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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מס' ( )9הודעה ללקוח המצטרף לחשבון)
התשע"ב–2012*
הוספת סעיף 3א1

.1

תיקון סעיף 21

.2

תחילה

.3

בחוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א–1981( 1להלן – החוק העיקרי) ,אחרי סעיף 3א יבוא:
"הודעה לאדם
המבקש להצטרף
לחשבון

3א( .1א) בסעיף זה" ,חשבון" – חשבון שסורבו בו שיקים במספר
שנקבע בתקנות לפי סעיף (2א ,)1חשבון מוגבל או חשבון שאחד
מבעליו הוא לקוח מוגבל.
(ב) בנק לא יצרף אדם לחשבון כבעל חשבון או כמיופה כוח
אלא לאחר שמסר לו הודעה על מספר השיקים שסורבו בחשבון
בשנים עשר החודשים שקדמו למועד הצירוף ,על הגבלה
שהוטלה על החשבון או על בעליו בשלוש השנים שקדמו
למועד הצירוף ,כולם או מקצתם ,ועל סוג ההגבלה שהוטלה,
לפי העניין".

בסעיף (21א) לחוק העיקרי ,אחרי פסקה ( )3יבוא:
"(3א) פרטי הודעה לפי סעיף 3א 1ודרכי מסירתה;"
תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו.

דברי הסבר
חוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א–( 1981להלן – החוק),
קובע הוראות שונות בעניין הגבלת חשבונות בנק והגבלת
לקוחות ,לרבות הוראות בעניין התראות והודעות שיש
למסור לבעל חשבון ,למיופה כוח בחשבון ולמורשה חתימה
בחשבון על הגבלה שהוטלה על החשבון או על לקוח ועל
מספר השיקים שסורבו בחשבון הבנק .ואולם ,על הבנק לא
חלה חובה מפורשת למסור הודעות בעניינים אלה לאדם
המבקש להצטרף לחשבון כבעלים נוסף או כמיופה כוח,
אף שמידע זה על מצב החשבון הוא מהותי ויש בו כדי
להשפיע על החלטתו אם להצטרף לחשבון.
לפיכך ,מוצע לקבוע במפורש כי כשאדם מבקש
להצטרף כבעלים נוסף או כמיופה כוח לחשבון שהוא או
אחד מבעליו מוגבל או שסורבו בו חמישה שיקים או יותר,
הבנק חייב ליידע אותו על מספר השיקים שסורבו בחשבון

בשנה שקדמה למועד הצירוף ,על כך שהחשבון עצמו
או אחד מבעליו מוגבלים ועל הגבלה שהוטלה עליהם
בשלוש השנים שקדמו למועד הצירוף .הפרטים המדויקים
שייכללו בהודעה ודרך מסירתה ייקבעו בתקנות שיתקין
שר המשפטים בהסכמת שר האוצר.
בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית תשקול ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת
אם מוצדק לקבוע שהתקופה האמורה תהיה קצרה משלוש
שנים ,תוך בחינת החשיבות שבמסירת המידע על הגבלות
שהוטלו בתקופה זו והנטל שחובה זו עלולה להטיל על
הבנקים.
כדי לאפשר לבנקים להיערך ליישומו של התיקון
המוצע ,מוצע לקבוע כי הוא ייכנס לתוקפו בתום ארבעה
חודשים מיום פרסומו ברשומות.

יוזמים :חברי הכנסת ליה שמטוב ,פניה קירשנבאום ,רוברט אילטוב
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