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חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות )תיקון מס' 5(, התשע"ז-2017*

בחוקהסדרתהלוואותחוץ־בנקאיות,התשנ"ג-11993)להלן-החוקהעיקרי(,בשםהחוק,1פתיקוןשםהחוק
במקום"הסדרתהלוואותחוץ־בנקאיות"יבוא"אשראיהוגן"פ

בסעיף1לחוקהעיקרי-2פתיקוןסעיף1

במקוםההגדרה"חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסייםמוסדרים"יבוא: )1(

""בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי","בעלרישיוןלמתןאשראי"
ו"בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי"-כמשמעותםבחוקשירותים

פיננסייםמוסדרים;

"הלוואה"-כלעסקתאשראי,לרבותניכיוןשטר,ולמעטסוגיעסקאותאשראי
ששרהמשפטים,בהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראלובאישורועדת
החוקהחוקומשפטקבעלגביהןכיהוראותחוקזה,כולןאוחלקן,לאיחולו

עליהןבשלכךשהןלאמקיימותאתתכליותהחוק;

"ועדתהחוקהחוקומשפט"-ועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסת;

"חברהמנהלת"-כהגדרתהבחוקקופותגמל;

"חוקהבנקאות)רישוי("-חוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-21981;

)ביטוח(, פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק - הביטוח" על הפיקוח "חוק
התשמ"א-31981;

"חוקקופותגמל"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-
;42005

"חוקשירותיםפיננסייםמוסדרים"-חוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותים
פיננסייםמוסדרים(,התשע"ו-52016;";

במקוםההגדרה"לווה"יבוא: )2(

""לווה"-יחידהמקבלהלוואה,וכןתאגידמסוגהתאגידיםשקבעשרהמשפטים
לפיסעיף15גהמקבלהלוואה;";

אחריההגדרה"לווה"יבוא: )3(

""מבטח"-כהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח;";

בהגדרה"מלווה",במקוםהסיפההחלבמילים"למעטתאגידבנקאי"יבוא"וכן )4(
מישעוסקבהפעלתמערכתלתיווךבאשראי";

אחריההגדרה"מלווה"יבוא: )5(

""מלווהמוסדי"-מלווהשהואאחדמאלה:

תאגידבנקאי,תאגידעזראוסולק; )1(

מבטח; )2(

התקבלבכנסתביוםג'באבהתשע"ז)26ביולי2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-936,מיוםד'באבהתשע"ה)20ביולי2015(,עמ'812פ

ס"חהתשנ"ג,עמ'174פ 1

ס"חהתשמ"א,עמ'232פ 2

ס"חהתשמ"א,עמ'208פ 3

ס"חהתשס"ה,עמ'889פ 4

ס"חהתשע"ו,עמ'1098פ 5



1209 ספרהחוקים2663,י"זבאבהתשע"ז,2017פ8פ9

חברהמנהלת; )3(

בעלרישיוןלמתןאשראי; )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )5(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי; )6(

"הממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכון"-כמשמעותובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"מסגרתאשראי"-התחייבותשלמלווהלהעמדתאשראיעדסכוםמסוים,
אשרמימושובפועלומועדיפירעונו,בתוךתקופתחוזהההלוואה,נתון

בידיהלווה;

25יזלחוקשירותיםפיננסיים "מערכתלתיווךבאשראי"-כהגדרתהבסעיף
מוסדרים;

"המפקחעלהבנקים"-כמשמעותובסעיף5לפקודתהבנקאות,61941;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-כמשמעותובסעיף2לחוקשירותים
פיננסייםמוסדרים;

"סולק"-כהגדרתובסעיף36טלחוקהבנקאות)רישוי(;";

בהגדרה"ריביתפיגורים"- )6(

המילה"נוספת"-תימחק; )א(

אחרי"לפיחוזהההלוואה,"יבוא"חלףהריבית,"; )ב(

במקוםהסיפההחלבמילים"לענייןזה"יבוא"ולענייןניכיוןשטר-ריבית )ג(
שדורשהמלווה,מהלווהאוממושךשטר,בשלאי־פירעוןשלהשטר;לעניין
זולאיובאובחשבוןהוצאותשהוציאהמלווהלשםגבייתהתשלום הגדרה

שהלווהפיגרבתשלומוכאמורבסעיף7א;";

אחריההגדרה"שיעורהעלותהממשיתשלהאשראי"יבוא: )7(

""שיעורהעלותהמרביתשלהאשראי"-שיעורהעלותהממשיתשלהאשראי
המרבישניתןלקבועבחוזההלוואהולגבותמלווה,והכולכמפורטבתוספת

הראשונה,לפיהעניין;

"שיעורריביתהפיגוריםהמרבי"-השיעורהמרבישלריביתפיגוריםשניתן
לקבועבחוזההלוואהולגבותמלווה,והכולכמפורטבתוספתהשנייה,

לפיהעניין;

"תאגידבנקאי"ו"תאגידעזר"-כהגדרתםבחוקהבנקאות)רישוי(;";

בהגדרה"תוספת",אחרי"למעט"יבוא"אלה:",המילים"ריביתפיגורים"יסומנו )8(
כפסקה")1("ואחריפסקה)1(יבוא:

הוצאותשהוציאהמלווהלשםגבייתהתשלוםשהלווהפיגרבתשלומו )2("
כאמורבסעיף7א;

הוצאותשנדרשותלשםהעמדתההלוואהבמועדהעמדתה,מסוגובסכום )3(
שקבעשרהמשפטים,ובכללזה,סכוםכולל,לפיהצעתהמפקחעלהבנקים,
המפקחעלנותנישירותיםפיננסייםאוהממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכון,
לפיהעניין,בהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראלובאישורועדתהחוקהחוק
ומשפט,ורשאישרהמשפטיםלקבועהוראותשונותכאמורלגביסוגיהלוואות

ובתנאיםשיקבע;"פ

חברהמנהלת; )3(

בעלרישיוןלמתןאשראי; )4(

בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראי; )5(

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי; )6(

"הממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכון"-כמשמעותובחוקהפיקוחעלהביטוח;

"מסגרתאשראי"-התחייבותשלמלווהלהעמדתאשראיעדסכוםמסוים,
אשרמימושובפועלומועדיפירעונו,בתוךתקופתחוזהההלוואה,נתון

בידיהלווה;

25יזלחוקשירותיםפיננסיים "מערכתלתיווךבאשראי"-כהגדרתהבסעיף
מוסדרים;

"המפקחעלהבנקים"-כמשמעותובסעיף5לפקודתהבנקאות,61941;

"המפקחעלנותנישירותיםפיננסיים"-כמשמעותובסעיף2לחוקשירותים
פיננסייםמוסדרים;

"סולק"-כהגדרתובסעיף36טלחוקהבנקאות)רישוי(;";

בהגדרה"ריביתפיגורים"- )6(

המילה"נוספת"-תימחק; )א(

אחרי"לפיחוזהההלוואה,"יבוא"חלףהריבית,"; )ב(

במקוםהסיפההחלבמילים"לענייןזה"יבוא"ולענייןניכיוןשטר-ריבית )ג(
שדורשהמלווה,מהלווהאוממושךשטר,בשלאי־פירעוןשלהשטר;לעניין
זולאיובאובחשבוןהוצאותשהוציאהמלווהלשםגבייתהתשלום הגדרה

שהלווהפיגרבתשלומוכאמורבסעיף7א;";

אחריההגדרה"שיעורהעלותהממשיתשלהאשראי"יבוא: )7(

""שיעורהעלותהמרביתשלהאשראי"-שיעורהעלותהממשיתשלהאשראי
המרבישניתןלקבועבחוזההלוואהולגבותמלווה,והכולכמפורטבתוספת

הראשונה,לפיהעניין;

"שיעורריביתהפיגוריםהמרבי"-השיעורהמרבישלריביתפיגוריםשניתן
לקבועבחוזההלוואהולגבותמלווה,והכולכמפורטבתוספתהשנייה,

לפיהעניין;

"תאגידבנקאי"ו"תאגידעזר"-כהגדרתםבחוקהבנקאות)רישוי(;";

בהגדרה"תוספת",אחרי"למעט"יבוא"אלה:",המילים"ריביתפיגורים"יסומנו )8(
כפסקה")1("ואחריפסקה)1(יבוא:

הוצאותשהוציאהמלווהלשםגבייתהתשלוםשהלווהפיגרבתשלומו )2("
כאמורבסעיף7א;

הוצאותשנדרשותלשםהעמדתההלוואהבמועדהעמדתה,מסוגובסכום )3(
שקבעשרהמשפטים,ובכללזה,סכוםכולל,לפיהצעתהמפקחעלהבנקים,
המפקחעלנותנישירותיםפיננסייםאוהממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכון,
לפיהעניין,בהסכמתשרהאוצרונגידבנקישראלובאישורועדתהחוקהחוק
ומשפט,ורשאישרהמשפטיםלקבועהוראותשונותכאמורלגביסוגיהלוואות

ובתנאיםשיקבע;"פ

ע"ר1941,תוס'1,עמ')ע(69,)א(85פ 6

ספרהחוקים2663,י"זבאבהתשע"ז,2017פ8פ9



ספרהחוקים2663,י"זבאבהתשע"ז,2017פ8פ9 1210

בסעיף2לחוקהעיקרי-3פתיקוןסעיף2

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"ותיעודהסכמתהלקוח"; )1(

אחרי"טעוןמסמךבכתב"יבוא"הסכמתהלקוחלכריתתחוזהההלוואהתינתן )2(
חוזה על הלקוח חתימת של בדרך שתינתן ויכול המלווה, בידי ותתועד במפורש

ההלוואה;שרהמשפטיםרשאילקבועהוראותלענייןאופןתיעודההסכמהכאמור"פ

בסעיף3לחוקהעיקרי-4פתיקוןסעיף3

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

מלווההעומדלכרותחוזההלוואהעםלווה,ימסורלועותקממנווהזדמנות ")א(
סבירהלעייןבולפניכריתתו,וכןימסורלו,לאחרכריתתהחוזה,עותקמהחוזה
שנכרתומתיעודהסכמתהלווה,והכלבהתאםלפרטיההתקשרותשמסרהלווה

