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חוק סליקת שיקים ושיקים ללא כיסוי (תיקוני חקיקה) ,התשפ"א*2021-
תיקון חוק סליקה
אלקטרונית של
שיקים  -מס' 2

.1

התשע"ו( 12016-להלן  -חוק סליקה אלקטרונית

בחוק סליקה אלקטרונית של שיקים,
של שיקים) -
()1

בשם החוק ,במקום "סליקה אלקטרונית של שיקים" יבוא "סליקת שיקים";

()2

בסעיף  ,1אחרי ההגדרה "בנק נמשך" יבוא:
""חוק הבנקאות (שירות ללקוח)"  -חוק הבנקאות (שירות ללקוח) ,התשמ"א-
1981;2

()3

אחרי סעיף 5א יבוא:

"העברת פעילות
פיננסית של לקוח
בין בנקים

5ב.

עיצום כספי

5ג.

(א) הועברה פעילות פיננסית של לקוח מבנק מקורי לבנק
קולט לפי הוראות סעיף 5ב 1לחוק הבנקאות (שירות ללקוח),
יחולו לגבי ההעברה ההוראות שלהלן ,עד תום התקופה
שקבע הנגיד לעניין פעילות בשיק ובשיק ממוחשב לפי
סעיף 5ב(1ג) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח):
()1

(א) על אף האמור בסעיפים  3ו־ 73לפקודת
השטרות ,הוצג לפירעון שיק המשוך על החשבון
של אותו לקוח בבנק המקורי ,יראו את הבנק
הקולט לעניין כל דין ,ממועד העברת הפעילות,
כאילו היה הבנק הנמשך;
(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א) ,הבנק
הקולט רשאי לסרב לפרוע במזומן שיק שמתקיים
לגביו האמור באותה פסקת משנה ,שאינו
משורטט;

( )2על אף האמור בסעיף (2א) ,בנק קולט רשאי להציג
לפירעון שיק כאמור באותו סעיף ,אף אם השיק הופקד
לגבייה בבנק המקורי או אם השיק הממוחשב הועבר
לגבייה בבנק המקורי.
(ב) הנגיד ,בהסכמת שר המשפטים ,רשאי לקבוע בכללים
התאמות נוספות הנדרשות לשם העברת הפעילות הפיננסית
של לקוח בין בנקים כאמור בסעיף קטן (א) ,שיחולו לגבי
העברה כאמור.
(ג) בסעיף זה" ,בנק מקורי" ו"בנק קולט"  -כמשמעותם
בסעיף 5ב(1ב) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח).
(א) היה למפקח יסוד סביר להניח כי בנק הפר הוראה
מההוראות לפי החוק כמפורט להלן ,רשאי הוא להטיל עליו
עיצום כספי בסך של  50,000שקלים חדשים:
( )1לא מסר ללקוח הודעה על סירוב הבנק הנמשך
לפרוע שיק ממוחשב ,בניגוד להוראות סעיף (2ב);
*
1
2
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התקבל בכנסת ביום כ"ו בשבט התשפ"א ( 8בפברואר  ;)2021הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1388 -מיום כ"ז בטבת התשפ"א ( 11בינואר  ,)2021עמ' .192
ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;532התשע"ח ,עמ' .8
ס"ח התשמ"א ,עמ' .258
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פלט של שיק ממוחשב,
ממוחשב,
הזכאי לכך
של שיק
ללקוח
מסרפלט
לאלכך
( )2לא מסר ללקוח()2הזכאי
(2ג);להוראות סעיף (2ג);
בניגוד
בניגוד להוראות סעיף
שנקבעו בכללים לפי
מההוראות לפי
שנקבעו בכללים
מההוראותהוראה
( )3הפר הוראה ( )3הפר
סעיף (3ב) או  .4סעיף (3ב) או .4
להלן ,בנק כמפורט להלן,
זה לגבי
כמפורט
בנק סעיף
לגבי לפי
זה כספי
עיצום
(ב) לפיעלסעיף
(ב) על עיצום כספי
ההוראות המפורטות לצדו:
המפורטות לצדו:
יחולו ההוראות יחולו
בנקאי כאמור בהגדרה
בהגדרה
תאגיד
כאמור
שהוא
בנקאי
תאגיד בנק
שהוא לגבי
( )1לגבי בנק ()1
תאגיד בנקאי)  -ההוראות
ההוראות
זה -
בנקאי) -
תאגיד (בסעיף
שבסעיף 1
"בנק"זה -
"בנק" שבסעיף ( 1בסעיף
לפקודת הבנקאות1941 ,,3
הבנקאות1941 ,,3
14ט עד 14טו
לפקודת
סעיפים
לפי14טו
לפי סעיפים 14ט עד
בשינויים המחויבים;
בשינויים המחויבים;
109ב 1לפי סעיפים 109ב1
ההוראות
סעיפים
הדואר -
ההוראות לפי
הדואר  -לגבי בנק
()2
( )2לגבי בנק
בשינויים המחויבים.
המחויבים.
לחוק הדואר,
בשינויים
עדר109,ט1
עד 109ט 1לחוק הדוא
(ג)

