסעיפים האמור אף על  )ה1(
האמור על נוסף אחראי, הלקוח יהיה תשלום, בכרטיס
בסעיפיםקטנים)ג(או)ד(,גםלסכוםהכסףהצבורבכרטיס
עדלטעינתוהראשונהבידימישאינוזכאילכך;אחריותו
לא כאמור בכרטיס הצבור הכסף סכום לענין לקוח של

תעלה,בכלמקרה,עלסכוםשל400שקליםחדשיםע

לשימושלרעה אחריות הלקוח על לאתחול )ו(
שנעשהבכרטיסחיוב,להוציאהאחריותהמפורטתבחוק

זהע

)בוטל(ע )ז(

השבת סכומי חיוב 

שנעשו חוייבלקוחבשלעסקאותאופעולות )א( וע
תוךכדישימושלרעהבכרטיסחיוב,ישיבהמנפיקללקוח,
בהקדםהאפשריאךלאיאוחרמעשרהימיעסקיםמיום
הודעתהלקוח,אתסכוםהחיוב,למעטהסכוםשבוחייב

הלקוחלפיסעיף5)ג(ע

איןבאמורבסעיףקטן)א(כדילגרועמזכותושל )ב(
המנפיקלחזורולחייבאתהלקוחביתרתסכוםהחיוב,אם
נוכחהמנפיקשהשימושנעשהבנסיבותהמפורטותבסעיף
הנימוקים את המפרטת הודעה ללקוח מסר והוא 5)ד(

לחיובע

הצבור הכסף סכום בדבר 5)ה1( סעיף לענין )ג(
בכרטיסתשלום,יהווהתצהירשלהלקוחראיהלכאורה
להוכחתסכוםהכסףהצבורבו;המנפיקישיבללקוח,בתוך
עשרהימיעסקיםמיוםמסירתהתצהיר,אתסכוםהחיוב
המגיעלולפיהתצהיר;איןבהוראותסעיףקטןזהכדי
השבת את מהלקוח לדרוש המנפיק של מזכותו לגרוע
הסכוםשנתןלו,אםנקבעבפסקדיןחלוטכיהכספיםלא

הגיעוללקוחכדיןע

שינוי ללא הרשאה 

הודיעלקוחלמנפיק,תוךשלושיםימיםמיום )א( ואע
במסמך שהסכום החיוב על המנפיק הודעת שנמסרה
המעידעלהעסקההוגדלללאהרשאה,ישיבלוהמנפיק
אתההפרשביןהסכוםשעליוהודיעהלקוחכיהתחייבבו
תמורתהנכסיםשרכש,לביןהסכוםשרשוםבמסמך,בערכו

ביוםהחיוב)להלן-סכוםההפרש(;

בהקדם ההפרש, סכום את ישיב המנפיק )ב(
האפשרי,אךלאיאוחרמעשרהימיעסקיםמהיוםשבו

הודיעלוהלקוחכאמורע

איןבאמורבסעיףקטן)א(כדילגרועמזכותו )ג(
שלמנפיקלחזורולחייבאתהלקוחבסכוםההפרשכאמור
בסעיףקטן)א(,כולואוחלקובערכוביוםהחיוב,אםנוכח
שהלקוחאכןהתחייבגםבסכוםההפרשהרשוםבמסמך
כולואוחלקו;המנפיקימסורללקוחהודעההמפרטתאת
הנימוקיםלחיובלפיסעיףקטןזה,לפחותחמישהעשר
ימיםלפניהחיובבפועל,וימסורללקוח,לפידרישתו,עותקי

מסמכיםשבידולעניןזהע

קטן בסעיף כאמור הלקוח הודעת נמסרה )ד(
)א(בעלפהאובאמצעותהטלפון,רשאיהמנפיקלבקש
מהלקוחלאשרתוךזמןסביראתההודעהבכתבלרבות
תיאורנסיבותהמקרה;ואולםהעדראישורההודעהבכתב