למלווה;לענייןזה,"מסירה"-לרבותבאמצעיםאלקטרונייםפ";

בסעיףקטן)ב(- )2(

ברישה,במקום"חוזההלוואהיכלול"יבוא"מלווהיכלולבחוזהההלוואה"; )א(

בפסקה)1(,במקום"המלווהוהלווה"יבוא"המלווה,הלווהוהערבלהלוואה, )ב(
מספריהזהותשלהם";

בפסקה)3(,בסופהיבוא"לפיהידועבמועדכריתתחוזהההלוואה"; )ג(

בפסקה)5(,לפני"מרכיביהריבית"יבוא"בסיסהריבית,"; )ד(

אחריפסקה)7(יבוא: )ה(

פירוט וכן "תוספת", להגדרה )3( פסקה לפי כלההוצאות ציון ")7א(
הסכומיםשלאותןהוצאות,ככלשהםידועיםלמלווה;";

אחריפסקה)8(יבוא: )ו(

שיעורהעלותהמרביתשלהאשראיהחללגביההלוואה; ")8א(

שיעורריביתהפיגוריםהמרביהחללגביההלוואה;"; )8ב(

בפסקה)9(- )ז(

במקום"בעתחתימת"יבוא"בעתכריתת"; )1(

בסופהיבוא"ולענייןהלוואהבריביתמשתנהאוהלוואהצמודה )2(
למדדאולבסיסאחר-גםהבהרהכיהסכוםעשוילהשתנותבמהלך

תקופתההלוואהעקבשינוישיעורהריביתאועקבההצמדה";

)10(,המילים"לרבותהעמדתהלוואהלפרעוןמיידי,"-יימחקו, בפסקה )ח(
ואחרי"צעדיםאלה"יבוא"וכןהתנאיםלהעמדתהלוואהלפירעוןמיידי";

בפסקה)11(,במקום"בעתחתימת"יבוא"בעתכריתת"; )ט(

אחריפסקה)11(יבוא: )י(

קיומהשלזכותלפירעוןמוקדםשלההלוואהותנאיהכמפורט ")11א(
ההודעה, מתן ואופן הפירעון הקדמת על הודעה למתן המועד להלן:
העמלותהכרוכותבפירעוןהמוקדםואופןהיווןיתרתההלוואהאוהפניה

לנוסחהלהיווןכאמורהמתפרסמתבאתרהאינטרנטשלהמלווה;

ספרהחוקים2663,י"זבאבהתשע"ז,2017פ8פ9
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סךהתוספתוההוצאותכאמורבפסקה)3(להגדרהתוספתשייווספו )11ב(
לקרןההלוואה,אםכלתשלוםישולםבמועדו,לפיתנאיהריביתוהתוספת
הידועיםבמועדכריתתחוזהההלוואה,ולענייןהלוואהבריביתמשתנה
אוהלוואהצמודהלמדדאולבסיסאחר-גםהבהרהכיהסכוםעשוי
להשתנותבמהלךתקופתההלוואהעקבשינוישיעורהריביתאועקב

ההצמדה;

זהותהגורםהמפקחעלפעילותושלהמלווה;"; )11ג(

)12(,אחרי"שרהאוצר"יבוא"ונגידבנקישראל"והמילים"של בפסקה )יא(
הכנסת"-יימחקו;

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

שרהמשפטים,בהתייעצותעםשרהאוצרונגידבנקישראלובאישור ")ב1(
ועדתהחוקהחוקומשפט,רשאילפטורמלוויםמהחובותכאמורבסעיפיםקטנים

)א(ו–)ב(,כולןאוחלקן,לגביסוגיהלוואותובתנאיםשיקבעפ";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"שרהאוצר"יבוא"ונגידבנקישראל"; )4(

בסעיףקטן)ד(,במקום"שרהמשפטיםרשאילקבוע"יבוא"המפקחעלהבנקים, )5(
המפקחעלנותנישירותיםפיננסייםאוהממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכון,לפי

העניין,יקבעו";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )6(

במהלך ללווהגישהסבירהלחוזהההלוואהולתנאיו יאפשר מלווה ")ד1(
תקופתהחוזהוזמןסבירלאחריהפ";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )7(

נתןהמלווהאתההלוואהשלאבמועדכריתתחוזהההלוואה,ימסורללווה ")ו(
מסמך,לרבותבאמצעיםאלקטרוניים,המצייןאתהסכוםשקיבלהלווהבפועל
ואתהפרטיםהקבועיםבסעיףקטן)ב()9(,ככלשחלבהםשינוילאחרכריתתחוזה
ההלוואה;שרהמשפטים,בהתייעצותעםשרהאוצרונגידבנקישראל,רשאי

לקבועחובותגילוינוספותשיחולועלהמלווהלאחרכריתתחוזהההלוואהפ"

אחריסעיף4לחוקהעיקרייבוא:5פהוספתסעיף4א

"בסיסההצמדהאו
בסיסהריבית

בהלוואהצמודהלמדדאולבסיסאחראובהלוואהבריבית4אפ
בסיס יהיו משתנה, פיגורים ריבית זה ובכלל משתנה,
ההצמדהאובסיסהריבית,לפיהעניין,מדד,ריביתאובסיס
אחר,שאיןלמלווהשליטהעלקביעתםומפורסמיםלציבור

לפידיןאונוהגפ"

במקוםסעיף5לחוקהעיקרייבוא:6פהחלפתסעיף5

"הגבלתשיעור
העלותהממשית

שלהאשראי

העלות5פ שיעור שבו הלוואה חוזה מלווה יכרות לא )א(
הממשיתשלהאשראיהידועבמועדכריתתהחוזהעולהעל
שיעורהעלותהמרביתשלהאשראיהידועבאותומועד,ולא

יקבלתשלוםלפיחוזהכאמורפ

סךהתוספתוההוצאותכאמורבפסקה)3(להגדרהתוספתשייווספו )11ב(
לקרןההלוואה,אםכלתשלוםישולםבמועדו,לפיתנאיהריביתוהתוספת
הידועיםבמועדכריתתחוזהההלוואה,ולענייןהלוואהבריביתמשתנה
אוהלוואהצמודהלמדדאולבסיסאחר-גםהבהרהכיהסכוםעשוי
להשתנותבמהלךתקופתההלוואהעקבשינוישיעורהריביתאועקב

ההצמדה;

זהותהגורםהמפקחעלפעילותושלהמלווה;"; )11ג(

)12(,אחרי"שרהאוצר"יבוא"ונגידבנקישראל"והמילים"של בפסקה )יא(
הכנסת"-יימחקו;

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

שרהמשפטים,בהתייעצותעםשרהאוצרונגידבנקישראלובאישור ")ב1(
ועדתהחוקהחוקומשפט,רשאילפטורמלוויםמהחובותכאמורבסעיפיםקטנים

)א(ו–)ב(,כולןאוחלקן,לגביסוגיהלוואותובתנאיםשיקבעפ";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"שרהאוצר"יבוא"ונגידבנקישראל"; )4(

בסעיףקטן)ד(,במקום"שרהמשפטיםרשאילקבוע"יבוא"המפקחעלהבנקים, )5(
המפקחעלנותנישירותיםפיננסייםאוהממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכון,לפי

העניין,יקבעו";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )6(

במהלך סבירהלחוזהההלוואהולתנאיו ללווהגישה יאפשר מלווה ")ד1(
תקופתהחוזהוזמןסבירלאחריהפ";

אחריסעיףקטן)ה(יבוא: )7(

נתןהמלווהאתההלוואהשלאבמועדכריתתחוזהההלוואה,ימסורללווה ")ו(
מסמך,לרבותבאמצעיםאלקטרוניים,המצייןאתהסכוםשקיבלהלווהבפועל
ואתהפרטיםהקבועיםבסעיףקטן)ב()9(,ככלשחלבהםשינוילאחרכריתתחוזה
ההלוואה;שרהמשפטים,בהתייעצותעםשרהאוצרונגידבנקישראל,רשאי

לקבועחובותגילוינוספותשיחולועלהמלווהלאחרכריתתחוזהההלוואהפ"

הוספתסעיף4אאחריסעיף4לחוקהעיקרייבוא:5פ

"בסיסההצמדהאו
בסיסהריבית

בהלוואהצמודהלמדדאולבסיסאחראובהלוואהבריבית4אפ
בסיס יהיו משתנה, פיגורים ריבית זה ובכלל משתנה,
ההצמדהאובסיסהריבית,לפיהעניין,מדד,ריביתאובסיס
אחר,שאיןלמלווהשליטהעלקביעתםומפורסמיםלציבור

לפידיןאונוהגפ"

החלפתסעיף5במקוםסעיף5לחוקהעיקרייבוא:6פ

"הגבלתשיעור
העלותהממשית

שלהאשראי

העלות5פ שיעור שבו הלוואה חוזה מלווה יכרות לא )א(
הממשיתשלהאשראיהידועבמועדכריתתהחוזהעולהעל
שיעורהעלותהמרביתשלהאשראיהידועבאותומועד,ולא

יקבלתשלוםלפיחוזהכאמורפ
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מלווהיכלולבחוזההלוואהתנאישלפיושיעורהעלות )ב(
הממשיתשלהאשראיהידועבמועדכריתתהחוזהלאיעלה
עלשיעורהעלותהמרביתשלהאשראיהידועבאותומועד,

כאמורבסעיףקטן)א(פ

נכרתחוזההלוואהומתקייםאחדמהתנאיםהמפורטים )ג(
להלן,יחושבשיעורהעלותהממשיתשלהאשראילעניין
סעיףקטן)א(,כאילונקבעהבחוזהההלוואהריביתקבועה
בשיעורהריביתהגבוהביותרמביןהריביותשגבההמלווה

מהלווהבמסגרתאותוחוזה:

החוזהנערךבלאמסמךבכתבבניגודלהוראות )1(
סעיף2;

החוזהאינוכוללאתהפרטיםהקבועיםבסעיף )2(
3)ב()2(עד)8(ו–)9(,לרבותכפישהוחלבסעיפים15א

ו־15ב;

נקבעבחוזהבסיסהצמדהאובסיסריביתשאינו )3(
כאמורבסעיף4אפ"

