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חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' 30(, התשע"ט-2018*

בחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-11981)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף9ב,1רתיקוןסעיף9ב
בהגדרה"הסכםהלוואהלדיור",במקום"שנחתם"יבוא"שנכרת"ר

בסעיף9ולחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"שנחתם"יבוא"שנכרת"ר2רתיקוןסעיף9ו

אחריסעיף9חלחוקהעיקרייבוא:3רהוספתסעיף9ח1

"דחייתמועד
הפירעוןהחודשי

שלהלוואהלדיור
בנסיבותמיוחדות

טרםכריתתהסכםהלוואהלדיורלשםרכישתדירה9ח1ר )א(
יחידהכהגדרתהבסעיף9א1)ד(,יודיעתאגידבנקאיללקוח
כיבאפשרותולכלולבהסכםההלוואההוראותשלפיהןיוכל
הלקוחלדחותאתמועדיהפירעוןהחודשישלההלוואה,
אםיבקש,בתנאיםשיקבעהתאגידהבנקאיובכפוףלהוראות

אלה:

אחד התקיים ההלוואה הסכם כריתת לאחר )1(
מאלה,והוצגלתאגידהבנקאימסמךהמעידעלכך:

שקדמה בשנה עבודתו סייםאת הלקוח )א(
לבקשתולדחותאתמועדיהפירעוןהחודשישל

ההלוואה,ומאזהואאינועובד;

הלקוחחלהאונפצעועקבכךהואאינו )ב(
כשירלעבודתקופהרצופההעולהעלשלושה

חודשים;

הלקוחהילדה,טרםחלפושישהחודשים )ג(
מיוםהלידהוהיאאינהעובדת;

לקוחרשאילדחותמועדיפירעוןלפיסעיףזה )2(
חודשים, שלושה על תעלה שלא שיבקש, לתקופה
לאיותרמפעםאחתב־12חודשיםרצופיםולאיותר

משלושפעמיםבמשךתקופתההלוואהלדיורר

בלילגרועמהוראותכלדין,טרםכריתתהסכםההלוואה )ב(
בדבר בכתב הסבר ללקוח הבנקאי התאגיד ימסור לדיור,
התנאיםלדחייתמועדהפירעוןהחודשישלההלוואהלפי
סעיףזה;בהסברכאמוריפורטו,ביןהשאר,העלויותהכרוכות
האפשרות בדבר הוראות בהסכם לכלול הלקוח בבחירת
כאמור ההלוואה של החודשי הפירעון מועד את לדחות
בסעיףקטן)א(וכןהעלויותהכרוכותבמימושאותהאפשרותר

דחייתמועדהפירעוןהחודשישלהלוואהלדיורלפי )ג(
הסכם לפי ללקוח העומדות בזכויות תפגע לא זה סעיף
ההלוואהאולפיכלדין,ובכללזהבזכויותיולדיורחלוףאו
בזכותולפנותלוועדההמיוחדתלפיהוראותסעיף5אלחוק

הלוואותלדיור,התשנ"ב-1992ר

איןלהתנותעלהוראותסעיףזהאלאלטובתהלקוחר" )ד(

התקבלבכנסתביוםט"זבטבתהתשע"ט)24בדצמבר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-786,מיוםכ"חבסיווןהתשע"ח)11ביוני2018(,עמ'186ר

ס"חהתשמ"א,עמ'258;התשע"ח,עמ'879ר 1
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תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)ביטוח(-
מס'40

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-21981,אחריסעיף59איבוא:4ר

"דחייתמועד
הפירעוןהחודשי

שלהלוואהלדיור
בנסיבותמיוחדות

ללקוח,59א1ר יודיע לדיור, הלוואה ללקוח הנותן מבטח )א(
טרםכריתתהסכםההלוואה,כיבאפשרותולכלולבהסכם
ההלוואההוראותשלפיהןיוכלהלקוחלדחותאתמועדי
הפירעוןהחודשישלההלוואה,אםיבקש,בתנאיםשיקבע

המבטחובכפוףלהוראותאלה:

אחד התקיים ההלוואה הסכם כריתת לאחר )1(
מאלה,והוצגלמבטחמסמךהמעידעלכך:

שקדמה בשנה עבודתו סייםאת הלקוח )א(
לבקשתולדחותאתמועדיהפירעוןהחודשישל

ההלוואה,ומאזהואאינועובד;

הלקוחחלהאונפצעועקבכךהואאינו )ב(
כשירלעבודתקופהרצופההעולהעלשלושה

חודשים;

הלקוחהילדה,טרםחלפושישהחודשים )ג(
מיוםהלידהוהיאאינהעובדת;

לקוחרשאילדחותמועדיפירעוןלפיסעיףזה )2(
חודשים, שלושה על תעלה שלא שיבקש, לתקופה
לאיותרמפעםאחתב־12חודשיםרצופיםולאיותר