"המפקח"  -אחד מאלה:
זה,מאלה:
אחד
בסעיף
"המפקח" -
בסעיף זה( ,ג)
המפקח על הבנקים שמונה
הבנקים שמונה
עלבנקאי -
תאגיד
המפקח
לעניין
בנקאי -
( )1לעניין תאגיד ()1
לפקודת הבנקאות;1941 ,
הבנקאות;1941 ,
לפי סעיף  5לפקודתלפי סעיף 5
השירותים לענייני השירותים
הדואר  -המפקח
בנק לענייני
המפקח
לעניין
הדואר -
( )2לעניין בנק ()2
סעיף88 ".יג לחוק הדואר".
הדואר
לחוקלפי
שמונה
הכספיים88יג
הכספיים שמונה לפי סעיף

שיקים
תיקון חוק
כיסוי ,התשמ"א1981-- 4
התשמ"א1981-- 4
בחוק שיקים ללא
ללא כיסוי,
בחוק
שיקים .2
.2

ללא כיסוי  -מס'
15
()1

ההגדרה "בנק" יבוא:
יבוא:
אחרי
"בנק"
בסעיף ,1
בסעיף  ,1אחרי()1ההגדרה

תיקון חוק שיקים
ללא כיסוי  -מס' 15

שיקים ,התשע"ו2016-;";5
התשע"ו2016-;";5
שיקים,בחוק סליקת
כהגדרתו
סליקת
נמשך" -
כהגדרתו בחוק
""בנק נמשך" "" -בנק
()2

אחרי סעיף )2(15יבוא:אחרי סעיף  15יבוא:

"העברת פעילות
פיננסית של לקוח
בין בנקים

פעילות
לקוח מבנק מקורי לבנק
מקורי לבנק
פיננסית של
לקוח מבנק
פעילות
הועברהשל
פעילות פיננסית
הועברה15א( .א)
"העברת(א)
15א.
פיננסית של לקוח
הבנקאות (שירות ללקוח),
לחוקללקוח),
(שירות
הבנקאות5ב1
הוראות סעיף
לפי לחוק
קולט 5ב1
קולט לפי הוראות סעיף
בין בנקים
שלהלן ,עד תום התקופה
ההוראותהתקופה
שלהלן ,עד תום
ההוראותההעברה
יחולו לגבי
יחולו לגבי ההעברה
לפיממוחשב לפי סעיף
ובשיק
ממוחשב
פעילות בשיק
לענייןובשיק
הנגידבשיק
פעילות
שקבע
שקבע הנגיד לעניין
(שירות ללקוח):
ללקוח):
הבנקאות
(שירות
לחוק
הבנקאות
סעיף 5ב(1ג) לחוק 5ב(1ג)

