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5 סעיף בסופהתיקון (ו), בפסקה העיקרי), החוק  (להלן י ו התשמ"ו986 חיוב, כרטיסי לחוק 5(ג) בסעיף .1
האובדן על ללקוח נודע שבו יום באותו נמסרה אם הימים, במנין ייכלל לא ההודעה "יום יבוא;

הגניבה". או

6א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 6 סעיף אחרי .2

ללא 'שינוי
הרשאה

הודעת שנמסרה מיום ימים שלושים תוך למנפיק, לקוח הודיע (א) 6א.
הרשאה, ללא הוגדל העסקה על המעיד במסמך שהסכום החייב. על המנפיק

בו התחייב כי הלקוח הודיע שעליו הסכום בין ההפרש את המנפיק לו ישיב

החיוב ביום בערכו במסמך, שרשום הסכום לבין שרכש, הנכסים תמורת
ההפרש); סכום  (להלן

יאוחר לא אך האפשרי, בהקדם ההפרש, סכום את ישיב המנפיק (ב)
כאמור. הלקוח לו הודיע שבו מהיום ימים מ30

לחזור מנפיק של מזכותו לגרוע כדי (א) קטן בסעיף באמור אין (ג)
בערכו חלקו או כולו (א), קטן בסעיף כאמור ההפרש בסכום הלקוח את ולחייב

מיום חוק2188, בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ביולי1994); התשנ"ד(25 באב י"ז ביום בכנסת נתקבל *
עמ'200. ביוני1995), התשנ"ג(28 בתמוז ט'

עמ'14. התשמ''ז, ת"ט עמ'187; התשמ'ו, ס"ח י



במסמך הרשום ההפרש בסכום גם התחייב אכן שהלקוח נוכח אם החיוב, ביום
לפי לחיוב הנימוקים את המפרטת הודעה ללקוח ימסור המנפיק חלקו; או כולו

לפי ללקוח, וימסור בפועל, החיוב לפני ימים עשר חמישה לפחות זה, קטן סעיף
זה. לענין שבידו מסמכים עותקי דרישתו,

באמצעות או פה בעל (א) קטן בסעיף כאמור הלקוח הודעת נמסרה (ר)

בכתב ההודעה את סביר זמן תוך לאשר מהלקוח לבקש המנפיק רשאי הטלפון,
לא כאמור, בכתב ההודעה אישור העדר ואולם המקרה, נסיבות תיאור לרבות

זה.'' סעיף לפי הלקוח מזכויות יגרע

יבוא; העיקרי לחוק 9 סעיף במקום .39 סעיף החלפת

במסמך "עסקה
חסר

שבה ספק, לבין לקוח בין עסקה  חסר'' במסמך ''עסקה זה, בסעיף (א) .9
פרטים צוינו לא עליה המעיר שבמסמך עסקה או אשראי, כרטיס הוצג לא

הלקוח. בידי נחתם לא עליה המעיד שהמסמך עסקה או ,8 בסעיף כאמור

והודיע חסר, במסמך עסקה של תמורתה את לשלם לקוח חויב (ב)

לא שהוא החיוב על המנפיק הודעת שנמסרה מיום ימים שלושים תוך למנפיק,
התחייב שבו בסכום שלא הושלמו המסמך שפרטי או העסקה את ביצע
ההפרש את או החיוב, ביום בערכו החיוב סכום את המנפיק לו ישיב הלקוח,
הרשום הסכום לבין הודעתו, לפי הלקוח על המוסכם החיוב סכום שבין

הלקוח, הודעת מסירת מיום ימים עשר חמישה תוך הענין, לפי במסמך,
המחויבים." בשינויים יחולו, 6א לסעיף ו(ד) (ג) קטנים סעיפים והוראות

 העיקרי לחוק 10 בסעיף .4

מינה נפקה אין זה סעיף "לענין יבוא הספק'' "עם המלים ובמקום (א) יסומן בו האמור 0)

העסקה.'' ביצוע לצורך ללקוח האשראי את נותן מי

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

המסמך את לו שהציג מי אם גם המנפיק, על יחולו (א) קטן סעיף הוראות "(ב)
עם בעסקה שהתקשר הספק אינו אשראי, כרטיס באמצעות העסקה על המעיר

הלקוח.

את ולחייב לחזור המנפיק של מזכותו לגרוע כדי (א) קטן סעיף בהוראות אין (ג)
או ללקוח סופק עסקה באותה שנרכש שהנכס נוכח אם עסקה, אותה בשל הלקוח

הנימוקים את המפרטת הודעה ללקוח ימסור המנפיק העסקה; את ביטל לא שהלקוח
דרישתו, לפי ללקוח, וימסור בפועל, החיוב לפני ימים עשר חמישה לפחות לחיוב,

זה." לענין שבידו מסמכים עותקי

סעיף10 תיקון

על "או יבוא חיוב" כרטיס של "הגניבה אחרי (א), קטן בסעיף העיקרי, לחוק בסעיף12 .5
6א". בסעיף כאמור הסכום הגדלת נסיבות

סעיף12 תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 18 סעיף במקום סעיף618. החלפת

ציוד "החזקת
כרטיס לזיוף

חיוב

או מנפיק של חיוב כרטיס לייצור המיועד במכשיר או בחומר המחזיק .18
של חיוב כרטיס גבי על שינויים לעריכת או נתונים להוספת למחיקה להדפסה,

שנים". שלוש מאסר  דינו מנפיק, אותו הסכמת ללא והכל המנפיק,



19 סעיף תיקון העיקרי לחוק 19 בסעיף .7

סביר יסור לו כשאין ''או במלים המתחיל הקטע במקום ובו, (א), יסומן בו האמור (1)
להניח סביר יסוד לו שהיה ''או יבוא לכך" שנדרש ''מיום במלים ומסתיים להניח''

פי או העונשין, לחוק בסעיף61(א)(4) כאמור קנס  דינו כאמור, לחריגה יגרום שהשימוש
שבהם''. הגדול הסכום לפי שבוצעה, החריגה מסכום ארבעה

יבוא (א) קטן סעיף אחרי (2)

תוך סולק לא והחוב האשראי כרטיס לחוזה בהתאם שלא חוב יתרת נוצרה '(ב)
יגרום שהשימוש ידע שהלקוח חזקה לשלמו, נדרש שהלקוח מיום ימים עשרה

יגרום שהשימוש להניח סביר יסוד לו שהיה או (א), קטן בסעיף כאמור לחריגה
'' לסתור הראיה ועליו כאמור לחריגה

מן ויצ עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

ליבאי דוד