במקוםסעיף6לחוקהעיקרייבוא:7פהחלפתסעיף6

"הגבלתריבית
הפיגורים

ריבית6פ שיעור שבו הלוואה חוזה מלווה יכרות לא )א(
הפיגוריםהידועבמועדכריתתהחוזהעולהעלשיעורריבית
הפיגוריםהמרביהידועבאותומועד,ולאיקבלתשלוםלפי

חוזהכאמורפ

מלווהיכלולבחוזההלוואהתנאישלפיושיעורריבית )ב(
הפיגוריםהידועבמועדכריתתהחוזהלאיעלהעלשיעור
ריביתהפיגוריםהמרביהידועבאותומועד,כאמורבסעיף

קטן)א(פ

נכרתחוזההלוואהומתקייםאחדמהתנאיםהמפורטים )ג(
)א(, להלן,יחושבשיעורריביתהפיגוריםלענייןסעיףקטן
כאילונקבעהבחוזהההלוואהריביתפיגוריםקבועהבשיעור
ריביתהפיגוריםהגבוהביותרמביןהריביותשגבההמלווה

מהלווהבמסגרתאותוחוזה:

החוזהנערךבלאמסמךבכתבבניגודלהוראות )1(
סעיף2;

החוזהאינוכוללאתהפרטיםהקבועיםבסעיף )2(
3)ב()2(עד)8(,)9(ו–)11(,לרבותכפישהוחלבסעיפים

15או־15ב;

נקבעבחוזהבסיסהצמדהאובסיסריבית,לעניין )3(
ריביתפיגורים,שאינוכאמורבסעיף4אפ"

בסעיף7לחוקהעיקרי-8פתיקוןסעיף7

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(
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בלילגרועמהוראותכלדין,מלווהזכאילהקדיםאתמועדהפירעוןשל ")א(
אם ההלוואה, לאי־פירעון ממשי חשש היה אם חלקה, או כולה ההלוואה,
הסיכוןלאי־פירעוןההלוואהגדלבשיעורניכר,אםהיתההפרהיסודיתשלחוזה
ההלוואהאואםהתקיימותנאיםאחריםהמחייביםביצועמיידישלפעולה

כאמורלגביההלוואהפ";

סעיףקטן)ב(-בטל; )2(

בסעיףקטן)ג(- )3(

האמורבויסומןכפסקה")1("ובה,במקום"כיעליולשלםאתהתשלומים )א(
שבפיגור"יבוא"בדברהקדמתמועדהפירעון,שבהיפרט,ביןהשאר,פעולות
שישנן,", ככל הפירעון, מועד הקדמת את למנוע כדי לנקוט יכול שהלווה
במקום"מ־14ימיםמיוםמשלוחהדרישה"יבוא"מ־21ימיעסקיםמיוםמשלוח

ההתראה";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

מלווהלאחייבלמסורהתראהכאמורבפסקה)1(,אםקיימותנסיבות )2("
מיוחדותשבהןישחששממשישעמידהבהוראותאותהפסקהתוביל
לפגיעהביכולתהגבייהשלהמלווהבשלאחדמאלה,ובלבדשניתנה

התראהללווהבהקדםהאפשרילאחרשהוסרהחשש:

שינוילרעהבכושרהפירעוןשלהלקוח; )א(

לגבי פעולה של מיידי ביצוע המחייבים אחרים תנאים )ב(
הלוואהפ";

"משלוח במקום ואת", "שבפיגור יבוא את" "שבפיגור, במקום )ד(, קטן בסעיף )4(
הדרישה,"יבוא"משלוחההתראה,ככלשישנם,"ואחרי"מועדפירעונו"יבוא"בהתאם
לאמורבסעיףקטן)ה(;לגביחוזההלוואהשעניינומסגרתאשראי,יראובקיומהשל

יתרתחובהעולהעלמסגרתהאשראישאושרהעלידיהמלווהכתשלוםשבפיגור";

התקופה "הסתיימה יבוא כנדרש" הלווה שילם "לא במקום )ה(, קטן בסעיף  )5(
הקבועהבהתראהולאפעלהלווהלמניעתהקדמתמועדהפירעוןכאמורבהתראה"פ

אחריסעיף7לחוקהעיקרייבוא:9פהוספתסעיף7א

"הוצאותלגביית
תשלוםשבפיגור

מלווהרשאילגבותמלווהרקהוצאותסבירותשהוציאלשם7אפ
גבייתתשלוםשהלווהפיגרבתשלומולפיחוזהההלוואה,
ושנקבעבחוזהההלוואהשהוארשאילגבותןמהלווה;שר
המשפטיםרשאילקבועאתסוגההוצאותשרשאיהמלווה
לגבותמהלווהכאמור,אתהסכוםהמרבישלהן,ואתהתנאים

לגבייתןפ"

בסעיף8לחוקהעיקרי-10פתיקוןסעיף8

בסעיףקטן)א(- )1(

במקום"לביצועפסקדיןאולביצועשטר"יבוא"לביצועפסקדין,לביצוע )א(
שטראולביצועתביעהעלסכוםקצוב"ובמקום"העתקשלפסקהדיןאושל
החוזה,לפיהעניין"יבוא"העתקשלחוזהההלוואהוכןהעתקשלפסקהדיןאו

אתהשטר,לפיהעניין";

בלילגרועמהוראותכלדין,מלווהזכאילהקדיםאתמועדהפירעוןשל ")א(
אם ההלוואה, לאי־פירעון ממשי חשש היה אם חלקה, או כולה ההלוואה,
הסיכוןלאי־פירעוןההלוואהגדלבשיעורניכר,אםהיתההפרהיסודיתשלחוזה
ההלוואהאואםהתקיימותנאיםאחריםהמחייביםביצועמיידישלפעולה

כאמורלגביההלוואהפ";

סעיףקטן)ב(-בטל; )2(

בסעיףקטן)ג(- )3(

האמורבויסומןכפסקה")1("ובה,במקום"כיעליולשלםאתהתשלומים )א(
שבפיגור"יבוא"בדברהקדמתמועדהפירעון,שבהיפרט,ביןהשאר,פעולות
שישנן,", ככל הפירעון, מועד הקדמת את למנוע כדי לנקוט יכול שהלווה
במקום"מ־14ימיםמיוםמשלוחהדרישה"יבוא"מ־21ימיעסקיםמיוםמשלוח

ההתראה";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

מלווהלאחייבלמסורהתראהכאמורבפסקה)1(,אםקיימותנסיבות )2("
מיוחדותשבהןישחששממשישעמידהבהוראותאותהפסקהתוביל
לפגיעהביכולתהגבייהשלהמלווהבשלאחדמאלה,ובלבדשניתנה

התראהללווהבהקדםהאפשרילאחרשהוסרהחשש:

שינוילרעהבכושרהפירעוןשלהלקוח; )א(

לגבי פעולה של מיידי ביצוע המחייבים אחרים תנאים )ב(
הלוואהפ";

"משלוח במקום ואת", "שבפיגור יבוא את" "שבפיגור, במקום )ד(, קטן בסעיף )4(
הדרישה,"יבוא"משלוחההתראה,ככלשישנם,"ואחרי"מועדפירעונו"יבוא"בהתאם
לאמורבסעיףקטן)ה(;לגביחוזההלוואהשעניינומסגרתאשראי,יראובקיומהשל

יתרתחובהעולהעלמסגרתהאשראישאושרהעלידיהמלווהכתשלוםשבפיגור";

התקופה "הסתיימה יבוא כנדרש" הלווה שילם "לא במקום )ה(, קטן בסעיף  )5(
הקבועהבהתראהולאפעלהלווהלמניעתהקדמתמועדהפירעוןכאמורבהתראה"פ

הוספתסעיף7אאחריסעיף7לחוקהעיקרייבוא:9פ

"הוצאותלגביית
תשלוםשבפיגור

מלווהרשאילגבותמלווהרקהוצאותסבירותשהוציאלשם7אפ
גבייתתשלוםשהלווהפיגרבתשלומולפיחוזהההלוואה,
ושנקבעבחוזהההלוואהשהוארשאילגבותןמהלווה;שר
המשפטיםרשאילקבועאתסוגההוצאותשרשאיהמלווה
לגבותמהלווהכאמור,אתהסכוםהמרבישלהן,ואתהתנאים

לגבייתןפ"

תיקוןסעיף8בסעיף8לחוקהעיקרי-10פ

בסעיףקטן)א(- )1(

במקום"לביצועפסקדיןאולביצועשטר"יבוא"לביצועפסקדין,לביצוע )א(
שטראולביצועתביעהעלסכוםקצוב"ובמקום"העתקשלפסקהדיןאושל
החוזה,לפיהעניין"יבוא"העתקשלחוזהההלוואהוכןהעתקשלפסקהדיןאו

אתהשטר,לפיהעניין";
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בסופויבוא"ואולםמלווהמוסדייהיהרשאילצרףלכתבהתביעהאו )ב(
לבקשהכאמור,במקוםהעתקשלחוזהההלוואה,רשומהמוסדיתכהגדרתה
בסעיף35לפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-71971,בקשרלחוזהההלוואה,
לגלותם שיש הפרטים כל את כוללת שהיא ובלבד הדין, להוראות בהתאם

במסגרתחוזהההלוואהלפיסעיף3)ב(פ";

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"לרבותכפישהוחלבסעיפים15או־15ב,ולעניין )א(
מלווהמוסדי-גםהפרטיםשעליולגלותםלפיחוקאחרהחלבענייןכאמור

בסעיף16,וכןקיומןשלהתראותבשלהפיגורבתשלומים";

הצמדה, קרן, לפי "בחלוקה יבוא הריבית" "וסכומי במקום ,)4( בפסקה )ב(
ריבית,";

בפסקה)5(,אחרי"הריבית"יבוא"וריביתהפיגורים"; )ג(

אחריפסקה)5(יבוא: )ד(

הסכוםשהמלווהדורשמהלווהבשלהוצאותשהוציאלגביית ")5א(
תשלוםשהלווהפיגרבתשלומו,כאמורבסעיף7א;";

