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חוק מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון )תיקוני חקיקה(, 
התשע"א-2011 *

תיקון חוק הגנת 
הצרכן - מס' 29

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  1 )להלן - חוק הגנת הצרכן(, אחרי סעיף 13ב יבוא:1 

"מועדים לתשלום 
באמצעות הרשאה 

לחיוב חשבון

עוסק 13ב1  מחייב  שבה  בעסקה  דין,  בכל  האמור  אף  על  )א( 
חשבון של צרכן בתשלומים לפי הרשאה לחיוב חשבון, יציע 
העוסק לצרכן לבחור את מועד החיוב החודשי שבו יבוצע 
החיוב בתשלום, מבין ארבעה מועדים, ובלבד שבין מועד 
אחד למשנהו יהיו שישה ימים לפחות; העוסק רשאי להציע 

לצרכן מועדים נוספים לחיוב 

לא בחר צרכן במועד חיוב, יחייב העוסק את חשבונו של  )ב( 
הצרכן ב-10 בחודש 

עוסק לא יהיה רשאי לגבות תוספת לסכום התשלום,  )ג( 
לרבות ריבית, הפרשי הצמדה או קנס, בשל דחייה בתשלום 

עקב ביצוע הוראות סעיף זה "

תיקון פקודת 
העיריות - מס' 125

בפקודת העיריות 2, אחרי סעיף 268 יבוא:2 

"מועדים לתשלום 
באמצעות הרשאה 

לחיוב חשבון

באמצעות 268א  שנגבה  בתשלום  דין,  בכל  האמור  אף  על  )א( 
הרשאה לחיוב חשבון, למעט תשלום מסים, אגרות והיטלים 
וכן דמי השתתפות כמשמעותם בסעיף 251)1(, יציעו העיריה 
או התאגיד העירוני, לפי העניין, למשלם באמצעות הוראה 
כאמור )בסעיף זה - משלם( לבחור את מועד החיוב החודשי 
שבו יבוצע החיוב בתשלום, מבין ארבעה מועדים, ובלבד 
שבין מועד אחד למשנהו יהיו שישה ימים לפחות; העיריה 
או התאגיד העירוני רשאים להציע למשלם מועדים נוספים 

לחיוב 

לא בחר משלם במועד חיוב, יחייבו העיריה או התאגיד  )ב( 
העירוני את חשבונו של המשלם ב–10 בחודש 

עיריה או תאגיד עירוני לא יהיו רשאים לגבות תוספת  )ג( 
לסכום החיוב, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה או קנס, בשל 

דחייה בתשלום עקב ביצוע הוראות סעיף זה "
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הוראות סעיף 13ב1 לחוק הגנת הצרכן, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, לא יחולו על 5 הוראות מעבר )א( 
התקשרויות לחיוב חשבון שנעשו לפני יום התחילה, אלא אם כן ביקש הצרכן לשנות 
את מועד החיוב בהתאם להוראות אותו סעיף, ובלבד שהעוסק יידע את הצרכן בדבר 

זכותו לבחור מועד חיוב בהתאם להוראות הסעיף האמור 

הוראות סעיף 268א לפקודת העיריות וסעיף 24א לפקודת המועצות המקומיות,  )ב( 
כנוסחם בסעיפים 2 ו–3 לחוק זה, לא יחולו על התקשרויות שנעשו לפני יום התחילה, 
אלא אם כן ביקש המשלם לשנות את מועד החיוב בהתאם להוראות אותו סעיף, 
ובלבד שהעירייה או התאגיד העירוני יידעו את המשלם בדבר זכותו לבחור מועד חיוב 

בהתאם להוראות הסעיף האמור 
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