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 מבוא

ולכן עליו להיות זמין בכל עת ונגיש , שירות של משיכת מזומנים חיוני לציבורה )א( .1

 .בפריסה גיאוגרפית מתאימה

והעמלה , מערכת הבנקאיתשירות זה ניתן בצורה שוטפת רק על ידי ה, עד לאחרונה )ב( 

לאחרונה החלו גורמים מחוץ למערכת הבנקאות . בגין שירות זה נתונה בפיקוח

 .ומחיר השירות שניתן על ידם אינו נתון לפיקוח,  זהלהציע שירות

על מנת לאפשר למערכת הבנקאית להתחרות עם גורמים חוץ בנקאיים הנותנים  )ג( 

ככל שהוא , סר הפיקוח על מחיר שירות זהוה, לציבור שירות של משיכת מזומנים

 .ובמרחק של חמש מאות מטרים או יותר ממנוניתן מחוץ לכותלי הסניף 

לוודא שהבנקים ימשיכו וכדי , לאור חשיבות השירות והצורך בהיותו זמין ונגיש )ד( 

בעקבות הנסיון שנצבר ולאחר התייעצות בוועדה , סניפיהםל צמודלספק שירות זה ב

 .תיקנתי הוראה זו כמפורט להלן, ותהמייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקא

 

 עיקרי ההוראה

יאפשר ,  וכן עשרת אלפים חשבונות עובר ושב או יותראשר לו עשרה סניפים או יותר, בנק .2

על ידי הצבת מכשיר , )ATM(ללקוחותיו למשוך מזומן באמצעות מכשיר בנק אוטומטי 

 רחק של פחות מחמש מאות מטרים מהםאו במ, כאמור בקיר החיצוני של כל אחד מסניפיו

 .) להוראה7סעיף (

 לעניין סניף מסוים להוראה 7אשר סבור כי אינו יכול לעמוד בהוראת סעיף , בנק כאמור .3

תו מקיום ההוראה רשאי להגיש למפקח על הבנקים בקשה מנומקת בכתב לפטור או, שלו

 .) להוראה8סעיף ( לגבי אותו סניף

 דברי הסבר 

 .המפקח יאשר בקשות כאמור במקרים חריגים בלבד 



 2

 תחילה

רשאי ,  להוראה7נק אשר אינו עומד באמור בסעיף ואולם ב,  מיידיתתחילת ההוראה הינה .4

 .1.1.2007יום להשלים את התקנת המכשירים החסרים עד ל

 

 עדכון הקובץ

 :להלן הוראות העדכון. ב דפי עדכון לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין"מצ .5

 להכניס עמוד להוציא עמוד
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