בפסקה)6(,בסופהיבוא"ונגידבנקישראל"פ )ה(

בסעיף9)א(לחוקהעיקרי,במקום"כיהחוזהאותנאיבואינםמתאימיםלהוראות11פתיקוןסעיף9
סעיפים6,5או7,אוכיהמלווהלאגילהגילוימלאשלהפרטיםהמהותייםלחוזה
ההלוואה"יבוא"כיחוזהההלוואהאותנאיבואינםמתאימיםלדרישותלפיחוק
זה,ולגבימלווהמוסדי-לדרישותלפיחוקזהאולפיחוקאחרהחלבענייןכאמור

בסעיף16"פ

בסעיף10לחוקהעיקרי-12פתיקוןסעיף10

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

ביקשמלווהלנקוטהליכיםנגדלווהבתיקהוצאהלפועללביצוע")א( )1(
פסקדיןשניתןבמעמדצדאחד,לביצועשטראולביצועתביעהעלסכום
קצוב,בקשרלחוזהההלוואה,רשאירשםההוצאהלפועל,ביוזמתואועל
פיבקשה,לסרבלנקוטאתההליכיםהמבוקשים,ובכללזהלהורותעל
אי־פתיחתתיקהוצאהלפועלאוסגירתו,אםהיהלויסודלהניחכיחוזה
ההלוואהאותנאיבואינםמתאימיםלדרישותלפיחוקזה,ולגבימלווה
מוסדי-לדרישותלפיחוקזהאולפיחוקאחרהחלבענייןכאמורבסעיף
16;ואולםלאיורהרשםההוצאהלפועלעלאי־פתיחתתיקביוזמתואלא

לאחרשנתןלצדדיםהזדמנותלטעוןאתטענותיהםפ

מנהללשכתההוצאהלפועלרשאילסרבלנקוטהליכיםבתיקהוצאה )2(
לפועללביצועשטראולביצועתביעהעלסכוםקצובכאמורבפסקה)1(,
בנסיבותהמנויותבצושקבעשרהמשפטים,באישורועדתהחוקהחוק

ומשפטפ";

סעיףקטן)ב(-בטל; )2(

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421פ 7
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"ראש במקום )א(", קטן "בסעיף יבוא )ב(" קטן "בסעיף במקום )ג(, קטן בסעיף )3(
ההוצאהלפועל"יבוא"רשםההוצאהלפועל",אחרי"ההליכיםהמבוקשים"יבוא
"כאמורבאותוסעיףקטן",במקום"ריביתוריביתפיגורים"יבוא"ריביתפיגורים"ובסופו

יבוא"לתקופתהשיהוי";

בסעיףקטן)ד(,במקוםהרישהעדהמילים"ידוןבענין"יבוא"הוגשלביתהמשפט )4(
המוסמךערעורעלהחלטהשלרשםההוצאהלפועללסרבלנקוטהליכיםשלהוצאה

לפועללפיסעיףזה,ידוןביתהמשפטבעניין";

סעיףקטן)ה(-בטלפ )5(

בסעיף14לחוקהעיקרי-13פתיקוןסעיף14

בכלמקום,במקום"ראשההוצאהלפועל"יבוא"רשםההוצאהלפועל"; )1(

במקום"ביתהמשפטהמחוזי"יבוא"ביתמשפטהשלום"פ )2(

בסעיף15לחוקהעיקרי-14פתיקוןסעיף15

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

הוראותסעיפים5,3,2)ב(ו–)ג()1(ו–)2(,6)ב(ו–)ג()1(ו–)2(ו־7,לאיחולועל ")א(
מלווהיחידשנתןהלוואהשלאדרךעיסוק;לענייןזהיראומלווהשנתןהלוואה
למישאינוקרובמשפחתוכמישנתןהלוואהדרךעיסוק,אלאאםכןהוכיח
המלווהאחרת;לענייןסעיףקטןזה,"קרובמשפחה"-בןזוג,הורה,הורההורה,
בןאובתובניזוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,

חותן,חותנת,חם,חמות,חתן,כלה,נכדאונכדה,לרבותחורגיםפ";

בסעיףקטן)ב(- )2(

ברישה,במקום"סעיפים5ו־6"יבוא"סעיפים6,5ו־15ד)א()2(עד)4("; )א(

אחרי"שרהאוצר"יבוא"ונגידבנקישראל"והמילים"שלהכנסת"-יימחקו; )ב(

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )3(

הוראותסעיפים2עד15,7דו־15הלאיחולועלמלווהשנותןהלוואה ")ד(
באמצעותבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראיפ

הוראותחוקזהלאיחולועלהלוואהשבההלווהאינונדרשלשלםכל )ה(
תמורהמעברלסכוםשקיבלבפועלוכןלאיחולועלהלוואהשבההלווהנדרש
לשלםתמורהכאמורשהיאהצמדהלשערהחליפיןלמטבעהישראליאולמדד

המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהפ

הוראותחוקזהלאיחולועלמישעיסוקובמתןאשראישאינונושאריבית, )ו(
ליחיד,אולאחרשעיסוקובמתןאשראיכאמור-לענייןעיסוקכאמור,שלא
למטרתרווח,שפטורמחובתקבלתרישיוןלמתןאשראיבהתאםלסעיף13)א()15(

לחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים;לענייןסעיףקטןזה,"ריבית"-כהגדרתה
בסעיף25אלחוקשירותיםפיננסייםמוסדריםפ"

הוספתסעיפים
15אעד15ה

אחריסעיף15לחוקהעיקרייבוא:15פ

"החלתהוראות
עלחוזההלוואה

שעניינומסגרת
אשראי

בחוזההלוואהביןלווהלמלווהשעניינומסגרתאשראי,יחולו15אפ
לענייןמסגרתהאשראיהוראותחוקזה,בשינוייםהמחויבים

ובשינוייםאלה:

"ראש במקום )א(", קטן "בסעיף יבוא )ב(" קטן "בסעיף במקום )ג(, קטן בסעיף )3(
ההוצאהלפועל"יבוא"רשםההוצאהלפועל",אחרי"ההליכיםהמבוקשים"יבוא
"כאמורבאותוסעיףקטן",במקום"ריביתוריביתפיגורים"יבוא"ריביתפיגורים"ובסופו

יבוא"לתקופתהשיהוי";

בסעיףקטן)ד(,במקוםהרישהעדהמילים"ידוןבענין"יבוא"הוגשלביתהמשפט )4(
המוסמךערעורעלהחלטהשלרשםההוצאהלפועללסרבלנקוטהליכיםשלהוצאה

לפועללפיסעיףזה,ידוןביתהמשפטבעניין";

סעיףקטן)ה(-בטלפ )5(

תיקוןסעיף14בסעיף14לחוקהעיקרי-13פ

בכלמקום,במקום"ראשההוצאהלפועל"יבוא"רשםההוצאהלפועל"; )1(

במקום"ביתהמשפטהמחוזי"יבוא"ביתמשפטהשלום"פ )2(

תיקוןסעיף15בסעיף15לחוקהעיקרי-14פ

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

הוראותסעיפים5,3,2)ב(ו–)ג()1(ו–)2(,6)ב(ו–)ג()1(ו–)2(ו־7,לאיחולועל ")א(
מלווהיחידשנתןהלוואהשלאדרךעיסוק;לענייןזהיראומלווהשנתןהלוואה
למישאינוקרובמשפחתוכמישנתןהלוואהדרךעיסוק,אלאאםכןהוכיח
המלווהאחרת;לענייןסעיףקטןזה,"קרובמשפחה"-בןזוג,הורה,הורההורה,
בןאובתובניזוגם,אחאואחותוילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,

חותן,חותנת,חם,חמות,חתן,כלה,נכדאונכדה,לרבותחורגיםפ";

בסעיףקטן)ב(- )2(

ברישה,במקום"סעיפים5ו־6"יבוא"סעיפים6,5ו־15ד)א()2(עד)4("; )א(

אחרי"שרהאוצר"יבוא"ונגידבנקישראל"והמילים"שלהכנסת"-יימחקו; )ב(

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )3(

הוראותסעיפים2עד15,7דו־15הלאיחולועלמלווהשנותןהלוואה ")ד(
באמצעותבעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראיפ

הוראותחוקזהלאיחולועלהלוואהשבההלווהאינונדרשלשלםכל )ה(
תמורהמעברלסכוםשקיבלבפועלוכןלאיחולועלהלוואהשבההלווהנדרש
לשלםתמורהכאמורשהיאהצמדהלשערהחליפיןלמטבעהישראליאולמדד

המחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהפ

הוראותחוקזהלאיחולועלמישעיסוקובמתןאשראישאינונושאריבית, )ו(
ליחיד,אולאחרשעיסוקובמתןאשראיכאמור-לענייןעיסוקכאמור,שלא
למטרתרווח,שפטורמחובתקבלתרישיוןלמתןאשראיבהתאםלסעיף13)א()15(

לחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים;לענייןסעיףקטןזה,"ריבית"-כהגדרתה
בסעיף25אלחוקשירותיםפיננסייםמוסדריםפ"

הוספתסעיפיםאחריסעיף15לחוקהעיקרייבוא:15פ
15אעד15ה

"החלתהוראות
עלחוזההלוואה

שעניינומסגרת
אשראי

בחוזההלוואהביןלווהלמלווהשעניינומסגרתאשראי,יחולו15אפ
לענייןמסגרתהאשראיהוראותחוקזה,בשינוייםהמחויבים

ובשינוייםאלה:
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במקוםההגדרה"שיעורהעלותהממשיתשלהאשראי" )1(
יקראו:

""שיעורהעלותהממשיתשלהאשראי"-היחסשבין
בקשר לשלם נדרש שלווה הסכומים כל סך
שהמלווה לסכום מעבר ההלוואה, לחוזה
התחייבלהעמידללווה,למעטסכומיםכאמור
ובין "תוספת", להגדרה )3( עד )1( בפסקאות

הסכוםשהמלווההתחייבלהעמידללווה;";

יקראואתסעיף3)ב(,לענייןחוזהההלוואהשקובעאת )2(
התנאיםהכללייםשלמסגרתהאשראי,כמפורטלהלן,ויראו
מלווהשכללבחוזההלוואהכאמוראתהתנאיםשבסעיף3)ב(
כפישהואמוחלבפסקהזוכמישמילאאחרחובתהגילוילפי

אותוסעיף:

סכוםההלוואהלפיפסקה)2(שלאותוסעיףקטן )א(
יהיההסכוםשהמלווההתחייבלהעמידללווה;

