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  פנקסי שיקים: הנדון

  )431' הוראה מס, ניהול בנקאי תקין(

  

  מבוא

 נקבעה החובה ,1981- א"מהתש ,)שירות ללקוח( חוק הבנקאותל 15 מספר במסגרת תיקון .1

משורטטים בהם יהיו השיקים  שיקים טפסי, אגידיםיחידים שאינם ת, להנפיק ללקוחות

.  וזאת אלא אם ביקש הלקוח אחרת, העברתםמילים האוסרות אתויהיו מודפסות עליהם 

לאחר התייעצות ו, לתיקון החוק 431וראת ניהול בנקאי תקין על מנת להתאים את נוסח ה

ל כמפורט "וראה הנתיקנתי את הה, עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות

  :להלן

  

  התיקונים להוראה 

  ):הדפסת פנקסי שיקים לא סחירים (2בסעיף   .2

להדפיס עליהם מילים האוסרות על עבירותו של "במקום המילים , )1)(ב(בסעיף קטן   .א

  : יבוא, ".השיק

 ועליהם מודפסת תוספת מילים להנפיק פנקס שיקים כשהם משורטטים"

  " .האוסרות על עבירותם

  :ולפניו יבוא) 4( יסומן )2()ב(סעיף קטן   .ב

, כשהם משורטטיםינפיק הבנק את פנקס השיקים , היה הלקוח יחיד           )2"(

אלא אם ביקש , תוספת מילים האוסרות על עבירותםעליהם מודפסת ו

. ללא תוספת מילים כאמור ללא השרטוט ולקבל שיקים, מראש, הלקוח

  ".מי שאינו תאגיד –" יחיד"זה קטן לעניין סעיף 

 לפקודת 76 כמשמעותו בסעיף –" שרטוט", )2)(ב (–ו ) 1ב(בסעיפים   )     3(              

   ".השטרות

  :יבוא" ,כאמור"במקום המילה , "שיקים בפנקס: " המיליםלאחר) 4)(ב(סעיף קטן ב.     ג 

  "., )2)(ב (-ו) 1)(ב (פיםכאמור בסעי, "   
  



  2

  דברי הסבר

טפסי בעושים שימוש אשר , יחידים שאינם תאגידים, לקוחותלסייע להיא תיקון המטרת 

 ללקוחות אלו להימנע יאפשרהתיקון . העברתםשיקים ואינם מודעים לאפשרות הגבלת 

טופסי שיקים קבלת  באמצעות ,'לידי צד ג, ים שיקיטפסם של עברתמסיכונים הכרוכים בה

. ירת המחדל בעת הנפקת השיקכבר, ובהם מילים האוסרות את העברתם, משורטטים

 פנות אל התאגיד הבנקאיל לקוחות יחידיםיכולים , בכל הזמנה של פנקס שיקים, ואולם

, ברירת המחדל כך שיונפק עבורם פנקס ובו טפסי שיקים לא משורטטיםבבקשה לשינוי 

  .שאינם כוללים מילים האוסרות את העברתם

   

 ,לגביהם לא חלה ברירת מחדל כאמור, דיםהתיקון לא פגע בזכותם של לקוחות שאינם יחי

 שיקיםטפסי פנקס שיקים ובו לפנות אל התאגיד הבנקאי בבקשה להנפיק עבורם 

  .תוספת מילים האוסרות על עבירותםמשורטטים ועליהם 

  

 לפקודת 76ומשמעותו כאמור בסעיף " שרטוט"בתיקון הוסף להוראה המונח , כמו כן

  .השטרות

  
  

  תחילה

  .1.10.11נים להוראה היא תחילת התיקו  .3

  

  עדכון הקובץ

  :להלן הוראות העדכון. ב דפי עדכון לקובץ ניהול בנקאי תקין"מצ  .4

  להכניס עמוד  להוציא עמוד
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  ,בכבוד רב  

  

  זקן דוד  

  המפקח על הבנקים  
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