הקולט שיקים שסורבו
שסורבו
שיקיםהבנק
בחשבון
הקולט
סורבו
הבנק
בחשבון אם
( )1אם סורבו ()1
לא יימנו שיקים אלה
שיקים
המקורי,
יימנו
הבנק
בחשבוןלא
הבנקלכןהמקורי,
קודם לכן בחשבוןקודם
ו–(א(2)1א) ו–(א)1
סעיפים
לעניין(2א)
סעיפים
הקולט
לעניין
הקולטהבנק
אלה בידי הבנק בידי
ו־3א(1ב)(;)1
ו־3א(1ב)(;)1
לבנקאוישראל ,בעצמו או
בעצמו
ימסור
ישראל,
הקולט
לבנק
הבנק
( )2הבנק הקולט()2ימסור
המפקח ,את פרטי החשבון
שאישרהחשבון
את פרטי
אחר
המפקח,
באמצעות גורם
באמצעות גורם אחר שאישר
המקורי ובבנק הקולט;
הקולט;
ובבנקבבנק
הלקוח
המקורי
של הלקוח בבנק של
()3

האמור בסעיף (14א) -
(14א) -
על אף
על אף האמור()3בסעיף
הוגבלהמקורי ולא הוגבל
ולא בבנק
החשבון
המקורי
הוגבל
(א)בבנק
(א) הוגבל החשבון
יפרסם בנק ישראל את
לא את
ישראל
הקולט,
בבנקבנק
יפרסם
החשבון
החשבון בבנק הקולט ,לא
לפיכחשבון מוגבל לפי
המקורי
מוגבל
בבנק
כחשבון
החשבון
המקורי
פרטי החשבון בבנקפרטי
סעיף (14א);
סעיף (14א);

3
4
5

ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ' (ע) ( ,69א) .85
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;136התש"ף ,עמ' .398
ס"ח התשע"ו ,עמ' .532
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(ב) הוגבל חשבון בבנק הקולט ,יפרסם בנק
ישראל את פרטי החשבון בבנק המקורי כחשבון
מוגבל לפי סעיף (14א) ,גם אם לא הוגבל החשבון
בבנק המקורי ,בציון תאריך סיום ההגבלה
בחשבון בבנק הקולט.
(ב) ההוראות לפי סעיף זה יחולו נוסף על הוראות
סעיף 5ב(א)( )1לחוק סליקת שיקים ,התשע"ו ,2016-שלפיהן
רואים בנק קולט כבנק נמשך ,ממועד העברת הפעילות כאמור
בסעיף קטן (א) רישה .
(ג)

בסעיף זה -

"בנק מקורי"  -בנק שהוא בנק מקורי כמשמעותו בסעיף 5ב(1ב)
לחוק הבנקאות (שירות ללקוח);
"בנק קולט"  -בנק שהוא בנק קולט כמשמעותו בסעיף 5ב(1ב)
לחוק הבנקאות (שירות ללקוח);
"חוק הבנקאות (שירות ללקוח)"  -חוק הבנקאות (שירות
ללקוח) ,התשמ"א1981-;".6
()3

בסעיף (20א)( ,)3במקום "סעיף  "13יבוא "סעיפים  13ו־15א(א)(.")2

תיקון חוק
הבנקאות (שירות
ללקוח)  -מס' 33

.3

בסעיף 5ב(1ג) ,בסופו יבוא "ועד תום
בחוק הבנקאות (שירות ללקוח),
התקופה שקבע ,אם קבע ,ורשאי הנגיד לקבוע כאמור תקופות שונות לסוגים שונים
של פעילות פיננסית".

תחילה

.4

תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של פרק ב' לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה
ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב  ,)2019התשע"ח2018- ,8כאמור בסעיף 3
לאותו חוק; ואולם   -

התשמ"א1981-,7

()1

תחילתו של סעיף  )1(1לחוק זה ,ביום פרסומו של חוק זה;

( )2תחילתו של סעיף 5ג לחוק סליקה אלקטרונית של שיקים כנוסחו בחוק זה ,ביום
י"ט באייר התשפ"א ( 1במאי .)2021
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

6
7
8

י ש ר אל כ ץ
שר האוצר

     ב נימ י ן ג נץ
    ממלא מקום שר המשפטים
י ר יב ל ו י ן
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשמ"א ,עמ' .258
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;258התשע"ט ,עמ' .223
ס"ח התשע"ח ,עמ' .454

ספר החוקים  ,2902כ"ז בשבט התשפ"א9.2.2021 ,
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