כאמור,לאיגרעמזכויותהלקוחלפיסעיףזהע

סימן ג': כרטיס אשראי

חוזה כרטיס אשראי 

חוזהכרטיסאשראיהואחוזהביןלקוחלביןמנפיק, וע
שלפיומתחייבהלקוחלשלםלמנפיקאתתמורתהנכסים
והמנפיק האשראי, כרטיס באמצעות מספק שנרכשו
מתחייבכלפיהלקוחלשלםאתהתמורהלספק;התשלום
שלהלקוחלמנפיקיכולשיהיהבדרךשלחיובחשבונושל

הלקוחבתאגידבנקאיאובכלדרךאחרתע

המסמך בעסקה

חתימהשללקוחעלמסמךהמעידעלהעסקהבינו 8ע
לביןספקשבוצויינופרטיםאישייםשלהלקוחופרטים
אחרים,כפישנקבעובתקנות,מהווהראיהלכאורהלביצוע

העסקהבידיהלקוחע

עסקה במסמך חסר 

בין עסקה - חסר" במסמך “עסקה זה, בסעיף )א( 9ע
לקוחלביןספק,שבהלאהוצגכרטיסאשראי,אועסקה
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שבמסמךהמעידעליהלאצוינופרטיםכאמורבסעיף8,
אועסקהשהמסמךהמעידעליהלאנחתםבידיהלקוחע

עסקה של תמורתה את לשלם לקוח חויב )ב(
מיום ימים שלושים תוך למנפיק, והודיע חסר, במסמך
שנמסרההודעתהמנפיקעלהחיובשהואלאביצעאת
שבו בסכום שלא הושלמו המסמך שפרטי או העסקה
התחייבהלקוח,ישיבלוהמנפיקאתסכוםהחיובבערכו
ביוםהחיוב,אואתההפרששביןסכוםהחיובהמוסכם
עלהלקוחלפיהודעתו,לביןהסכוםהרשוםבמסמך,לפי
הענין,תוךעשרהימיעסקיםמיוםמסירתהודעתהלקוח,
והוראותסעיפיםקטנים)ג(ו-)ד(לסעיףואיחולו,בשינויים

המחויביםע

הפסקת תשלום בשל אי-הספקה 

עסקה לגבי בכתב, למנפיק, לקוח הודיע )א( 10ע
כי אשראי, כרטיס באמצעות ספק לבין בינו שנעשתה
מתקיימיםשנייםאלה,יפסיקהמנפיקלחייבאתהלקוח

בשלאותהעסקה,במועדקבלתההודעה:

הנכסשנרכשבעסקהלאסופקאףשחלף )1(
מועדההספקהשעליוהוסכםביןהלקוחלבין
הספק,ואםמועדההספקהכאמורטרםחלף-
הספקהפסיק,דרךקבע,לספקנכסיםמסוגושל

הנכסשנרכשבעסקה;

הלקוחביטלאתהעסקהע )2(

פעל אם לנזק אחראי יהיה לא המנפיק )א1(
בתוםלבובלאהתרשלותעלפיהודעתהלקוח

כאמורבסעיףקטן)א(ע

)א2(לענייןסעיףזהאיןנפקאמינהמינתןאת
האשראיללקוחלצורךביצועהעסקה;ואולם,
עסקה על יחולו לא )א( קטן סעיף הוראות
בתשלוםאחד,שהספקקיבלאתמלואתמורתה
טרםהודעתהלקוחכאמורבאותוסעיףקטן,ומי
שנתןלספקאשראיבשלאותהעסקהאינויכול

להיפרעמהספקבדרךשלקיזוזע

הוראותסעיףקטן)א(יחולועלהמנפיק,גםאם )ב(
מישהציגלואתהמסמךהמעידעלהעסקהבאמצעות

כרטיסאשראי,אינוהספקשהתקשרבעסקהעםהלקוחע

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמזכותו )ג(
שלהמנפיקלחזורולחייבאתהלקוחבשלאותהעסקה,
אםנוכחשהנכסשנרכשבאותהעסקהסופקללקוחבמועד
לספק קבע, דרך הפסיק, לא שהספק שסוכם, ההספקה
נכסיםמסוגושלהנכסשנרכשבעסקה,אושהלקוחלא
ביטלאתהעסקה;המנפיקימסורללקוחהודעההמפרטת
אתהנימוקיםלחיוב,לפחותחמישהעשרימיםלפניהחיוב
בפועל,וימסורללקוח,לפידרישתו,עותקימסמכיםשבידו

