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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
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 2017–זחוק חובת אזהרה בפרסום ובשיווק של הלוואה )תיקוני חקיקה(, התשע"

 

תיקון חוק 

 הבנקאות 

 )שירות ללקוח(

   – 19811–בחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א .1

 יבוא: אחרי סעיף קטן )ב(, 5בסעיף  (1)  

לא יפרסם תאגיד בנקאי פרסומת אף אם היא פרסומת המותרת  ")ג(    

מעודדות נטילת הלוואה על ידי ה ,לפי דין ולא ינקוט דרך שיווק אחרת

צורפה להן אזהרה שם המלווה וכוללות את הן לקוח, אלא אם כן 

בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית עמידה -איבנוסח זה: "

 ;פיגורים והליכי הוצאה לפועל."

 ( יבוא:1א)ב(, אחרי פסקה )11בסעיף  (2)  

שם  שאינן כוללות אתפרסם פרסומת או נקט דרך שיווק אחרת  א(1")   

 )ג(."5אזהרה, בניגוד להוראות סעיף  לא צורפה להן המלווה או

תיקון חוק הסדרת 

-הלוואות חוץ

 בנקאיות

אחרי סעיף , 3, בסעיף 19932–בנקאיות, התשנ"ג-בחוק הסדרת הלוואות חוץ .2

 יבוא:  קטן )ד(

לא יפרסם מלווה פרסומת אף אם היא פרסומת המותרת לפי דין ולא  ")ה(   

מעודדות נטילת הלוואה על ידי לווה, אלא אם כן ה ,דרך שיווק אחרתינקוט 

עמידה -צורפה להן אזהרה בנוסח זה: "אישם המלווה ו הן כוללות את

; "בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

החובה לכלול את שם המלווה כאמור לא תחול על מפעיל מערכת  ,ואולם

מקוונת המיועדת למתן הלוואות ולקבלתן או לביצוע תשלומים לאחר, אם 

 ."מפעיל המערכת אינו נותן ההלוואה או מקבלה
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תיקון חוק הפיקוח 

על שירותים 

פיננסיים )שירותים 

 פיננסיים מוסדרים(

–פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ובחוק הפיקוח על שירותים  .3

20163  –  

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

פרסומת אף אם היא  נותן שירותים פיננסיים(   לא יפרסם 1")א   

מעודדות ה ,פרסומת המותרת לפי דין ולא ינקוט דרך שיווק אחרת

 כוללות את שם, אלא אם כן הן לקוחעל ידי  אשראינטילת הלוואה או 

עמידה -המלווה או נותן האשראי וצורפה להן אזהרה בנוסח זה: "אי

עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים  האשראיבהחזר בפירעון ההלוואה או 

 –והליכי הוצאה לפועל"; בסעיף קטן זה, "נותן שירותים פיננסיים" 

 ";.למעט בעל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי

" יבוא " שפרסם פרסומת או נקט ,)א(47(, אחרי "סעיף 27)ב()72בסעיף  (2)  

לא  שם המלווה או נותן האשראי, או שאינן כוללות אתדרך שיווק אחרת 

  .",(1)א47אזהרה, בניגוד להוראות סעיף  צורפה להן

הוראת ו תחילה

 שעה

 תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו. )א( . 4

( 27)ב()72-( ו1)א47אף האמור בסעיף קטן )א(, תחילתם של סעיפים  על (ב)  

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

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים(,  כנוסחם בסעיף  –)להלן  2016

 לחוק זה, ביום תחילתו של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים.  3

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

חוק הפיקוח על  תחילתו של יוםלחוק זה, יעמוד בתוקפו עד  2כנוסחו בסעיף 

  ותים פיננסיים מוסדרים. שיר
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