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חוק סליקת שיקים ושיקים ללא כיסוי )תיקוני חקיקה(, התשפ"א-2021*

תיקוןחוקסליקה
אלקטרוניתשל
שיקים-מס'2

בחוקסליקהאלקטרוניתשלשיקים,התשע"ו-12016)להלן-חוקסליקהאלקטרונית1פ
שלשיקים(-

בשםהחוק,במקום"סליקהאלקטרוניתשלשיקים"יבוא"סליקתשיקים"; )1(

בסעיף1,אחריההגדרה"בנקנמשך"יבוא: )2(

""חוקהבנקאות)שירותללקוח("-חוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-
;21981

אחריסעיף5איבוא: )3(

"העברתפעילות
פיננסיתשללקוח

ביןבנקים

הועברהפעילותפיננסיתשללקוחמבנקמקורילבנק5בפ )א(
קולטלפיהוראותסעיף5ב1לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,
התקופה תום עד שלהלן, ההוראות ההעברה לגבי יחולו
לפי ממוחשב ובשיק בשיק פעילות לעניין הנגיד שקבע

סעיף5ב1)ג(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(:

לפקודת)1( ו־73 3 בסעיפים האמור אף על )א(
השטרות,הוצגלפירעוןשיקהמשוךעלהחשבון
הבנק את יראו המקורי, בבנק לקוח אותו של
הקולטלענייןכלדין,ממועדהעברתהפעילות,

כאילוהיההבנקהנמשך;

הבנק )א(, משנה בפסקת האמור אף על )ב(
הקולטרשאילסרבלפרועבמזומןשיקשמתקיים
שאינו משנה, פסקת באותה האמור לגביו

משורטט;

עלאףהאמורבסעיף2)א(,בנקקולטרשאילהציג )2(
לפירעוןשיקכאמורבאותוסעיף,אףאםהשיקהופקד
לגבייהבבנקהמקוריאואםהשיקהממוחשבהועבר

לגבייהבבנקהמקוריפ

הנגיד,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבועבכללים )ב(
התאמותנוספותהנדרשותלשםהעברתהפעילותהפיננסית
לגבי שיחולו )א(, קטן בסעיף כאמור בנקים בין לקוח של

העברהכאמורפ

כמשמעותם - קולט" ו"בנק מקורי" "בנק זה, בסעיף )ג(
בסעיף5ב1)ב(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(פ

הוראה5גפעיצוםכספי הפר בנק כי להניח סביר יסוד למפקח היה )א(
מההוראותלפיהחוקכמפורטלהלן,רשאיהואלהטילעליו

עיצוםכספיבסךשל50,000שקליםחדשים:

לאמסרללקוחהודעהעלסירובהבנקהנמשך )1(
לפרועשיקממוחשב,בניגודלהוראותסעיף2)ב(;

התקבלבכנסתביוםכ"ובשבטהתשפ"א)8בפברואר2021(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1388,מיוםכ"זבטבתהתשפ"א)11בינואר2021(,עמ'192פ

ס"חהתשע"ו,עמ'532;התשע"ח,עמ'8פ 1

ס"חהתשמ"א,עמ'258פ 2
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לאמסרללקוחהזכאילכךפלטשלשיקממוחשב, )2(
בניגודלהוראותסעיף2)ג(;

לפי בכללים שנקבעו מההוראות הוראה הפר )3(
סעיף3)ב(או4פ

עלעיצוםכספילפיסעיףזהלגביבנקכמפורטלהלן, )ב(
יחולוההוראותהמפורטותלצדו:

לגביבנקשהואתאגידבנקאיכאמורבהגדרה )1(
"בנק"שבסעיף1)בסעיףזה-תאגידבנקאי(-ההוראות
,31941 הבנקאות, לפקודת 14טו עד 14ט סעיפים לפי

בשינוייםהמחויבים;

לגביבנקהדואר-ההוראותלפיסעיפים109ב1 )2(
עד109ט1לחוקהדואר,בשינוייםהמחויביםפ

בסעיףזה,"המפקח"-אחדמאלה: )ג(

לענייןתאגידבנקאי-המפקחעלהבנקיםשמונה )1(
לפיסעיף5לפקודתהבנקאות,1941;

לענייןבנקהדואר-המפקחלענייניהשירותים )2(
הכספייםשמונהלפיסעיף88יגלחוקהדוארפ"

תיקוןחוקשיקים
ללאכיסוי-מס'

15

בחוקשיקיםללאכיסוי,התשמ"א-2-41981פ

בסעיף1,אחריההגדרה"בנק"יבוא: )1(

""בנקנמשך"-כהגדרתובחוקסליקתשיקים,התשע"ו-52016;";

אחריסעיף15יבוא: )2(

"העברתפעילות
פיננסיתשללקוח

ביןבנקים

הועברהפעילותפיננסיתשללקוחמבנקמקורילבנק15אפ )א(
קולטלפיהוראותסעיף5ב1לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,
התקופה תום עד שלהלן, ההוראות ההעברה לגבי יחולו
שקבעהנגידלענייןפעילותבשיקובשיקממוחשבלפיסעיף

5ב1)ג(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(:

אםסורבובחשבוןהבנקהקולטשיקיםשסורבו )1(
קודםלכןבחשבוןהבנקהמקורי,לאיימנושיקיםאלה

בידיהבנקהקולטלענייןסעיפים2)א(ו–)א1(
ו־3א1)ב()1(;

או בעצמו ישראל, לבנק ימסור הקולט הבנק )2(
באמצעותגורםאחרשאישרהמפקח,אתפרטיהחשבון

שלהלקוחבבנקהמקוריובבנקהקולט;