לעניןזהע

הפסקת תשלום בשל חדלות פירעון 

לידיעת הובא ,10 סעיף מהוראות לגרוע בלי )א( 10אע
באמצעות לקוח לבין ספק בין עסקה נעשתה כי מנפיק

למתןצו הוגשהלביתמשפטבקשה כרטיסאשראיוכי
הספק, נגד רגל, פשיטת צו או פירוק צו לכינוסנכסים,
וכןהומצאהלובקשתהצוהאמור,יפסיקהמנפיקלזכות
לו נודע שבו במועד החל עסקה אותה בשל הספק את
זה )בסעיף בה ההחלטה למועד עד הבקשה הגשת על
-תקופתהפסקתהזיכוי(;ניתןצוכאמור,ישיבהמנפיק
ללקוח,בהקדםהאפשריאךלאיאוחרמעשרהימיעסקים
מיוםמתןהצו,אתהתשלומיםשגבהממנובשלאותה

עסקהבמהלךתקופתהפסקתהזיכויע

ביתמשפטהדןבבקשהלמתןצוכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,רשאילקבועכיהמנפיקיחזורויזכהאתהספק
בשלאותהעסקה,אםשוכנעשהנכסשנרכשבעסקהסופק
ללקוחאוכיאיןבמתןצוכאמורכדילפגועבלקוח;בית
המשפטרשאילשמועלענייןזהאתעמדתושלהממונהעל
הגנתהצרכןוהסחרההוגן,כמשמעותובחוקהגנתהצרכן,

התשמ"א-1981ע

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמזכותושל )ג(
המנפיקלחזורולזכותאתהספקבשלאותהעסקה,אם
נוכחשהנכסשנרכשבעסקהסופקללקוח;המנפיקימסור
ללקוחהודעההמפרטתאתהנימוקיםלזיכויהספק,לפחות
חמישהעשרימיםלפניהזיכויבפועל,וימסורללקוח,לפי

דרישתו,עותקימסמכיםשבידולענייןזהע

לענייןסעיףזהיחולוהוראותסעיף10)א2(ע )ד(

הוראותסעיףזהיחולועלהמנפיק,גםכלפי )ה(
אדםאחרשאינוהספקשהתקשרבעסקהעםהלקוח,אם
אותואדםהציגלמנפיקאתהמסמךהמעידעלהעסקה

באמצעותכרטיסאשראיע

הפסקת תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בכרטיס 
חיוב 

הורהלקוחלמנפיקלהפסיקחיובבעסקה,שהספק 10בע
דיווחלמנפיקלגביה,בעתעשייתה,כיהתשלוםבעבורה
נגבהבאמצעותהרשאהלחיובחשבוןבכרטיסחיוב,יפסיק

המנפיקלחייבאתהלקוחע

הרחבת התחולה 

הוראותחוקזה,למעטסעיפים10עד10ב,יחולוגם 11ע
עלחוזהביןלקוחלביןמנפיקשהואגםהספקשלהנכסים

הנרכשיםבאמצעותכרטיסהאשראיע

סימן ד': הוראות שונות

סיוע בהחזרת הכרטיס 

לקוחימסור,לבקשתהמנפיקאונציגו,פירוטשל )א( 12ע
העסקאותשלגביהןנעשהשימושלרעהכהגדרתובסעיף
5,פרטיםעלנסיבותהאבדןאוהגניבהשלכרטיסחיובאו
עלנסיבותהגדלתהסכוםכאמורבסעיףואוינקוטצעדים

