חוק לתיקון פקודת הבנקאות )מס' י ,(2התשס"ד*2004
הוספת

8ד 1ו8ד2

סעיפים

 .1בפקודת הבנקאות) 1 1941 ,להלן  הפקודה( ,אחרי סעיף 8ד יבוא:
8ד) .1א( נודע לתאגיד בנקאי כי קיים חשש סביר שעובד מעובדיו או
"דיווח תאגיד
בנקאי על מעילה נושא משרה בו ,היה מעורב במעילה ,שסכומה עולה על סכום שקבע
המפקח ,ידווח בהקדם האפשרי על המעילה למבקר הפנימי כמשמעותו
בסעיף 4וה ,ולמפקח.
)ב( הדיווח למפקח יכלול פרטים כפי שקבע המפקח; כן יקבע
המפקח את אופן הריווח ,את מועדו וכל פרט אחר שימצא לנכון.
* התקבל בכנסת ביום י"ב בסיון התשס"ד ) 1ביוני  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת   ,40מיום כ"ד באדר התשס"ד ) 17במרס  ,(2004עמ' .66
ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ' )ע( ) 69א(  ;85סח התשנו ,עמ' .324
1

)ג(

לענין סעיף זה 

"מעילה"  עבירה על אחת מהעבירות המנויות בסימנים א' ,ו' וז' של פרק
י"א לחוק העונשין ,התשל"ז) 21977בפקודה זו  חוק העונשין( ,והבל
לגבי נכסי התאגיד הבנקאי ונכסים המוחזקים בו או המנוהלים על
ירו.

8ד .2אחת לשנה יגיש המפקח דין וחשבון לועדת הכספים של הכנסת,
ובו יפורט מספר המעילות שדווח לגביהן כאמור בסעיף 8ד ,1ולגבי מעילות
שהמפקח סיים את טיפולו בהן  יפורטו גם אופן הטיפול בהן ,והממצאים
שהתגלו ,למעט דרכי השגת המידע".

דין וחשבון
של המפקח

.2

אחרי סעיף 8ה לפקודה יבוא:

"עבירה על
הוראות סעיף

8ד1

הוספת

סעיף 8ה1

8ה) .1א( נעברה עבירת מעילה כהגדרתה בסעיף 8ר)1ג( ,בתאגיד
בנקאי ,והתאגיד הבנקאי לא ריווח עליה כאמור בסעיף 8ד ,1דינו של
התאגיד הבנקאי  קנס כקבוע בסעיף )61א() (2לחוק העונשין.
)ב( המנהל הכללי של התאגיד הבנקאי חייב לפקח ולעשות כל
שניתן לקיום הוראות סעיף 8ד ;1המפר את חובתו האמורה ,דינו  קנס
כקבוע בסעיף )61א() (1לחוק העונשין.

)ג( נעברה עבירת מעילה כהגדרתה בסעיף 8ד)1ג( בתאגיד בנקאי,
והתאגיד הבנקאי הפר את חובתו לדווח כאמור בסעיף קטן )א( ,חזקה היא
שהמנהל הכללי של התאגיד הבנקאי הפר את חובתו באמור בסעיף
קטן )ב( ,אלא אם כן הוא הוכיח בי עשה כל שניתן כדי למלא את
חובתו".

.3

אחרי סעיף 15ג לפקודה יבוא:

שמירת דינים

הוספת סעיף

15ג .1הוראות סעיפים 8ד8,1ד 2ו8ה 1באות להוסיף על הוראות בל דין,
לרבות נהלים והוראות של המפקח".

אריאל שרון

בנימין

ראש הממשלה

שר

משה קצב

ראובן ר יבלין

נשיא המרינה

יושב ראש הכנסת

נתניהו
האוצר

15ג1

