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נספח מס' כ/644-א'
(פ)1652/20/

הצעת חוק חובת אזהרה בפרסום ובשיווק של הלוואה (תיקוני חקיקה) ,התשע"ז–2017

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום כ"ח בסיוון
התשע"ו ( 4ביולי  ,)2016והועברה לוועדת הכלכלה.
הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום י"ז בשבט התשע"ז ( 13בפברואר .)2017
להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזמים :חברי הכנסת זהבה גלאון ,משה גפני ,איתן כבל ,שלי
יחימוביץ' ,רחל עזריה

-1-

הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
מספר פנימי566181-2527 :
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(פ)1652/20/
חוק חובת אזהרה בפרסום ובשיווק של הלוואה (תיקוני חקיקה) ,התשע"ז–2017
תיקון חוק

.1

בחוק הבנקאות (שירות ללקוח) ,התשמ"א–– 11981

הבנקאות
(שירות ללקוח)
( )1

בסעיף  ,5אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) לא יפרסם תאגיד בנקאי פרסומת אף אם היא פרסומת המותרת
לפי דין ולא ינקוט דרך שיווק אחרת ,המעודדות נטילת הלוואה על ידי
לקוח ,אלא אם כן הן כוללות את שם המלווה וצורפה להן אזהרה
בנוסח זה" :אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית
פיגורים והליכי הוצאה לפועל;".

( )2

בסעיף 11א(ב) ,אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א) פרסם פרסומת או נקט דרך שיווק אחרת שאינן כוללות את שם
המלווה או לא צורפה להן אזהרה ,בניגוד להוראות סעיף (5ג)".

תיקון חוק הסדרת .2
הלוואות חוץ-

בחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות ,התשנ"ג– ,21993בסעיף  ,3אחרי סעיף
קטן (ד) יבוא:

בנקאיות
"(ה) לא יפרסם מלווה פרסומת אף אם היא פרסומת המותרת לפי דין ולא
ינקוט דרך שיווק אחרת ,המעודדות נטילת הלוואה על ידי לווה ,אלא אם כן
הן כוללות את שם המלווה וצורפה להן אזהרה בנוסח זה" :אי-עמידה
בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל";
ואולם ,החובה לכלול את שם המלווה כאמור לא תחול על מפעיל מערכת
מקוונת המיועדת למתן הלוואות ולקבלתן או לביצוע תשלומים לאחר ,אם
מפעיל המערכת אינו נותן ההלוואה או מקבלה".

 1ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;258התשע"ז ,עמ' .368
 2ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;174התש"ס ,עמ' .258
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תיקון חוק הפיקוח .3
על שירותים

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) ,התשע"ו–
– 32016

פיננסיים (שירותים
פיננסיים מוסדרים)
( )1

בסעיף  ,47אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א)1

לא יפרסם נותן שירותים פיננסיים פרסומת אף אם היא

פרסומת המותרת לפי דין ולא ינקוט דרך שיווק אחרת ,המעודדות
נטילת הלוואה או אשראי על ידי לקוח ,אלא אם כן הן כוללות את שם
המלווה או נותן האשראי וצורפה להן אזהרה בנוסח זה" :אי-עמידה
בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים
והליכי הוצאה לפועל"; בסעיף קטן זה" ,נותן שירותים פיננסיים" –
למעט בעל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי;".
( )2בסעיף (72ב)( ,)27אחרי "סעיף (47א) ",יבוא " שפרסם פרסומת או נקט
דרך שיווק אחרת שאינן כוללות את שם המלווה או נותן האשראי ,או לא
צורפה להן אזהרה ,בניגוד להוראות סעיף (47א.",)1
תחילה והוראת
שעה

.4

(א)

תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,תחילתם של סעיפים (47א )1ו(72-ב)()27
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) ,התשע"ו–
( 2016להלן – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים) ,כנוסחם בסעיף
 3לחוק זה ,ביום תחילתו של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים.
( ג)

סעיף (3ה) לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות ,התשנ"ג–,1993

כנוסחו בסעיף  2לחוק זה ,יעמוד בתוקפו עד יום תחילתו של חוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים מוסדרים.
***************************************************************************************

 3ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;1098התשע"ז ,עמ' .373