סביריםכדילסייעלמנפיקלהחזירלידיואתהכרטיסע

הפטורמאחריותאוהגבלתה,לפיסעיף5,לא )ב(
יהיומותניםבקיוםהוראותסעיףקטן)א(,ובלבדשהלקוח

מסראתהפרטיםשנקבעובתקנותע
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לאקייםהלקוחאתהוראותסעיףקטן)א(,רשאי )ג(
ביתהמשפט,לפיבקשתהמנפיק,לפסוקלופיצוישלא
יעלהעל2,500שקליםחדשים;בסעיףזה,“ביתהמשפט"
-ביתמשפטהשלוםשבאזורשיפוטומצוימקוםמגוריו

אומקוםעסקושלהלקוחע

)בוטל(ע )ד(

מסירת הודעה

מקוםשמדוברבחוקזהעלמסירתהודעה,רואים )א( 13ע
אותהכנמסרתבמועדשבוהגיעהאלנמעןאואלמענו;
רואיםאתהמסירה באמצעותהדואר, נשלחהההודעה
מיום ימים עשרה תוך אחרת, הוכח לא אם כמבוצעת,
שדוורמכתבהמכילאתההודעהוהמעןעלהמכתבהיה
כשורהודמיהמשלוחשולמומראשאושהמכתבהיהפטור

מתשלוםדמידוארע

הודעותלפיחוקזהיימסרובדרכיםשנקבעו )ב(
בנסיבות מקובלת בדרך - כזאת קביעה ובאין בתקנות,

העניןע

איסור התניה

- לקוח שאינהלטובת זה הוראותחוק התניהעל 14ע
בטלהע

פרק ב': עונשין

הפצת כרטיס חיוב ללא חוזה 

מנפיקלאימסור,ביודעין,כרטיסחיובללקוחאם )א( 15ע
הלקוחלאחתםקודםלכןעלחוזהכרטיסחיוב;עשהכן
המנפיק,דינו-קנסכאמורבסעיף1ו)א()4(לחוקהעונשין,

התשל"ז-וו19)להלן-חוקהעונשין(ע

נעברהעבירהלפיסעיףזהבידיחבר-בני-אדם, )ב(
יואשםבעבירהגםכלאדםאשרבשעתביצועהעבירה
היהבומנהלפעיל,שותף-למעטשותףמוגבל-אועובד
מינהלבכירהאחראילאותותחום,אםלאהוכיחשהעבירה
נעברהשלאבידיעתוושנקטכלאמצעיםסביריםלהבטחת

שמירתושלסעיףזהע

הוראותסעיףזהלאיחולואםכרטיסהחיוב )ג(
נמסרבנסיבותהאמורותבסעיף2)ב(ע

הוראותסעיףזהלאיחולועלסוגכרטיסתשלום )ד(
כאמורבסעיף2אע

גניבת כרטיס חיוב

הנוטלאוהמחזיקכרטיסחיובשלאבהסכמת )א( ו1ע
לקוח,בכוונהלהשתמשבואולאפשרלאחרלהשתמש

בו,דינו-מאסרשלוששניםע

הנוטלאוהמחזיקכרטיסחיובשלאבהסכמת )ב(
לאפשר או בו להשתמש מתכוון שהוא חזקה הלקוח,
לאחרלהשתמשבו,זולתאםהוכיחהצדקסבירלנטילה

אולהחזקהכאמורע

בסעיףזה,“נטילה"-כמשמעותהבסעיף383)ג( )ג(
)1(לחוקהעונשיןע

הונאה בכרטיס חיוב

המשתמשבכרטיסחיובאובמרכיבממרכיביו,בכוונה ו1ע
להונות,דינו-מאסרשלוששנים,ואםנעברההעבירה

בנסיבותמחמירות,דינו-חמששניםע

החזקת ציוד לזיוף כרטיס חיוב 

המחזיקבחומראובמכשירהמיועדלייצורכרטיס 18ע
חיובשלמנפיקאולהדפסה,למחיקהלהוספתנתוניםאו
לעריכתשינוייםעלגביכרטיסחיובשלהמנפיק,והכלללא

