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 ולקריאה השלישיתהצעת חוק לקריאה השנייה 
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 2017–חחוק סליקה אלקטרונית של שיקים )תיקון(, התשע"

 

(, העיקרי החוק – להלן) 20161–ו"התשע, שיקים של אלקטרונית סליקה בחוק .1 1 סעיף תיקון

 ".ישראל ובנק" יבוא בסופה", בנק" בהגדרה, 1 בסעיף

  – העיקרי לחוק 2 בסעיף  .2 2 סעיף תיקון

 במטבע הנקוב" יבוא" שיק של לפירעון הצגה" אחרי(, א) קטן בסעיף (1)  

 ";ישראלי

 : יבוא( א) קטן סעיף אחרי (2)  

 שתיעשה יכול, ישראלי במטבע נקוב שאינו שיק של לפירעון הצגה (1א")   

 סעיף הוראות לפי מחשבים בתקשורת ממוחשב שיק הצגת באמצעות

; השר, בהסכמת הנגיד, רשאי לקבוע בתקנות התאמות (א) קטן

  ."להוראות לפי חוק זה הנדרשות לסליקה אלקטרונית של שיק כאמור

 : יבוא העיקרי לחוק 5 סעיף אחרי .3 א5 סעיף הוספת

 הוראות החלת"   

 שיקים לעניין החוק

 לפירעון המוצגים

 ידי על הנפרעים או

 זר פיננסי מוסד

 ועדת ובאישור הנגיד בהסכמת, השר (א) .א5

 את בתקנות להחיל רשאי, הכנסת של הכלכלה

 לעניין, שיקבע בהתאמות זה חוק לפי ההוראות

 – לפירעון המוצג ישראלי במטבע הנקוב שיק

 או בעצמו, זר פיננסי מוסד בידי (1)       

 לבנק, שיקבע מסוג אחר גורם באמצעות

 ;נמשך

 באמצעות או בעצמו, גובה בנק בידי (2)       

 זר פיננסי למוסד, שיקבע מסוג אחר גורם

 .עליו ךמשו שהשיק

                                                                    
 .653' עמ, ו"התשע ח"ס 1
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 לקבוע השר רשאי זה סעיף לפי בתקנות (ב)      

 זרים פיננסיים מוסדות לעניין שונות התאמות

 שהמוסדות שונים גורמים ולעניין שונים מסוגים

 באמצעותם פועלים הגובים הבנקים או האמורים

 (.א) קטן בסעיף כאמור

 פיננסי מוסד –" זר פיננסי מוסד, "זה בסעיף (ג)      

, דין לפי הרשאי, בנק ואינו לישראל מחוץ שהתאגד

 שיק לפרוע או לפירעון קיש להציג, זר דין לרבות

 סעיף לפי בתקנות השר שקבע מסוג, עליו ךהמשו

 ."זה
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 הסתייגויות

 אין הסתייגויות
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