משלושפעמיםבמשךתקופתההלוואהלדיורר

בלילגרועמהוראותכלדין,טרםכריתתהסכםההלוואה )ב(
התנאים בדבר בכתב הסבר ללקוח המבטח ימסור לדיור,
לדחייתמועדהפירעוןהחודשישלההלוואהלפיסעיףזה;
בהסברכאמוריפורטו,ביןהשאר,העלויותהכרוכותבבחירת
הלקוחלכלולבהסכםהוראותבדברהאפשרותלדחותאת
מועדהפירעוןהחודשישלההלוואהכאמורבסעיףקטן)א(

וכןהעלויותהכרוכותבמימושאותהאפשרותר

דחייתמועדהפירעוןהחודשישלהלוואהלדיורלפי )ג(
הסכם לפי ללקוח העומדות בזכויות תפגע לא זה סעיף
ההלוואהאולפיכלדין,ובכללזהבזכויותיולדיורחלוףאו
בזכותולפנותלוועדההמיוחדתלפיהוראותסעיף5אלחוק

הלוואותלדיור,התשנ"ב-1992ר

איןלהתנותעלהוראותסעיףזהאלאלטובתהלקוחר )ד(

רכישת לשם הלוואה - לדיור" "הלוואה זה, בסעיף )ה(
דירהיחידהכהגדרתהבסעיף9א1)ד(לחוקהבנקאות)שירות

ללקוח(,התשמ"א-1981ר"

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(-מס'24

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-32005,אחריסעיף57יבוא:5ר

תיקוןחוקהפיקוחבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-21981,אחריסעיף59איבוא:4ר
עלשירותים

פיננסיים)ביטוח(-
מס'40

"דחייתמועד
הפירעוןהחודשי

שלהלוואהלדיור
בנסיבותמיוחדות

ללקוח,59א1ר יודיע לדיור, הלוואה ללקוח הנותן מבטח )א(
טרםכריתתהסכםההלוואה,כיבאפשרותולכלולבהסכם
ההלוואההוראותשלפיהןיוכלהלקוחלדחותאתמועדי
הפירעוןהחודשישלההלוואה,אםיבקש,בתנאיםשיקבע

המבטחובכפוףלהוראותאלה:

אחד התקיים ההלוואה הסכם כריתת לאחר )1(
מאלה,והוצגלמבטחמסמךהמעידעלכך:

שקדמה בשנה עבודתו סייםאת הלקוח )א(
לבקשתולדחותאתמועדיהפירעוןהחודשישל

ההלוואה,ומאזהואאינועובד;

הלקוחחלהאונפצעועקבכךהואאינו )ב(
כשירלעבודתקופהרצופההעולהעלשלושה

חודשים;

הלקוחהילדה,טרםחלפושישהחודשים )ג(
מיוםהלידהוהיאאינהעובדת;

לקוחרשאילדחותמועדיפירעוןלפיסעיףזה )2(
חודשים, שלושה על תעלה שלא שיבקש, לתקופה
לאיותרמפעםאחתב־12חודשיםרצופיםולאיותר

משלושפעמיםבמשךתקופתההלוואהלדיורר

בלילגרועמהוראותכלדין,טרםכריתתהסכםההלוואה )ב(
התנאים בדבר בכתב הסבר ללקוח המבטח ימסור לדיור,
לדחייתמועדהפירעוןהחודשישלההלוואהלפיסעיףזה;
בהסברכאמוריפורטו,ביןהשאר,העלויותהכרוכותבבחירת
הלקוחלכלולבהסכםהוראותבדברהאפשרותלדחותאת
מועדהפירעוןהחודשישלההלוואהכאמורבסעיףקטן)א(

וכןהעלויותהכרוכותבמימושאותהאפשרותר

דחייתמועדהפירעוןהחודשישלהלוואהלדיורלפי )ג(
הסכם לפי ללקוח העומדות בזכויות תפגע לא זה סעיף
ההלוואהאולפיכלדין,ובכללזהבזכויותיולדיורחלוףאו
בזכותולפנותלוועדההמיוחדתלפיהוראותסעיף5אלחוק

הלוואותלדיור,התשנ"ב-1992ר

איןלהתנותעלהוראותסעיףזהאלאלטובתהלקוחר )ד(

רכישת לשם הלוואה - לדיור" "הלוואה זה, בסעיף )ה(
דירהיחידהכהגדרתהבסעיף9א1)ד(לחוקהבנקאות)שירות

ללקוח(,התשמ"א-1981ר"

תיקוןחוקהפיקוחבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-32005,אחריסעיף57יבוא:5ר
עלשירותים

פיננסיים)קופות
גמל(-מס'24

ס"חהתשמ"א,עמ'208;התשע"ט,עמ'63ר 2

ס"חהתשס"ה,עמ'889;התשע"ט,עמ'63ר 3
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"דחייתמועד
הפירעוןהחודשי

