
 )6/03(חקיקה בנקאית  :המפקח על הבנקים

!!141 -!1 'עמ נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים
 

 .הנוסח המחייב הוא הנוסח כפי שפורסם. נוסח זה אינו רשמי

 

!

!*נוהל!פתיחת!סניפים!של!תאגידים!בנקאיים!

 

!מבוא

אין תאגיד בנקאי רשאי , )החוק: להלן (1981-א"התשמ, )רישוי( לחוק הבנקאות 28לפי סעיף  .1

לפתוח סניף ולנהל עסקים בו אלא לפי היתר שנתן נגיד בנק ישראל לאחר התייעצות בועדת 

 .הרשיונות

גיד בנקאי מקבל פיקדונות כספיים או מנהל כל מקום שבו תא: "בחוק האמור" סניף"הגדרת 

אך למעט מתקן שבאמצעותו יכול לקוח לבצע פעולות , לרבות סניף נייד, עסקים עם לקוחותיו

 ."בחשבונו אצל תאגיד בנקאי

לפתיחת  נוהל זה מביא לידיעת התאגידים הבנקאיים את השיקולים והמדיניות למתן היתרים .2

 .ועדת הרשיונותסניפים כפי שגובשו בהתייעצות עם 

 .ביצוע פעולות, בתנאים שנקבעו, ב רשימה של היתרים כלליים אשר מתירים לבנקים"מצ .3

אותם , מצורפות מתכונות להיתרים המפרטות את התנאים העקרוניים הנדרשים לפעילות, בנוסף .4

 .יכול לקבל בנק שיפנה וימצא ערוך לפעול בהתאם לאותם היתרים

שהפעילות המוסדרת בנוהל זה , למען הסר ספק, היתרים הובהרבהיתרים הכלליים ובמתכונות ל .5

ניתנים היתרים ספציפיים כשכל מקרה נבחן , לגבי פעילות מחוץ לישראל. הינה פעילות בישראל

 .לגופו

, לרבות באמצעות האינטרנט, כי פעילות של מתן שירותי בנקאות בתקשורת, מובהר בזאת .6

 . נוהל זה אלא בנהלים שיוחדו לעניינים אלהלא מוסדרת ב, הטעונה אף היא היתר סניף

 

!שיקולים!במתן!היתר!סניף

 : לחוק נקבע כי במתן היתר סניף יובאו בחשבון עניינים אלה29בסעיף  .7

 ;תרומת הסניף לשירותים הניתנים ללקוחות התאגיד הבנקאי או להתפתחות עסקיו )1(

 ;ניףרווחיותו ויכולתו לנהל את הס, הונו, היקף עסקי התאגיד הבנקאי )2(

 ; יכולתו של המפקח לפקח על פעילותו-לגבי סניף מחוץ לישראל  )3(

 ;המדיניות הכלכלית של הממשלה )4(

 .טובת הציבור )5(

!

!
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!נוהל!טיפול!בבקשה!לפתיחת!סניף

העברת סניף שתוגש תכלול הגדרה של מאפייני הסניף ותהיה מלווה בנתונים /בקשה לפתיחת .8

 :הבאים

', מספר פקס, מספר טלפון, כתובת: זמני או ארעיהעברה של סניף שאינו / בקשה לפתיחה )א(

 .העברה מתוכנן/ מספר סניף ומועד פתיחה

בקשה לפתיחה של סניף ארעי שלא על פי היתר שניתן במתכונת היתר להקמת סניפים  )ב(

 .כתובת ומועדי הפתיחה והסגירה: ארעיים
 

 . ילים וסניפים מיוחדיםאת סוגי הסניפים אשר הנגיד מתיר לפתוח ניתן לחלק לסניפים רג )א( .9

, )לא נפתחים מראש לתקופה מוגבלת, כלומר(סניפים רגילים מאופיינים בהיותם קבועים  )ב(