פסקה)3(-לאתיקרא; )ב(

בפסקה)4(,הסיפההחלבמילים"המביאבחשבון" )ג(
-לאתיקרא;

אחריפסקה)4(יקראו: )ד(

ציוןכיהריביתתחולעלכלסכוםשל ")4א(
ניצוליתרתמסגרתהאשראי,לרבותסכומיהריבית

שטרםנפרעוושנצברובשלתקופותקודמות;";

בפסקה)11(,המילים"המביאבחשבוןגםריבית )ה(
דריבית"-לאייקראו;

על פרטים הכולל תקופתי דוח ללווה ימסור מלווה )3(
מימושמסגרתהאשראיוהסכומיםשהואנדרשלשלםבשל
המימוש;שרהמשפטיםרשאילקבועהוראותלענייןתדירות
מסירתהדוחוכןרשאיהואלקבועאתהפרטיםשייכללובו;

שבחוזה תנאים באותם האשראי מסגרת הוגדלה )4(
ו–)ב( ו־3)א( 2 סעיפים לפי החובות יחולו לא ההלוואה,
במועדהגדלתמסגרתהאשראי,והמלווהימסורללווה,לאחר
המועדהאמור,מסמךהמתעדאתהגדלתמסגרתהאשראי
ואתמסגרתהאשראיהחדשה,ובכללזהאתשיעורהריבית

שיחוללגביהמסגרתהחדשהפ

החלתחובתהגילוי
עלחוזההלוואה

שעניינוניכיוןשטר
אוחוזההלוואה
שעניינושירותי
ניכיוןבעסקאות

בכרטיסיחיוב

ניכיוןשטר15בפ לווהומלווהשעניינו בחוזההלוואהבין )א(
במסמכים שכלל במלווה יראו הלווה, שאינו מי שמשך
המפורטיםלהלןאתהפרטיםשלהלןכמישמילאאחרחובת

הגילוילפיסעיף3)ב(:

חוזההלוואההקובעאתהתנאיםהכללייםשל )1(
ניכיוןהשטר,ובוהפרטיםהקבועיםבסעיף3)ב()1(,)8ב(,

)10(,)11(,)11א(ו–)11ג(,בשינוייםהמחויבים;

ספרהחוקים2663,י"זבאבהתשע"ז,2017פ8פ9



1217 ספרהחוקים2663,י"זבאבהתשע"ז,2017פ8פ9

מסמךמשלים,שנמסרללווהטרםביצועניכיון )2(
השטר,ובופרטיםאלה:

וכן 3)ב()1( בסעיף הקבועים הפרטים )א(
הפרטיםכאמורלענייןמושךהשיק,ולענייןמסב

השיקככלשהםידועיםלמלווה;

סכוםהשטר; )ב(

כלסכוםשינוכהמהשטר; )ג(

הסכוםשקיבלהלווהבפועל; )ד(

שיעורהעלותהממשיתשלהאשראי; )ה(

שיעורהעלותהמרביתשלהאשראיהחל )ו(
לגביההלוואהפ

בחוזההלוואהביןלווהלמלווהשעניינושירותי)ב( )1(
בסעיף כמשמעותם חיוב בכרטיסי בעסקאות ניכיון
7אלחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-81981,
יראומלווהשכללבחוזההלוואההקובעאתהתנאים
הכללייםשלהשירותיםכאמוראתהפרטיםהקבועים
ו–)11ג(, )11א( עד )10( )8ב(, עד )4( 3)ב()1(, בסעיף
בשינוייםהמחויבים,כמישמילאאחרחובתהגילוי

לפיסעיף3)ב(פ

בחוזההלוואהכאמורבפסקה)1(,ימסורהמלווה )2(
ללווהדוחתקופתי,במועדיםכפישקבעשרהמשפטים,

אםקבע,הכוללפרטיםאלה:

סכוםהתקבוליםשהומחולמלווה; )א(

כאמור מהתקבולים שנוכה סכום כל )ב(
בפסקתמשנה)א(;

הסכוםשקיבלהלווהבפועל; )ג(

שיעורהעלותהממשיתשלהאשראי; )ד(

שנתי, בחישוב הפיגורים ריבית שיעור )ה(
המביאבחשבוןגםריביתדריבית,אםשולמה

בעדהתקופהשאליהמתייחסהדוחפ

החלתהוראותעל
תאגידים

ישראל15גפ בנק ונגיד האוצר שר בהסכמת המשפטים, שר
ובאישורועדתהחוקהחוקומשפט,רשאילקבועכיהוראות
החוק,כולןאוחלקן,החלותעללוויםיחולועלסוגיתאגידים
כפישיקבע;קבעהשרכאמורלאיראוכהלוואה,לענייןחוק
זה,רכישהשלתעודותהתחייבותשהוצעולציבורעלפי
תשקיףכמשמעותובחוקניירותערך,התשכ"ח-91968,רכישה
שלתעודותהתחייבותשפרקה'3לחוקהאמורחלעליהן,
אורכישהשלתעודותהתחייבותהרשומותאוהמיועדות

מסמךמשלים,שנמסרללווהטרםביצועניכיון )2(
השטר,ובופרטיםאלה:

וכן 3)ב()1( בסעיף הקבועים הפרטים )א(
הפרטיםכאמורלענייןמושךהשיק,ולענייןמסב

השיקככלשהםידועיםלמלווה;

סכוםהשטר; )ב(

כלסכוםשינוכהמהשטר; )ג(

הסכוםשקיבלהלווהבפועל; )ד(

שיעורהעלותהממשיתשלהאשראי; )ה(

שיעורהעלותהמרביתשלהאשראיהחל )ו(
לגביההלוואהפ

בחוזההלוואהביןלווהלמלווהשעניינושירותי)ב( )1(
בסעיף כמשמעותם חיוב בכרטיסי בעסקאות ניכיון
7אלחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-81981,
יראומלווהשכללבחוזההלוואההקובעאתהתנאים
הכללייםשלהשירותיםכאמוראתהפרטיםהקבועים
ו–)11ג(, )11א( עד )10( )8ב(, עד )4( 3)ב()1(, בסעיף
בשינוייםהמחויבים,כמישמילאאחרחובתהגילוי

לפיסעיף3)ב(פ

בחוזההלוואהכאמורבפסקה)1(,ימסורהמלווה )2(
ללווהדוחתקופתי,במועדיםכפישקבעשרהמשפטים,

אםקבע,הכוללפרטיםאלה:

סכוםהתקבוליםשהומחולמלווה; )א(

כאמור מהתקבולים שנוכה סכום כל )ב(
בפסקתמשנה)א(;

הסכוםשקיבלהלווהבפועל; )ג(

שיעורהעלותהממשיתשלהאשראי; )ד(

שנתי, בחישוב הפיגורים ריבית שיעור )ה(
המביאבחשבוןגםריביתדריבית,אםשולמה

בעדהתקופהשאליהמתייחסהדוחפ

החלתהוראותעל
תאגידים

ישראל15גפ בנק ונגיד האוצר שר בהסכמת המשפטים, שר
ובאישורועדתהחוקהחוקומשפט,רשאילקבועכיהוראות
החוק,כולןאוחלקן,החלותעללוויםיחולועלסוגיתאגידים
כפישיקבע;קבעהשרכאמורלאיראוכהלוואה,לענייןחוק
זה,רכישהשלתעודותהתחייבותשהוצעולציבורעלפי
תשקיףכמשמעותובחוקניירותערך,התשכ"ח-91968,רכישה
שלתעודותהתחייבותשפרקה'3לחוקהאמורחלעליהן,
אורכישהשלתעודותהתחייבותהרשומותאוהמיועדות

ס"חהתשמ"א,עמ'258פ 8

ס"חהתשכ"ח,עמ'234פ 9
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להירשםלמסחרבבורסהבהתאםלתקנוןהבורסהכמשמעותו
בסעיף46לאותוחוקפ

מלווהשעשהאחדמאלה,דינו-מאסרשלוששנים:15דפעונשין )א(

עשהאחדמהמפורטיםבפסקאותמשנה)א(עד)ה( )1(
מהאיסורים או מהחובות להתחמק במטרה שלהלן

הקבועיםבחוקזה:

כרתחוזההלוואהבלאמסמךבכתבבניגוד )א(
להוראותסעיף2;

כרתחוזההלוואהבלישכללבואתכל )ב(
הפרטיםהקבועיםבסעיף3)ב()2(עד)9(ו–)11(;

כרתחוזההלוואהשעניינומסגרתאשראי )ג(
בלישכללבואתהפרטיםהקבועיםבסעיף3)ב(,

כפישהואמוחלבסעיף15א;

שטר ניכיון שעניינו הלוואה חוזה כרת )ד(
בלישכללבואתהפרטיםהקבועיםבסעיף3)ב(,
כפישהואמוחלבסעיף15ב)א()1(,אובלישכלל
בסעיף הקבועים הפרטים את משלים במסמך

15ב)א()2(,למעטפסקתמשנה)א(שבו;

כרתחוזההלוואהשעניינושירותיניכיון )ה(
את בו שכלל בלי חיוב בכרטיסי בעסקאות
הפרטיםהקבועיםבסעיף3)ב(,כפישהואמוחל

בסעיף15ב)ב()1(;

כרתחוזההלוואהשבושיעורהעלותהממשית )2(
שלהאשראיהידועבמועדכריתתהחוזהעולהעל
הידוע השלישית בתוספת הקבוע הריבית שיעור

באותוהמועד;

כרתחוזההלוואהשבושיעורריביתהפיגורים )3(
הידועבמועדכריתתהחוזהעולהעלשיעורהריבית

הקבועבתוספתהשלישיתהידועבאותוהמועד;

בו שמתקיים הלוואה חוזה לפי תשלום קיבל )4(
האמורבפסקה)2(או)3(פ

מלווהשעשהאחדמאלה,דינו-קנסכאמורבסעיף )ב(
61)א()2(לחוקהעונשין,התשל"ז-101977:

בניגוד בכתב מסמך בלא הלוואה חוזה כרת )1(
להוראותסעיף2;

כרתחוזההלוואהבלישכללבואתכלהפרטים )2(
הקבועיםבסעיף3)ב()2(עד)9(ו–)11(;

