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תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הנגשת שירותים פיננסיים),
התש"ף2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק יסוד :הממשלה ,1מתקינה הממשלה תקנות שעת
חירום אלה:
תיקון חוק ההוצאה
לפועל  -הוראת
שעה

.1

בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה ,יראו כאילו בחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,21967-בסעיף 66א(1א) ,ברישה ,המילים "שניתן לבצע בו עסקאות כנגד
יתרת זכות בלבד"  -נמחקו.

תיקון חוק כרטיסי
חיוב  -הוראת שעה

.2

בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה ,יראו כאילו בחוק כרטיסי חיוב,
התשמ"ו( 31986-להלן  -חוק כרטיסי חיוב) -
()1

במקום סעיף  2בא:

"חוזה כרטיס חיוב
וחידושו

.2

(א) מנפיק יקבל את הסכמת הלקוח לכריתת חוזה לשימוש
בכרטיס חיוב (להלן  -חוזה כרטיס חיוב) ויתעד אותה.
(ב) לפני כריתת חוזה כרטיס חיוב ייתן המנפיק ללקוח
הזדמנות סבירה לעיין בחוזה; בסמוך לאחר כריתת החוזה
ימסור המנפיק ללקוח עותק מהחוזה שנכרת עמו וכן
אסמכתה להסכמתו שתועדה לפי סעיף קטן (א).
(ג) חוזה כרטיס חיוב שלא התקיימו לגביו התנאים
שבסעיף קטן (א) או (ב)  -בטל.
(ד) מנפיק לא יחייב לקוח בתשלום בעד עסקה שנעשתה
באמצעות כרטיס חיוב ,אם הלקוח לא נתן את הסכמתו
לכריתת חוזה כרטיס החיוב לפי הוראות סעיף קטן (א).
(ה) נקבע בחוזה כרטיס חיוב כי בתום תקופתו הוא יהיה
ניתן לחידוש בלא צורך בהסכמת הלקוח ,ובתום תקופתו
מסר המנפיק ללקוח כרטיס חיוב חדש בלא שניתנה הסכמה
כאמור ,יראו כאילו חודש החוזה הקודם באותם תנאים;".

()2

בסעיף - 15
(א)

בכותרת השוליים ,במקום "הפצת" בא "חיוב";

(ב) בסעיף קטן (א) ,במקום הקטע החל במילים "מנפיק לא ימסור" עד המילים
"עשה כן המנפיק" בא "מנפיק שחייב לקוח בתשלום בעד עסקה שנעשתה
באמצעות כרטיס חיוב ,בלא הסכמתו של הלקוח ,בניגוד להוראות סעיף (2ד)";
(ג)
תחולת והוראת
מעבר

.3

1
2
3

(א) סעיפים  2ו– 15לחוק כרטיסי חיוב ,כנוסחם בתקנה  2לתקנות שעת חירום אלה,
יחולו לעניין חוזה כרטיס חיוב שנכרת בתקופה שמיום י"ט באדר התש"ף ( 15במרס
( )2020בתקנה זו  -המועד הקובע) ,עד תום תקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה.

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"ח ,עמ' .438
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .187
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בסעיף קטן (ג) ,במקום "בסעיף (2ב)" בא "בסעיף (2ה)".
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(ב) סעיפים  2ו– 15לחוק כרטיסי חיוב ,כנוסחם ערב יום תחילתן של תקנות שעת
חירום אלה ,ימשיכו לחול לעניין חידוש חוזה כרטיס חיוב שנכרת לפני המועד הקובע.
י"ג בניסן התש"ף ( 7באפריל )2020
(חמ )3-6030

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
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