עלאףהאמורבסעיף14)א(- )3(

הוגבלהחשבוןבבנקהמקוריולאהוגבל )א(
החשבוןבבנקהקולט,לאיפרסםבנקישראלאת
פרטיהחשבוןבבנקהמקוריכחשבוןמוגבללפי

סעיף14)א(;

לאמסרללקוחהזכאילכךפלטשלשיקממוחשב, )2(
בניגודלהוראותסעיף2)ג(;

לפי בכללים שנקבעו מההוראות הוראה הפר )3(
סעיף3)ב(או4פ

עלעיצוםכספילפיסעיףזהלגביבנקכמפורטלהלן, )ב(
יחולוההוראותהמפורטותלצדו:

לגביבנקשהואתאגידבנקאיכאמורבהגדרה )1(
"בנק"שבסעיף1)בסעיףזה-תאגידבנקאי(-ההוראות
,31941 הבנקאות, לפקודת 14טו עד 14ט סעיפים לפי

בשינוייםהמחויבים;

לגביבנקהדואר-ההוראותלפיסעיפים109ב1 )2(
עד109ט1לחוקהדואר,בשינוייםהמחויביםפ

בסעיףזה,"המפקח"-אחדמאלה: )ג(

לענייןתאגידבנקאי-המפקחעלהבנקיםשמונה )1(
לפיסעיף5לפקודתהבנקאות,1941;

לענייןבנקהדואר-המפקחלענייניהשירותים )2(
הכספייםשמונהלפיסעיף88יגלחוקהדוארפ"

תיקוןחוקשיקיםבחוקשיקיםללאכיסוי,התשמ"א-2-41981פ
ללאכיסוי-מס'15

בסעיף1,אחריההגדרה"בנק"יבוא: )1(

""בנקנמשך"-כהגדרתובחוקסליקתשיקים,התשע"ו-52016;";

אחריסעיף15יבוא: )2(

"העברתפעילות
פיננסיתשללקוח

ביןבנקים

הועברהפעילותפיננסיתשללקוחמבנקמקורילבנק15אפ )א(
קולטלפיהוראותסעיף5ב1לחוקהבנקאות)שירותללקוח(,
התקופה תום עד שלהלן, ההוראות ההעברה לגבי יחולו
לפי ממוחשב ובשיק בשיק פעילות לעניין הנגיד שקבע

סעיף5ב1)ג(לחוקהבנקאות)שירותללקוח(:

אםסורבובחשבוןהבנקהקולטשיקיםשסורבו )1(
שיקים יימנו לא המקורי, הבנק בחשבון לכן קודם
ו–)א1( 2)א( סעיפים לעניין הקולט הבנק בידי אלה

ו־3א1)ב()1(;

או בעצמו ישראל, לבנק ימסור הקולט הבנק )2(
באמצעותגורםאחרשאישרהמפקח,אתפרטיהחשבון

שלהלקוחבבנקהמקוריובבנקהקולט;

עלאףהאמורבסעיף14)א(- )3(

הוגבלהחשבוןבבנקהמקוריולאהוגבל )א(
החשבוןבבנקהקולט,לאיפרסםבנקישראלאת
פרטיהחשבוןבבנקהמקוריכחשבוןמוגבללפי

סעיף14)א(;

ע"ר1941,תוס'1,עמ')ע(69,)א(85פ 3
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בנק יפרסם הקולט, בבנק חשבון הוגבל )ב(
ישראלאתפרטיהחשבוןבבנקהמקוריכחשבון
מוגבללפיסעיף14)א(,גםאםלאהוגבלהחשבון
ההגבלה סיום תאריך בציון המקורי, בבנק

בחשבוןבבנקהקולטפ

הוראות על נוסף יחולו זה סעיף לפי ההוראות )ב(
סעיף5ב)א()1(לחוקסליקתשיקים,התשע"ו-2016,שלפיהן
רואיםבנקקולטכבנקנמשך,ממועדהעברתהפעילותכאמור

בסעיףקטן)א(רישהפ

בסעיףזה- )ג(

"בנקמקורי"-בנקשהואבנקמקוריכמשמעותובסעיף5ב1)ב(
לחוקהבנקאות)שירותללקוח(;

"בנקקולט"-בנקשהואבנקקולטכמשמעותובסעיף5ב1)ב(
לחוקהבנקאות)שירותללקוח(;

)שירות הבנקאות חוק - ללקוח(" )שירות הבנקאות "חוק
ללקוח(,התשמ"א-61981פ";

בסעיף20)א()3(,במקום"סעיף13"יבוא"סעיפים13ו־15א)א()2("פ )3(

תיקוןחוק
הבנקאות)שירות

ללקוח(-מס'33

בחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-71981,בסעיף5ב1)ג(,בסופויבוא"ועדתום3פ
התקופהשקבע,אםקבע,ורשאיהנגידלקבועכאמורתקופותשונותלסוגיםשונים

שלפעילותפיננסית"פ

תחילתושלחוקזהביוםתחילתושלפרקב'לחוקהתכניתהכלכלית)תיקוניחקיקה4פתחילה
ליישוםהמדיניותהכלכליתלשנתהתקציב2019(,התשע"ח-82018,כאמורבסעיף3

לאותוחוק;ואולם-

תחילתושלסעיף1)1(לחוקזה,ביוםפרסומושלחוקזה; )1(

תחילתושלסעיף5גלחוקסליקהאלקטרוניתשלשיקיםכנוסחובחוקזה,ביום )2(
י"טבאיירהתשפ"א)1במאי2021(פ
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