כרתחוזההלוואהשעניינומסגרתאשראיבלי )3(
שכללבואתהפרטיםהקבועיםבסעיף3)ב(,כפישהוא

מוחלבסעיף15א;

ס"חהתשל"ז,עמ'226פ 10
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כרתחוזההלוואהשעניינוניכיוןשטרבלישכלל )4(
בואתהפרטיםהקבועיםבסעיף3)ב(,כפישהואמוחל
במסמךמשליםאת שכלל 15ב)א()1(,אובלי בסעיף
הפרטיםהקבועיםבסעיף15ב)א()2(,למעטפסקתמשנה

)א(שבו;

ניכיון שירותי שעניינו הלוואה חוזה כרת )5(
בעסקאותבכרטיסיחיובבלישכללבואתהפרטים
הקבועיםבסעיף3)ב(,כפישהואמוחלבסעיף15ב)ב()1(;

צמודה הלוואה שעניינו הלוואה, בחוזה קבע )6(
למדדאולבסיסאחראובהלוואהבריביתמשתנה,
בסיסהצמדהאובסיסריביתשאינוכאמורבסעיף4א;

לאכללבחוזההלוואהתנאישלפיושיעורהעלות )7(
הממשיתשלהאשראיהידועבמועדכריתתהחוזהלא
יעלהעלשיעורהעלותהמרביתשלהאשראיהידוע

באותומועד,בניגודלהוראותסעיף5)ב(;

לאכללבחוזההלוואהתנאישלפיושיעורריבית )8(
הפיגוריםהידועבמועדכריתתהחוזהלאיעלהעל
מועד, באותו הידוע המרבי הפיגורים ריבית שיעור

בניגודלהוראותסעיף6)ב(פ

עיצוםכספיעל
מלווהמוסדי

בסעיףזה-15הפ )א(

"הסכוםהקובע"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןתאגידבנקאי,תאגידעזראוסולק-סכום )1(
העיצוםהכספישהיהמוטלעלתאגידבנקאי,תאגיד
עזראוסולקבשלהפרתהוראהמהוראותניהולבנקאי
תקיןכאמורבסעיף14ח)א()1(לפקודתהבנקאות,1941;

שהיה הכספי העיצום סכום - מבטח לעניין )2(
מוטלעלהמבטחבשלהפרתהוראההמנויהבחלקג'

בתוספתהשלישיתלחוקהפיקוחעלהביטוח;

הכספי העיצום סכום - מנהלת חברה לעניין )3(
שהיהמוטלעלהחברההמנהלתבשלהפרתהוראה

המנויהבחלקג'בתוספתהראשונהלחוקקופותגמל;

לענייןבעלרישיוןלמתןאשראי,בעלרישיוןלמתן )4(
שירותיפיקדוןואשראיאובעלרישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראי-סכוםהעיצוםהכספישהיהמוטל
המנויה הוראה הפרת בשל כאמור רישיון בעל על

בסעיף72)ב(לחוקשירותיםפיננסייםמוסדריםפ

זה, חוק לפי מההוראות הוראה מוסדי מלווה הפר )ב(
כמפורטלהלן,רשאיהמפקחעלהבנקים,הממונהעלשוק
ההון,ביטוחוחיסכוןאוהמפקחעלנותנישירותיםפיננסיים,
לפיהעניין,להטילעליועיצוםכספילפיהוראותסעיףזה,

בסכוםהקובע:

כרתחוזההלוואהשעניינוניכיוןשטרבלישכלל )4(
בואתהפרטיםהקבועיםבסעיף3)ב(,כפישהואמוחל
במסמךמשליםאת שכלל 15ב)א()1(,אובלי בסעיף
הפרטיםהקבועיםבסעיף15ב)א()2(,למעטפסקתמשנה

)א(שבו;

ניכיון שירותי שעניינו הלוואה חוזה כרת )5(
בעסקאותבכרטיסיחיובבלישכללבואתהפרטים
הקבועיםבסעיף3)ב(,כפישהואמוחלבסעיף15ב)ב()1(;

צמודה הלוואה שעניינו הלוואה, בחוזה קבע )6(
למדדאולבסיסאחראובהלוואהבריביתמשתנה,
בסיסהצמדהאובסיסריביתשאינוכאמורבסעיף4א;

לאכללבחוזההלוואהתנאישלפיושיעורהעלות )7(
הממשיתשלהאשראיהידועבמועדכריתתהחוזהלא
יעלהעלשיעורהעלותהמרביתשלהאשראיהידוע

באותומועד,בניגודלהוראותסעיף5)ב(;

לאכללבחוזההלוואהתנאישלפיושיעורריבית )8(
הפיגוריםהידועבמועדכריתתהחוזהלאיעלהעל
מועד, באותו הידוע המרבי הפיגורים ריבית שיעור

בניגודלהוראותסעיף6)ב(פ

עיצוםכספיעל
מלווהמוסדי

בסעיףזה-15הפ )א(

"הסכוםהקובע"-כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןתאגידבנקאי,תאגידעזראוסולק-סכום )1(
העיצוםהכספישהיהמוטלעלתאגידבנקאי,תאגיד
עזראוסולקבשלהפרתהוראהמהוראותניהולבנקאי
תקיןכאמורבסעיף14ח)א()1(לפקודתהבנקאות,1941;

שהיה הכספי העיצום סכום - מבטח לעניין )2(
מוטלעלהמבטחבשלהפרתהוראההמנויהבחלקג'

בתוספתהשלישיתלחוקהפיקוחעלהביטוח;

הכספי העיצום סכום - מנהלת חברה לעניין )3(
שהיהמוטלעלהחברההמנהלתבשלהפרתהוראה

המנויהבחלקג'בתוספתהראשונהלחוקקופותגמל;

לענייןבעלרישיוןלמתןאשראי,בעלרישיוןלמתן )4(
שירותיפיקדוןואשראיאובעלרישיוןלהפעלתמערכת
לתיווךבאשראי-סכוםהעיצוםהכספישהיהמוטל
המנויה הוראה הפרת בשל כאמור רישיון בעל על

בסעיף72)ב(לחוקשירותיםפיננסייםמוסדריםפ

זה, חוק לפי מההוראות הוראה מוסדי מלווה הפר )ב(
כמפורטלהלן,רשאיהמפקחעלהבנקים,הממונהעלשוק
ההון,ביטוחוחיסכוןאוהמפקחעלנותנישירותיםפיננסיים,
לפיהעניין,להטילעליועיצוםכספילפיהוראותסעיףזה,

בסכוםהקובע:
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כרתחוזההלוואהבלאמסמךבכתבאולאתיעד )1(
ההלוואה,בניגוד הלקוחלכריתתחוזה אתהסכמת

להוראותלפיסעיף2;

כרתחוזההלוואהבלישכללבואתכלהפרטים )2(
הקבועיםבסעיף3)ב(;

כרתחוזההלוואהשעניינומסגרתאשראיבלי )3(
שכללבואתהפרטיםהקבועיםבסעיף3)ב(,כפישהוא

מוחלבסעיף15א;

כרתחוזההלוואהשעניינוניכיוןשטרבלישכלל )4(
בואתהפרטיםהקבועיםבסעיף3)ב(,כפישהואמוחל
במסמךמשליםאת שכלל 15ב)א()1(,אובלי בסעיף

הפרטיםהקבועיםבסעיף15ב)א()2(;

ניכיון שירותי שעניינו הלוואה חוזה כרת )5(
בעסקאותבכרטיסיחיובבלישכללבואתהפרטים
הקבועיםבסעיף3)ב(,כפישהואמוחלבסעיף15ב)ב()1(;

צמודה הלוואה שעניינו הלוואה, בחוזה קבע )6(
משתנה, בריבית  אוהלוואה אחר אולבסיס למדד
בסיסהצמדהאובסיסריביתשאינוכאמורבסעיף4א;

כרתחוזההלוואהשבושיעורהעלותהממשית )7(
שלהאשראיהידועבמועדכריתתהחוזהעולהעל
באותו הידוע האשראי של המרבית העלות שיעור

מועד,בניגודלהוראותסעיף5)א(;

לאכללבחוזההלוואהתנאישלפיושיעורהעלות )8(
הממשיתשלהאשראיהידועבמועדכריתתהחוזהלא
יעלהעלשיעורהעלותהמרביתשלהאשראיהידוע

באותומועד,בניגודלהוראותסעיף5)ב(;

כרתחוזההלוואהשבושיעורריביתהפיגורים )9(
הידועבמועדכריתתהחוזהעולהעלשיעורריבית
הפיגוריםהמרביהידועבאותומועד,בניגודלהוראות

סעיף6)א(;

לאכללבחוזההלוואהתנאישלפיושיעורריבית )10(
הפיגוריםהידועבמועדכריתתהחוזהלאיעלהעל
מועד, באותו הידוע המרבי הפיגורים ריבית שירות

בניגודלהוראותסעיף6)ב(;

לענייןחוזההלוואהשעניינומסגרתאשראי- )11(

לאמסרדוחתקופתיאולאכללבואת )א(
הפרטיםהנדרשים,בניגודלהוראותלפיסעיף

15א)3(;

לאמסרמסמךהמתעדאתהגדלתמסגרת )ב(
האשראיואתמסגרתהאשראיהחדשה,בניגוד

להוראותסעיף15א)4(;
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ניכיון שירותי שעניינו הלוואה חוזה לעניין )12(
בעסקאותבכרטיסיחיוב-לאמסרדוחתקופתיאו
לאכללבואתהפרטיםהנדרשיםבניגודלהוראותלפי

סעיף15ב)ב()2(פ

כרתמלווהמוסדיחוזההלוואהכאמורבסעיף15ד)א()2( )ג(
)4(,רשאיהמפקחעלהבנקים,הממונהעלשוקההון, עד
ביטוחוחיסכוןאוהמפקחעלנותנישירותיםפיננסיים,לפי
העניין,להטילעליועיצוםכספילפיהוראותסעיףזה,בשיעור

כפלהסכוםהקובעפ

עלעיצוםכספילפיסעיףזהלגביתאגידבנקאייחולו )ד(
ההוראותלפיסעיפים14טעד14טולפקודתהבנקאות,1941,