הם פועלים בזמני פעילות , מותר לבצע בהם את כל הפעולות המותרות לתאגיד בנקאי

הניהול שלהם נעשה בסניף ומותר לשרת בהם את , שנקבעו כמקובלים באותו תאגיד בנקאי

 .הלקוחותכל 

 .סניף מיוחד הוא כל סניף שאינו סניף רגיל )ג(

בהתייעצות עם ועדת הרשיונות התקבלה ההמלצה להתיר פתיחת סניפים מהסוגים  )ד(

. ללא צורך בהתייעצות ספציפית עם ועדת הרשיונות לגבי כל בקשה בנפרד, המפורטים להלן

יותר מהמאפיינים הבאים שונים סניפים אלה הם סניף רגיל או סניף מיוחד אשר בו אחד או 

 :מסניף רגיל

כפי שיקבע ,  גם אם הוא נפתח לתקופה זמנית או ארעית- תקופת הפעילות של הסניף )1(

 .בהיתר

 גם אם מראש נקבע כי הסניף לא יספק את מלוא השירותים - סוגי הפעילות בסניף )2(

 במתן או שנקבע מראש כי יפעל רק , ש"אינו מנהל חשבונות עו: למשל(הבנקאיים 

 ).שירותי המרה של מטבע

 סניפים הפועלים בזמני פעילות שונים מהמקובל באותו - מועדי פעילות מיוחדים )3(

 .תאגיד בנקאי

שאינו סניף זמני ,  סניפים הכפופים מבחינה ניהולית לסניף אחר- הגבלות על הניהול )4(

 . או ארעי

סניף המתמחה : ןכגו,  סניפים המיועדים לשרת לקוחות מסוג מסוים- סוגי הלקוחות )5(

 .'סניף מיועד ללקוחות תושבי חוץ וכו, מרכזי עסקים, בבנקאות פרטית

 
בקשות לפתיחת סניפים בעלי מאפיינים אחרים שלא פורטו , )ד(על אף האמור בסעיף קטן  )ה(

 .יובאו להתייעצות עם ועדת הרשיונות, לעיל
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, ייעצות עם ועדת הרשיונותלאחר הת, בהיתר כללי, הותרה, לעניין בקשות להעברת סניף )ו(

בקשות אחרות להעברת סניף יותרו ללא צורך .  מטר500העברה של סניף ברדיוס של 

 .בהתייעצות נוספת בועדת הרשיונות

 

וזאת על , לפתיחת סניף) אישור עקרוני(לעיתים מבקש תאגיד בנקאי קבלת עמדה עקרונית מראש  .10

רוני כזה יהיה תקף במשך תקופה של עד אישור עק. מנת להתחיל בהכנות הדרושות לפתיחתו

במקרים של , כמו למשל, אלא אם כן הנסיבות מצדיקות אישור לתקופה ארוכה יותר, שנה

בקשות לפתיחת סניפים במקומות בהם נדרשת התקשרות תקופה ארוכה מראש כדי להבטיח 

 .דיור מתאים לסניף

היתרים אלה יוצאו .  לחוק28 סעיף ידי הנגיד לפי-אין באישורים העקרוניים משום מתן היתר על

 .8לאחר שהבנק ישלים את הפרטים האמורים בסעיף 

 

!:היתרים!כלליים

נוסח ההיתרים (נתן מספר היתרים כלליים , לאחר התייעצות בועדת הרשיונות, נגיד בנק ישראל .11

 לפיהם רשאי תאגיד בנקאי לפתוח סניפים או לבצע פעולות מסוימות, )2ב בנספח "הכלליים מצ

