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 שירותי תשלום מתקדמים

 מבוא

 יצר תשתית נורמטיבית  ( "חוק שירותי תשלום" -)להלן  2019 -חוק שירותי תשלום, התשע"ט  .1

 ומאפשרת לעודד את השימוש בהם. אמצעי תשלום מתקדמים המקדמת את התפתחותם של 

עם התרחבות שירותי התשלום המוצעים לציבור באמצעות התאגידים הבנקאיים, לרבות הרחבת  .2

תשלום(, עלה הצורך  אפליקציותהאפשרויות הטכנולוגיות לביצוע עסקאות )לדוגמא באמצעות 

אודות פעולות התשלום המבוצעות הניתן ללקוחות המשלמים ולמוטבים  המידעאת  רחיבלה

נותני שירותי התשלום  בממשק שלהם עם לום, ואשר מוצג להםתשה אפליקציות באמצעות

 .כרטיסי חיוב או מנפיקיהעו"ש מנהלי חשבון  שלעניין הוראה זו הם שלהם,

גידים משלימה את הוראות חוק שירותי תשלום, וקובעת חובות נוספות החלות על תאראה זו הו .3

 .תשלום  באפליקציותפעולות תשלום המתבצעות בנקאיים לעניין 

 תחולה

  .תאגיד בנקאיהוראה זו תחול על  .4

 הגדרות

המאפשר  , כהגדרתו בחוק שירותי תשלום,אמצעי תשלום - "תשלום אפליקציית" .5

, שאינו כרטיס חיוב או באופן מקוון םוקבלתכספים העברת 

 חשבון עו"ש.

 .בחוק שירותי תשלום םכהגדרת -  ; "משלם""מוטב" 

 .1981-הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א כהגדרתו בחוק - "תאגיד בנקאי" 

 

 שבוצעו באפליקציית תשלוםגילוי אודות עסקאות 

)חיוב או  פרטי כל פעולת תשלום אודות מידע ללקוח ויציג מנהל חשבון עו"ש ומנפיק כרטיס חיוב .6

כל ל ,תשלום. בכלל זה יוצגואפליקציית באמצעות  שביצע הלקוח או שבוצעה עבור הלקוח זיכוי(

 :התשלום אפליקצייתמ שהתקבלווככל , כפי פרטי המידע הבאים ,הפחות

 בוצעה פעולת התשלום; הבהתשלום  אפליקצייתשם  .א

 ;או שם המוטב, לפי העניין המשלםשם  .ב

 ;החיוב או הזיכוי, לפי הענייןתאריך  .ג

 סכום פעולת התשלום; .ד

 .ביצוע פעולת התשלום מטרת .ה
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בדף פירוט התנועות ולמוטב למשלם  פעולת התשלוםפרטי אודות  המידעיציג את  תאגיד בנקאי .7

 הם.לטובת לקוחותי מנהלי חשבון עו"ש ומנפיקי כרטיס חיוב יםובערוצי התקשורת אותם מעמיד

 . אודות פעולות תשלום זהים להצגת יתר המידע ללקוחותהמידע יהיו  הצגתתדירות אופן, עיתוי ו

תשלום יעביר למנהל חשבון העו"ש או למנפיק כרטיס חיוב,  אפליקצייתתאגיד בנקאי המנהל  .8

את פרטי המידע המפורטים  ,התשלום אפליקצייתבמסגרת השימוש ב המשמשים את הלקוח

  להוראות הבאות:, בהתאם 6 בסעיף

אפליקציית ב כפי שהוא רשוםשם המוטב או שם המשלם,  יועברו -)ב( 6סעיף  לעניין .א

  התשלום.

הלקוח בכפוף לכך ש, מנהל חשבון העו"שללכל הפחות המידע יועבר  -)ה( 6לעניין סעיף  .ב

 התשלום.  תבאפליקציי מידע הנדרשהזין את ה

 אגב פעולת התשלום. בין התאגידים הבנקאיים כחלק מהמידע העובר  והמידע יועברפרטי  .ג
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