בשינוייםהמחויביםפ

עלעיצוםכספילפיסעיףזהלגבימבטחיחולוההוראות )ה(
92כבלחוק עד 92טז)א(ו־92יז 92יד, 92א1עד סעיפים לפי

הפיקוחעלהביטוח,בשינוייםהמחויביםפ

עלעיצוםכספילפיסעיףזהלגביחברהמנהלתיחולו )ו(
ההוראותלפיסעיפים44ו־47לחוקקופותגמל,למעטהוראות
סעיפים92טז)ב(ו־92כגלחוקהפיקוחעלהביטוח,כפישהוא

מוחלבסעיף47לחוקקופותגמל,בשינוייםהמחויביםפ

עלעיצוםכספילפיסעיףזהלגביבעלרישיוןלמתן )ז(
אשראי,בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיאובעל
רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראייחולוההוראותלפי
סעיפים72)ד(ו־74עד93לחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים,
למפר, להמציא הסמכות זה ובכלל המחויבים, בשינויים
במקוםהודעהעלכוונתחיוב,הודעהעלאפשרותלהגיש

התחייבותוערבוןפ"

בסעיף16לחוקהעיקרי,אחרי"כלדין"יבוא"ועלחובותיושלמלווהמוסדיעלפיכל16פתיקוןסעיף16
דין"פ

אחריסעיף18לחוקהעיקרייבוא:17פהוספתסעיף18א

שרהאוצר,בהסכמתנגידבנקישראלושרהמשפטיםובאישור18אפ"שינויהתוספות
ועדתהחוקהחוקומשפט,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספת

הראשונה,אתהתוספתהשנייהואתהתוספתהשלישיתפ"

הוספתתוספת
ראשונה,תוספת

שנייהותוספת
שלישית

אחריסעיף19לחוקהעיקרייבוא:18פ

"תוספת ראשונה

)סעיף1,ההגדרה"שיעורהעלותהמרביתשלהאשראי"(

שיעור העלות המרבית של האשראי

לגביהלוואההניתנתבשקליםחדשים-ריביתבנקישראלבתוספת15נקודות )1(
האחוז;לענייןזה,"ריביתבנקישראל"-הריביתשקובעבנקישראלבמסגרתההחלטות
המוניטריותהתקופתיות,המשמשתאתהבנקלצורךמתןהלוואותלתאגידיםהבנקאיים
אולצורךקבלתהלוואותמתאגידיםבנקאיים,כשיעורהמזמןלזמן,המתפרסמתבאתר

האינטרנטשלבנקישראל,והידועהבמועדכריתתחוזהההלוואה;

ניכיון שירותי שעניינו הלוואה חוזה לעניין )12(
בעסקאותבכרטיסיחיוב-לאמסרדוחתקופתיאו
לאכללבואתהפרטיםהנדרשיםבניגודלהוראותלפי

סעיף15ב)ב()2(פ

כרתמלווהמוסדיחוזההלוואהכאמורבסעיף15ד)א()2( )ג(
)4(,רשאיהמפקחעלהבנקים,הממונהעלשוקההון, עד
ביטוחוחיסכוןאוהמפקחעלנותנישירותיםפיננסיים,לפי
העניין,להטילעליועיצוםכספילפיהוראותסעיףזה,בשיעור

כפלהסכוםהקובעפ

עלעיצוםכספילפיסעיףזהלגביתאגידבנקאייחולו )ד(
ההוראותלפיסעיפים14טעד14טולפקודתהבנקאות,1941,

בשינוייםהמחויביםפ

עלעיצוםכספילפיסעיףזהלגבימבטחיחולוההוראות )ה(
92כבלחוק עד ו־92יז 92טז)א( 92יד, 92א1עד סעיפים לפי

הפיקוחעלהביטוח,בשינוייםהמחויביםפ

עלעיצוםכספילפיסעיףזהלגביחברהמנהלתיחולו )ו(
ההוראותלפיסעיפים44ו־47לחוקקופותגמל,למעטהוראות
סעיפים92טז)ב(ו־92כגלחוקהפיקוחעלהביטוח,כפישהוא

מוחלבסעיף47לחוקקופותגמל,בשינוייםהמחויביםפ

עלעיצוםכספילפיסעיףזהלגביבעלרישיוןלמתן )ז(
אשראי,בעלרישיוןלמתןשירותיפיקדוןואשראיאובעל
רישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראייחולוההוראותלפי
סעיפים72)ד(ו־74עד93לחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים,
למפר, להמציא הסמכות זה ובכלל המחויבים, בשינויים
במקוםהודעהעלכוונתחיוב,הודעהעלאפשרותלהגיש

התחייבותוערבוןפ"

בסעיף16לחוקהעיקרי,אחרי"כלדין"יבוא"ועלחובותיושלמלווהמוסדיעלפיכל16פ
דין"פ

תיקוןסעיף16

הוספתסעיף18אאחריסעיף18לחוקהעיקרייבוא:17פ

שרהאוצר,בהסכמתנגידבנקישראלושרהמשפטיםובאישור18אפ"שינויהתוספות
ועדתהחוקהחוקומשפט,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספת

הראשונה,אתהתוספתהשנייהואתהתוספתהשלישיתפ"

הוספתתוספתאחריסעיף19לחוקהעיקרייבוא:18פ
ראשונה,תוספת

שנייהותוספת
שלישית

"תוספת ראשונה

)סעיף1,ההגדרה"שיעורהעלותהמרביתשלהאשראי"(

שיעור העלות המרבית של האשראי

לגביהלוואההניתנתבשקליםחדשים-ריביתבנקישראלבתוספת15נקודות )1(
האחוז;לענייןזה,"ריביתבנקישראל"-הריביתשקובעבנקישראלבמסגרתההחלטות
המוניטריותהתקופתיות,המשמשתאתהבנקלצורךמתןהלוואותלתאגידיםהבנקאיים
אולצורךקבלתהלוואותמתאגידיםבנקאיים,כשיעורהמזמןלזמן,המתפרסמתבאתר

האינטרנטשלבנקישראל,והידועהבמועדכריתתחוזהההלוואה;
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לגביהלוואההניתנתבמטבעחוץ-ריביתהליבורבתוספת15נקודותהאחוז,ואם )2(
ההלוואהניתנתבמטבעשלמדינתחוץשלגביולאמפורסםמדדהליבור-ריביתהבנק
המרכזיבאותהמדינהבתוספת15נקודותהאחוז;לענייןזה,"ריביתהליבור"-ריבית
London(סמןיומיתלהלוואותבין־בנקאיותלפרקזמןשלשנהביןהבנקיםבלונדון

Inter-BankOfferedRate(המתפרסמתלידיעתהציבור;

לגביהלוואהלתקופהשאינהעולהעלשלושהחודשיםושאיןלצדדיםאפשרות )3(
להאריכהאולחדשהבתנאיםדומים,שנותןמלווהמוסדי,ביןשהיאניתנתבשקלים

חדשיםוביןבמטבעחוץ-

,)2( )1(או לגביתאגידבנקאי,תאגידעזרוסולק-ריביתכאמורבפרט )א(
5נקודותהאחוז,אלאאםכןקבעהמפקחעלהבנקים, לפיהעניין,בתוספת
בהתייעצותעםהמפקחעלנותנישירותיםפיננסיים,ריביתאחרתוהיאפורסמה
בדרךהאמורהבסעיף5)ג2(לפקודתהבנקאות,1941;המפקחרשאילקבועלעניין

זהריביותשונותלסוגיהלוואות;

לגביחברהמנהלת,מבטח,בעלרישיוןלמתןאשראי,בעלרישיוןלמתן )ב(
שירותיפיקדוןואשראיאובעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי-ריבית
כאמורבפרט)1(או)2(,לפיהעניין,בתוספת5נקודותהאחוז,אלאאםכןקבע
המפקחעלנותנישירותיםפיננסייםאוהממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכון,
לפיהעניין,בהתייעצותעםהמפקחעלהבנקים,ריביתאחרתוהיאפורסמהבדרך
האמורהבסעיף5לחוקשירותיםפיננסייםמוסדרים;המפקחעלנותנישירותים
פיננסייםאוהממונהעלשוקההון,ביטוחוחיסכון,לפיהעניין,רשאילקבוע

לענייןזהריביותשונותלסוגיהלוואות;

בתוספתזו,"הלוואה"-כהגדרתהבסעיף1,למעטהלוואהשניתנהלעוסקשלא )4(
לשימושאישי,ביתיאומשפחתי,שעניינהניכיוןשטר,שמשךמישאינוהלווה,ולמעט

הלוואהשניתנהכנגדהמחאהשלזכותלקבלתתשלוםשאינהניכיוןשטרפ

תוספת שנייה
)סעיף1,ההגדרה"שיעורריביתהפיגוריםהמרבי"(

שיעור ריבית הפיגורים המרבי

שיעורריביתהפיגוריםהמרבילענייןהלוואהכהגדרתהבפרט)4(לתוספתהראשונה-
שיעורהעלותהמרביתשלהאשראיכשהואמוכפלב־2פ1,בחישובשנתיפ

תוספת שלישית
)סעיף15ד)א()2(עד)4((

שיעור הריבית לעניין עונשין

לגביהלוואההניתנתבשקליםחדשים-ריביתבנקישראלכהגדרתהבפרט)1( )1(
לתוספתהראשונה,בתוספת30נקודותהאחוז;

לגביהלוואההניתנתבמטבעחוץ-ריביתהליבורכהגדרתהבפרט)2(לתוספת )2(
הראשונה,בתוספת30נקודותהאחוז,ואםההלוואהניתנתבמטבעשלמדינתחוץ
שלגביולאמפורסםמדדהליבור-ריביתהבנקהמרכזיבאותהמדינהבתוספת30

נקודותהאחוזפ"

ספרהחוקים2663,י"זבאבהתשע"ז,2017פ8פ9
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תיקוןפקודת
הבנקאות-מס'31

בפקודתהבנקאות,111941,בסעיף15ג-19פ

בסעיףקטן)א(,במקום"ו־13א"יבוא"13א,14ח)א()1(ו–)2(ו־14טעד14טו"; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"14ח)1("יבוא"14ח)א()1("פ )2(

תיקוןחוקאיסור
הלבנתהון-מס'

