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הוק הבנקאות )עמלת פרעון מוקדם( )הוראת שעה( ,התשנ׳יג 993 -ד*
הגדרות

.1

בחוק זהי-

״הלוואה״ ו׳׳חודש ריבית״  -כמשמעותם בצו הבנקאות )עמלת פרעון מוקדם( ,התשמ״ב־ '1981
)להלן  -הצח;
״הצו המתקן״  -צו הבנקאות )עמלת פרעון מוקדם()תיקון( ,התשמ״ט21989-ן
״המחיר הקובע״  -סכום בשקלים חדשים השווה ל־ 85,000דולר של ארה״ב ,לפי השער היציג של
הדולר של אדה״ב שמפרסם בנק ישראל;
״התקופה הקובעת״  -התקופה שמיום ט׳ בחשון התשמ״ב ) 16בנובמבר  (1981עד יום ז׳ בתמוז
התשמ״ט ) 10ביולי ;(1989
״מחיר הרכישה״ של זכויות בדירת מגורים ,כאשר חל מס ערך מוסף על הרכישה ־ כולל מס ערך
מוסף.
עמלת פרעון
מופחתת בדירות
עממיות

 .2מי שנטל הלוואה צמודה מתאגיד בנקאי בתקופה הקובעת לצורך רכישת זכויות בדירת
מגורים ומחיר הרכישה לא עלה על המחיר הקובע ,יהיה רשאי להחזיר את ההלוואה לתאגיד הבנקאי,
והתאגיד הבנקאי יוכל לחייבו בעמלת פרעון מוקדם ,לפי זה:
) (1על ההפרש שבין סכום הריבית הממוצעת המחושבת על ידי בנק ישראל לצורך
קביעת עמלת פרעון מוקדם לבין סכום הריבית לפי שיעור של  7.5%לשנה ־ עמלה כפי
שנקבע בסעיף  4לצו כנוסחו לפי הצו המתקן;
) (2על סכום הריבית לפי שיעוד העולה על  7.5%לשנה  -עמלה לפי הסכם ההלוואה,
ובלבד שסכומה לא יעלה על סכום שלושה חודשי ריבית הקבועה בהסכם.

הפחתת עמלת
פרעון

 .3מי שנטל הלוואה צמודה מתאגיד בנקאי בתקופה הקובעת לצורך רכישת זכויות בדירת
מגורים ומחיר הרכישה עלה על המחיר הקובע ,יהיה רשאי להחזיר את ההלוואה לתאגיד הבנקאי,
והתאגיד הבנקאי יוכל לחייבו בעמלת פרעון מוקדם ,לפי זה:
) (1על ההפרש שבין סכום הריבית הממוצעת המחושבת על ידי בנק ישראל לצורך
קביעת עמלת פרעון מוקדם לבין סכום הריבית לפי שיעור של  10%לשנה  -עמלה כפי
שנקבע בסעיף ;(1)2
) (2על סכום הריבית העולה על סכום הריבית לפי שיעור של  10%לשנה  -עמלה
ששיעורה קטן בשליש משיעור העמלה לפי פסקה ).(1
יצחק ר ב י ן
ראש הממשלה
עזר וייצמן
נשיא המדינה

אברהם < בייגה > שוחט
שר האוצר
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

נתקבל בכנסת ביום ט״ז באב התשנ״ג) 3באוגוסט  ;>1993הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2115מיום
כ׳ באדר א׳ התשנ״ב ) 24בפברואר  ,(1992עמ׳ .236
 1ק׳ית ד״תשמ״ב ,עמי .270
 2ק״ת התשפרט ,עמי .1048
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חוק הבזק )תיקון מם ,(9 ,התשנ״ג*1993-
.1

אחרי סעיף  30לחוק הבזק ,התשמ״ב /1982-יבואן

״שיגור דבר

30א) .א(

הוספת סעיף 30א

המשגר דבר פרסומת באמצעות פקסימילה ,ללא קבלת הסכמה

פקםימ^להאמצעות מראש ובכתב ,של הנמען ,דינו  -קנס כקבוע בסעיף )61א>) >4לחוק העונשין,
התשל״ז ;21977-פגיה חד־פעמית מטעם משגר לנמען שהינו בית עסק ,הכוללת
י הצעה להסכים לקבלת דברי פרסומת מטעמו ,באמצעות פקסימילה ,לא תהיה
עבירה לפי סעיף זה.
)ב( נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי תאגיד ,יראו גם את המנהל של
התאגיד ואת כל מי שהוא אחראי לתחומי השיווק או הפרסום בתאגיד ,כמי שעבר
את העבירה לפי סעיף קטן)א( ,אלא אם כן הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו
ושנקט את כל האמצעים הסבירים למניעתה.
<ג> לענין סעיף זה -
״משגר״  -מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען
להתקשרות לשם רכישתו של נשוא דבר הפרסומת או מי שתכנו
של דבר הפרסום מצביע עליו ,כמי שמעונין בשיגורו ובהתקשרות
עמו כאמור ,אך למעט מי שביצע את הפעולה כשירות בזק לפי
רשיון כללי או מיוחד שניתן לפי חוק זה;
״דבר פרסומת״  -מסר שמטרתו לעודד רכישת מוצר או־ שירות או
לעודד השקעת כספים בדרך אחרת.״
יצחק רבין
ראש הממשלה
עזר וייצמן
נשיא המדינה

שולמית אלוני
שרת התקשורת
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

׳ באב התשנ״ג ) 3באוגוסט  ;(1993הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ,2173
* נתקבל בכנסת ביום ט׳ ז
מיום כ״ט באדר התשנ״ג ) 22במרס  ,>1993עמי .124
 1ס׳׳ח התשמ״ב ,עמי  ;218ד״תשנ״ג ,עמי .19
 2ם״ח התשל׳׳ז ,עמי .226
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חוק הגנת הצרכן)תיקון מם׳  ,(2התשנ׳׳ג*1993-
תיקון סעיף 2

.1

בסעיף  2לחוק הגנת הצרכן ,התשמ״א־1981ו ,אחרי סעיף קטן <ב>

יבוא:

׳׳)ב!( לא יציב עוסק שלט ולא יודיע בכל דדך אחרת ,שאין הוא אחראי לכל נזק גוף העלול
להיגרם לצרכן בתחום העסק או בחצריו.׳׳
תחילה

.2

תחילתו של חוק זה בתום חודשיים מפרסומו.
יצחק רבין
ראש הממשלה

עזר וייצמן
נשיא המדינה

מיכה חריש
שר התעשיה והמסחר
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

נתקבל בכנסת ביום י״ז באב התשנ״ג < 4באוגוסט  ;(1993הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2179מיום
יד׳ בםיון התשנ׳׳ג) 24במאי  ,(1993עמי .148
 1ם׳׳ח התשמ״א ,עמ׳  ;248התשמ״ח ,עמ׳ .82
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המחיר  80אגורות
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