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 מבוא

 

במסגרת התיקון . ל" תוקנה ההוראה הנ2001 בדצמבר 16 מיום 2049 - 06 -ח' בחוזר מס )א( .1

ידי הבנק יהיה במתכונת - שיק שעבירותו בוטלה מראש על1.3.02 -נקבע כי החל מ

כי ) אותיות וצבע בולטים(יודפס באופן מודגש …"ועל פניו , החדשה כמפורט בהוראה

 ).הערה: להלן" (למעט שינוי תאריך או סכום, בשיק זה אין לבצע שינוי לאחר שנכתב

לא , )למעט בתאריך או בסכום(שינוי התיקון להוראה קובע גם כי שיק כאמור שנעשה בו  )ב( 

 .יוחזר על ידי הבנק הנמשך, ואם הופקד, יופקד לחשבון הנפרע

 .אנו מוצאים לנכון להביא בפניכם את ההבהרות המפורטות להלן, לאור פניות שקיבלנו )ג( 

 

 ההבהרות

 

, הקודמתתאגיד בנקאי רשאי להנפיק שיקים בלתי סחירים רק במתכונת , 28.2.02עד  )1( )א( .2

רצוי כי שיקים כאמור יונפקו בכמות מינימלית כך שיספיקו . בלא הדפסת ההערה

 .1.3.02לתקופה שעד 

 .1.3.02אין להנפיק שיקים במתכונת החדשה לפני , בכדי למנוע טעויות ואי הבנות )2(  

 במתכונת המפורטת רקידי הבנק שיקים בלתי סחירים -יונפקו על, 1.3.02 -החל מ )ב( 

 . גבי שיקים אלו-לרבות הדפסת ההערה על, אהבהור

או שיקים שהונפקו , מובהר כי לא חל שינוי לגבי שיקים במתכונת הקודמת ללא ההערה )ג( 

ההוראה . על ידי הבנק ללא הגבלת עבירות ורק לאחר מכן הוסיף הלקוח הגבלת עבירות

אינה מגבילה את , 1.3.02 ובין אחרי 1.3.02 בין לפני ,אינה אוסרת שימוש בשיקים כאמור

 .הפקדתם ואינה מחייבת את החזרתם

 : סוגי שיקים4יהיו קיימים , 1.3.02 -החל מ, למעשה )ד( 

 ). ללא שינוי-הכללים לגבי שיק זה (שיק רגיל ללא הגבלת עבירות  .1  



 2

 ללא -הכללים לגבי שיק זה (שיק רגיל שהלקוח הוסיף עליו כי אינו ניתן להעברה  .2  

 ).שינוי

ידי הבנק מנפיק השיק במתכונת - שעבירותו בוטלה על-שיק על פי המתכונת הישנה  .3  

שיק זה ילך ).  ואין עליו הערה המזהירה מפני שינוי1.3.02היינו הונפק לפני (הישנה 

 משום שהבנקים לא יהיו רשאים להנפיק שיקים אלה ,ויעלם מהמערכת בהדרגה

 .לאחר כניסת ההוראה לתוקף

ידי הבנק מנפיק השיק ועליו - שעבירותו בוטלה על- פי המתכונת החדשה שיק על .4  

למעט שינוי תאריך , כי בשיק זה אין לבצע שינוי לאחר שנכתב, הודפס באופן מודגש

הבנק אמור לא לקבל שיק זה , )למעט תאריך או סכום(במקרה של שינוי . או סכום

 .להחזירו ללקוח, להפקדה ואם הופקד

 

מובהר כי בנקים המנפיקים שיק שעבירותו בוטלה מראש על פי ההוראה , למניעת ספק .3

 .יעשו זאת רק בצירוף שירטוט על פני השיק, החדשה

 

פירסם בנק ישראל הודעה מפורטת לעתונות ויעשה זאת שוב , בכדי למנוע אי הבנות .4

ה על התאגידים הבנקאיים לנקוט בצעדי הסבר, עם זאת. לקראת כניסת ההוראה לתוקף

 .מתאימים לעובדיהם וללקוחותיהם בכדי למנוע טעויות ואי הבנות
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