הסכמתאותומנפיק,דינו-מאסרשלוששניםע

שימוש בכרטיס אשראי ללא כיסוי 

לקוחהמשתמשבכרטיסאשראיאוהמוסרלאחר )א( 19ע
כרטיסאשראי,בידיעהשהואעלוללהשתמשבו,והכל
כשהואיודעשהשימושיגרוםלחריגהמהמוסכםבחוזה
כרטיסהאשראיאושהיהלויסודסבירלהניחשהשימוש
יגרוםלחריגהכאמור,דינו-קנסכאמורבסעיף1ו)א()4(
לחוקהעונשין,אופיארבעהמסכוםהחריגהשבוצעה,לפי

הסכוםהגדולשבהםע

נוצרהיתרתחובשלאבהתאםלחוזהכרטיס )ב(
האשראיוהחובלאסולקתוךעשרהימיםמיוםשהלקוח
נדרשלשלמו,חזקהשהלקוחידעשהשימושיגרוםלחריגה
להניח סביר יסוד לו שהיה או )א(, קטן בסעיף כאמור

שהשימושיגרוםלחריגהכאמורועליוהראיהלסתורע

פרק ג': הוראות שונות

)בוטל(ע 20ע

שינוי סכומים

שרהמשפטיםרשאיבצו,בהתייעצותעםנגיד )א( 20אע
בנקישראלובאישורועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת,

לשנותאתהסכומיםהקבועיםבסעיף5ע

ועדת באישור בצו, רשאי המשפטים שר )ב(
החוקהחוקומשפטשלהכנסת,לשנותאתהסכוםהקבוע

בסעיף12ע

פטור 

ישראל בנק נגיד עם בהתייעצות המשפטים, שר 20בע
רשאי, הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת ובאישור
בתקנות,לפטורסוגיםשלכרטיסיתשלוםמתחולתהחוק,

כולואוחלקוע

ביצוע ותקנות

שרהמשפטיםממונהעלביצועחוקזהוהוארשאי, 21ע
בהתייעצותעםנגידבנקישראלובאישורועדתהחוקה
חוקומשפטשלהכנסת,להתקיןתקנותבכלהנוגעלביצועו,

ובמיוחדבדבר-

העתקמהחוזה למסורללקוח מנפיקים חובת )1(
והדרך הפירוט לפי ללקוח, לגלות או חתם עליו
שנקבעו,כלפרטמהותילגביתכנו,היקפוותנאיושל
חוזהכרטיסחיוב,לרבותהסיכוניםהכרוכיםבשימוש

בכרטיסחיוב;
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אופןמסירתכרטיסחיובמאתמנפיקללקוח; )2(

פרטיםבמסמךבעסקהאורישומיםשעלפיהם )3(
לפי שנעשתה בעסקה הלקוח את המנפיק יחייב

סעיפים9או10;

ושל לקוח של להודעות לצרף שיש מסמכים )4(
מנפיק;

פרטיהודעותודרךמסירתן; )5(

מעןהמנפיקלמסירתהודעותולמסירתכרטיס )ו(
חיוב;

חובתמסירתפרטיםבידיספקהמנפיקכרטיסי )ו(
אשראי,ומישפרטיםכאמוריימסרולו;

12ודרך פרטיםשעלהלקוחלמסורלפיסעיף )8(
מסירתם;

הלקוח חיוב על דיווח ופרטי דיווח חובת )9(
בעסקאותשנעשובאמצעותכרטיסחיובע

תחולה

הוראותפרקיםא'ו–ג'יחולועלאלהבלבד: 22ע

או בישראל הרשומה חברה שהוא מנפיק )1(
שעסקיהבישראל;

מישמנפיקכרטיסיחיובללקוחישראליוהמען )2(
“לקוח זו, בפסקה בישראל; הוא הכרטיס למסירת
ישראלי"-אזרחישראליאובעלרשיוןלישיבתקבע
אולישיבתארעיבישראל,כמשמעותהבחוקהכניסה

לישראל,התשי"ב-1952ע

תחילה

תחילתושלחוקזהששהחדשיםמיוםפרסומוע 23ע

הוראות מעבר

חוקזהיחולעלחוזהכרטיסחיובשנכרתלפני )א( 24ע
תחילתו,ביןשהואחתוםוביןשאינוחתוםע

הוראותסעיף10לאיחולועלעסקאותשנעשו )ב(
לפניתחילתושלהחוקע
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