שלהלוואהלדיור
בנסיבותמיוחדות

קופתגמלאוחברהמנהלתהנותנתללקוחהלוואה57אר )א(
לדיור)בסעיףזה-המלווה(,תודיעללקוח,טרםכריתתהסכם
ההלוואה,כיבאפשרותולכלולבהסכםההלוואההוראות
החודשי הפירעון מועדי את לדחות הלקוח יוכל שלפיהן
שלההלוואה,אםיבקש,בתנאיםשתקבעהמלווהובכפוף

להוראותאלה:

אחד התקיים ההלוואה הסכם כריתת לאחר )1(
מאלה,והוצגלמלווהמסמךהמעידעלכך:

שקדמה בשנה עבודתו סייםאת הלקוח )א(
לבקשתולדחותאתמועדיהפירעוןהחודשישל

ההלוואה,ומאזהואאינועובד;

הלקוחחלהאונפצעועקבכךהואאינו )ב(
כשירלעבודתקופהרצופההעולהעלשלושה

חודשים;

הלקוחהילדה,טרםחלפושישהחודשים )ג(
מיוםהלידהוהיאאינהעובדת;

לקוחרשאילדחותמועדיפירעוןלפיסעיףזה )2(
חודשים, שלושה על תעלה שלא שיבקש, לתקופה
לאיותרמפעםאחתב־12חודשיםרצופיםולאיותר

משלושפעמיםבמשךתקופתההלוואהלדיורר

בלילגרועמהוראותכלדין,טרםכריתתהסכםההלוואה )ב(
התנאים בכתבבדבר לדיור,תמסורהמלווהללקוחהסבר
לדחייתמועדהפירעוןהחודשישלההלוואהלפיסעיףזה;
בהסברכאמוריפורטו,ביןהשאר,העלויותהכרוכותבבחירת
הלקוחלכלולבהסכםהוראותבדברהאפשרותלדחותאת
מועדהפירעוןהחודשישלההלוואהכאמורבסעיףקטן)א(

וכןהעלויותהכרוכותבמימושאותהאפשרותר

דחייתמועדהפירעוןהחודשישלהלוואהלדיורלפי )ג(
הסכם לפי ללקוח העומדות בזכויות תפגע לא זה סעיף
ההלוואהאולפיכלדין,ובכללזהבזכויותיולדיורחלוףאו
בזכותולפנותלוועדההמיוחדתלפיהוראותסעיף5אלחוק

הלוואותלדיור,התשנ"ב-1992ר

איןלהתנותעלהוראותסעיףזהאלאלטובתהלקוחר )ד(

רכישת לשם הלוואה - לדיור" "הלוואה זה, בסעיף )ה(
דירהיחידהכהגדרתהבסעיף9א1)ד(לחוקהבנקאות)שירות

ללקוח(,התשמ"א-1981ר"

תיקוןחוקהפיקוח
עלשירותים

פיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(

-מס'8

בחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-6,42016ר
לפניסעיף45יבוא:

ס"חהתשס"ו,עמ'1098;התשע"ט,עמ'64ר 4
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"דחייתמועד
הפירעוןהחודשי

שלהלוואהלדיור
בנסיבותמיוחדות

בעלרישיוןלמתןאשראיאובעלרישיוןלמתןשירותי44גר )א(
פיקדוןואשראיהנותןללקוחהלוואהלדיוראובעלרישיון
ניתנת לדיור שהלוואה באשראי לתיווך מערכת להפעלת
באמצעותו)בסעיףזה-המלווה(,יודיעללקוח,טרםכריתת
ההלוואה בהסכם לכלול באפשרותו כי ההלוואה, הסכם
הפירעון מועדי את לדחות הלקוח יוכל שלפיהן הוראות
החודשישלההלוואה,אםיבקש,בתנאיםשיקבעהמלווה

ובכפוףלהוראותאלה:

אחד התקיים ההלוואה הסכם כריתת לאחר )1(
מאלה,והוצגלמלווהמסמךהמעידעלכך:

שקדמה בשנה עבודתו סייםאת הלקוח )א(
לבקשתולדחותאתמועדיהפירעוןהחודשישל

ההלוואה,ומאזהואאינועובד;

הלקוחחלהאונפצעועקבכךהואאינו )ב(
כשירלעבודתקופהרצופההעולהעלשלושה

חודשים;

הלקוחהילדה,טרםחלפושישהחודשים )ג(
מיוםהלידהוהיאאינהעובדת;

לקוחרשאילדחותמועדיפירעוןלפיסעיףזה )2(
חודשים, שלושה על תעלה שלא שיבקש, לתקופה
לאיותרמפעםאחתב־12חודשיםרצופיםולאיותר
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