24

בחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-122000,בתוספתהראשונה,אחריפרט)18ו(יבוא:20פ

עבירהלפיסעיף15ד)א(לחוקאשראיהוגן,התשנ"ג-131993;"פ ")18ז(

תיקוןחוקמאבק
בארגוניפשיעה-

מס'6

בחוקמאבקבארגוניפשיעה,התשס"ג-142003,בתוספתהראשונה,אחריפרט7ביבוא:21פ

עבירהלפיסעיף15ד)א(לחוקאשראיהוגן,התשנ"ג-151993פ" "7גפ

תיקוןחוק
הבנקאות)שירות

ללקוח(-מס'26

בחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-161981,בסעיף5א1,אחריסעיףקטן)ד(יבוא:22פ

הוראותסעיףזהלאיחולועלהלוואהשסעיף7לחוקאשראיהוגן,התשנ"ג-1993, ")ה(
חלעליה17פ"

תחילה,תחולה,
תקנותראשונות
וטפסיםראשונים

תחילתושלחוקזה15חודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(,והואיחול23פ )א(
עלחוזההלוואהשנכרתביוםהתחילהואילךפ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתםשלסעיפים5)א(ו־6)א(,התוספתהראשונה )ב(
והתוספתהשנייהלחוקהעיקרי,כנוסחםבחוקזה,לענייןמלווהמוסדי,60ימיםמיום
פרסומושלחוקזה)בסעיףקטןזה-יוםהתחילההמוקדם(,ויחולולענייןזהההגדרות
הנוגעותלענייןשבסעיף1לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה;בסעיףקטןזה,"מלווהמוסדי"
-כהגדרתובסעיף1לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,למעטתאגידבנקאי,תאגידעזראו
סולקכהגדרתםבאותוסעיף,ולענייןהתקופהשמיוםהתחילההמוקדםעדיוםתחילתו
שלחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים()תיקוןמס'4(,
התשע"ז-182017-לרבותמישעוסקבהפעלתמערכתמקוונתהפועלתבאמצעותרשת
האינטרנט,המשמשתלתיווךביןמלוויםללוויםלשםביצועעסקאותלמתןאשראי

ולתפעולןשלעסקאותכאמורפ

תקנותראשונותכאמורבהגדרה"הלוואה"ובפסקה)3(להגדרה"תוספת"שבסעיף1 )ג(
לחוקהעיקרי,כנוסחןבחוקזה,ייקבעולאיאוחרמשישהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזהפ

טפסיםראשוניםכאמורבסעיף3)ד(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,ייקבעובתוך )ד(
שמונהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזהפ

בתקופהשמתוםשנתייםמיוםהתחילהועדתוםשלוששניםמאותומועד,יבחן24פהוראותמעבר )א(
בנקישראלאתממוצעשיעורהעלותהממשיתשלהאשראישניתןעלידיתאגידים
בנקאייםללווים,לענייןסוגיםשוניםשלעסקאותאשראי;בחינהכאמורתיעשהבשים

לבלשינויברמתהסיכוןשלהלווים,אםהיהפ

מצאבנקישראל,לאחרבחינהכאמורבסעיףקטן)א(,כיקביעתשיעורהעלות )ב(
המרביתשלהאשראילפיחוקזההביאהלעלייהבממוצעשיעורהעלותהממשיתשל
האשראיכאמורללאהצדקה,ימליץלשרהאוצראםלהורידאתשיעורהעלותהמרבית

שלהאשראילפיהוראותסעיף18אלחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזהפ

תיקוןפקודתבפקודתהבנקאות,111941,בסעיף15ג-19פ
הבנקאות-מס'31

בסעיףקטן)א(,במקום"ו־13א"יבוא"13א,14ח)א()1(ו–)2(ו־14טעד14טו"; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"14ח)1("יבוא"14ח)א()1("פ )2(

תיקוןחוקאיסורבחוקאיסורהלבנתהון,התש"ס-122000,בתוספתהראשונה,אחריפרט)18ו(יבוא:20פ
הלבנתהון-מס'

24 עבירהלפיסעיף15ד)א(לחוקאשראיהוגן,התשנ"ג-131993;"פ ")18ז(

תיקוןחוקמאבקבחוקמאבקבארגוניפשיעה,התשס"ג-142003,בתוספתהראשונה,אחריפרט7ביבוא:21פ
בארגוניפשיעה-

מס'6 עבירהלפיסעיף15ד)א(לחוקאשראיהוגן,התשנ"ג-151993פ" "7גפ

תיקוןחוקבחוקהבנקאות)שירותללקוח(,התשמ"א-161981,בסעיף5א1,אחריסעיףקטן)ד(יבוא:22פ
הבנקאות)שירות

ללקוח(-מס'26 הוראותסעיףזהלאיחולועלהלוואהשסעיף7לחוקאשראיהוגן,התשנ"ג-1993, ")ה(
חלעליה17פ"

תחילתושלחוקזה15חודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(,והואיחול23פ )א(
עלחוזההלוואהשנכרתביוםהתחילהואילךפ

תחילה,תחולה,
תקנותראשונות
וטפסיםראשונים

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תחילתםשלסעיפים5)א(ו־6)א(,התוספתהראשונה )ב(
והתוספתהשנייהלחוקהעיקרי,כנוסחםבחוקזה,לענייןמלווהמוסדי,60ימיםמיום
פרסומושלחוקזה)בסעיףקטןזה-יוםהתחילההמוקדם(,ויחולולענייןזהההגדרות
הנוגעותלענייןשבסעיף1לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה;בסעיףקטןזה,"מלווהמוסדי"
-כהגדרתובסעיף1לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,למעטתאגידבנקאי,תאגידעזראו
סולקכהגדרתםבאותוסעיף,ולענייןהתקופהשמיוםהתחילההמוקדםעדיוםתחילתו
שלחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים()תיקוןמס'4(,
התשע"ז-182017-לרבותמישעוסקבהפעלתמערכתמקוונתהפועלתבאמצעותרשת
האינטרנט,המשמשתלתיווךביןמלוויםללוויםלשםביצועעסקאותלמתןאשראי

ולתפעולןשלעסקאותכאמורפ

תקנותראשונותכאמורבהגדרה"הלוואה"ובפסקה)3(להגדרה"תוספת"שבסעיף1 )ג(
לחוקהעיקרי,כנוסחןבחוקזה,ייקבעולאיאוחרמשישהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזהפ

טפסיםראשוניםכאמורבסעיף3)ד(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,ייקבעובתוך )ד(
שמונהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזהפ

בתקופהשמתוםשנתייםמיוםהתחילהועדתוםשלוששניםמאותומועד,יבחן24פ )א(
בנקישראלאתממוצעשיעורהעלותהממשיתשלהאשראישניתןעלידיתאגידים
בנקאייםללווים,לענייןסוגיםשוניםשלעסקאותאשראי;בחינהכאמורתיעשהבשים

לבלשינויברמתהסיכוןשלהלווים,אםהיהפ

הוראותמעבר

מצאבנקישראל,לאחרבחינהכאמורבסעיףקטן)א(,כיקביעתשיעורהעלות )ב(
המרביתשלהאשראילפיחוקזההביאהלעלייהבממוצעשיעורהעלותהממשיתשל
האשראיכאמורללאהצדקה,ימליץלשרהאוצראםלהורידאתשיעורהעלותהמרבית

שלהאשראילפיהוראותסעיף18אלחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזהפ

ע"ר1941,תוס'1,עמ')ע(69,)א(85;ס"חהתשע"ו,עמ'1129פ 11

ס"חהתש"ס,עמ'293;התשע"ז,עמ'1201פ 12

ס"חהתשנ"ג,עמ'174פ 13

ס"חהתשס"ג,עמ'502;התשע"ו,עמ'928פ 14

ס"חהתשנ"ג,עמ'174פ 15

ס"חהתשמ"א,עמ'258;התשע"ז,עמ'1158פ 16

ס"חהתשנ"ג,עמ'174פ 17

ס"חהתשע"ז,עמ'1076פ 18
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)ב(,אם שרהאוצריבחן,לאחרקבלתהמלצתבנקישראלכאמורבסעיףקטן )ג(
ישמקוםלהפעילאתסמכותולפיהוראותסעיף18אלחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,

ולהורידאתשיעורהעלותהמרביתשלהאשראיפ

המליץבנקישראללשרהאוצרשלאלהורידאתשיעורהעלותהמרביתשל )ד(
האשראיאףשמצאכינגרמהעלייהבממוצעשיעורהעלותהממשיתשלהאשראי
הניתןעלידיתאגידיםבנקאייםללוויםבלאהצדקה,כאמורבסעיףקטן)ב(,יתייצב

נגידבנקישראללפניועדתהחוקהחוקומשפט,וינמקאתהמלצתוכאמורפ

בתוםשלוששניםמיוםהתחילה,יבחנובנקישראלורשותשוקההון,ביטוח )ה(
וחיסכוןאתממוצעשיעורהעלותהממשיתשלהאשראיהניתןללוויםשהםתאגידים
קטנים,ביןהשארבהתחשבברמתהסיכוןשלהם,וימליצולשרהמשפטיםאםלהחיל
אתהוראותהחוק,כולןאוחלקן,עלסוגיתאגידיםכפישיקבע,לפיהוראותסעיף15ג

לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזהפ

בסעיףזה- )ו(

"ועדתהחוקהחוקומשפט","לווה","שיעורהעלותהמרביתשלהאשראי",ו"תאגיד
בנקאי"-כהגדרתםבסעיף1לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה;

"רשותשוקההון,ביטוחוחיסכון"-כמשמעותהבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים
)ביטוח(,התשמ"א-1981;

"שיעורהעלותהממשיתשלהאשראי"-כהגדרתובחוקהעיקריפ

בתוםשלוששניםמיוםהתחילה,ידווחוהמפקחעלהבנקים,הממונהעלשוקההון,25פדיווחלכנסת
ביטוחוחיסכוןוהמפקחעלנותנישירותיםפיננסיים,כהגדרתםבסעיף1לחוקהעיקרי,
כנוסחובחוקזה,לוועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסתעלהשפעותיישוםהוראות

חוקזהעלשוקהאשראיפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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