 :כדלקמן, ללא צורך בקבלת היתר ספציפי אלא על סמך ההיתר הכללי, בהתאם לתנאים שנקבעו

 .  מטרים500 ובלבד  שההעתקה היא ברדיוס של עד -העתקת סניף בארץ  )א(

 סניפים ארעיים בו 5 בנק למשכנתאות רשאי להפעיל עד - סניף ארעי של בנק למשכנתאות )ב(

 . שך תקופה שלא תעלה על שנהכל סניף יכול לפעול במ; זמנית

 הותר לבנקים להנפיק כרטיסי חיוב ולהחתים לקוחות על בקשה - הנפקת כרטיסי חיוב )ג(

, להנפקת כרטיס בדרך של משלוח החוזה בדואר ללקוח וקבלתו חתום על ידו בדואר חוזר

ק  או בדרך של החתמת הלקוח על החוזה בפני פקידי הבנק במקומות שונים לפי בחירת הבנ

מובהר בזאת כי מספר הסניפים הזמניים בהם . בתנאים מסוימים)  בסניפים זמניים(

 ).להלן) ג(12ראה גם סעיף (תתבצע פעילות רק לפי היתר זה אינו מוגבל 

 הותר לבנקים לתת אשראי במקומות עבודה באמצעות - מתן אשראי במקומות עבודה )ד(

 .בתנאים מסוימים, קאיולאו דווקא בידי עובד התאגיד הבנ, המעסיקים

 

!מתכונות!להיתרים

גיבשו מדיניות ותנאים למתן , לאחר התייעצות בועדת הרשיונות, נגיד בנק ישראל והמפקח .12

 ):3נספח (היתרים לגבי הנושאים הבאים 

 לעניין מתכונת ההיתר בעניין - )דלפק משכנתאות(פעילות של בנק למשכנתאות בסניף בנק  )א(

עובד , 1981-א"התשמ, )שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 7לסעיף כי בהתאם , מובהר, זה

, בעסקה, דלפק המשכנתאות לא רשאי להתנות מתן שירות בתחום הבנק למשכנתאות
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 .בשירות או בכל פעילות אחרת שהם בתחום עיסוקיו של הבנק

 מתכונת ההיתר מגדירה את סוגי הלקוחות ואת - מתן שירותים בנקאיים מסוימים )ב(

 . בהם ניתן יהיה לתת שירותים ללקוחות אלה בכל מקוםהתנאים

 מתכונת ההיתר קובעת את התנאים בהם יהיה בנק רשאי - היתר לפתיחת סניפים ארעיים )ג(

כי , מובהר בזאת. לפתוח מספר מוגבל של סניפים ארעיים ללא צורך בקבלת היתר ספציפי

 לעניין ההיתר הכללי להנפקת סניף ארעי שיופעל במסגרת היתר זה וישמש גם כסניף זמני

,  להיתר6יכלל לצורך עמידה בתנאי האמור בסעיף , )לעיל) ג(11כאמור בסעיף (כרטיסי חיוב 

 .  לעניין מספר הסניפים הארעיים הפתוחים בו זמנית

 

 

 

 

 

  ,      בכבוד רב         

           

     יצחק טל                         

 המפקח על הבנקים                       

 

 

 א"תשס, בשבט' ז, ירושלים

 2001,  בינואר31

_____________________ 

 .2029-06 - לחוזר ח1נספח *   
 


	ðåäì ôúéçú ñðéôéí ùì úàâéãéí áð÷àééí *
	îáåà

	ìôé ñòéó 28 ìçå÷ äáð÷àåú (øéùåé), äúùî"à-1981 (ìäìï: äçå÷), àéï úàâéã áð÷àé øùàé ìôúåç ñðéó åìðäì òñ÷éí áå àìà ìôé äéúø ùðúï ðâéã áð÷ éùøàì ìàçø äúééòöåú áåòãú äøùéåðåú.
	ðåäì æä îáéà ìéãéòú äúàâéãéí äáð÷àééí àú äùé÷åìéí åäîãéðéåú ìîúï äéúøéí ìôúéçú ñðéôéí ëôé ùâåáùå áäúééòöåú òí åòãú äøùéåðåú.
	îö"á øùéîä ùì äéúøéí ëììééí àùø îúéøéí ìáð÷éí, áúðàéí ùð÷áòå, áéöåò ôòåìåú.
	áðåñó, îöåøôåú îúëåðåú ìäéúøéí äîôøèåú àú äúðàéí äò÷øåðééí äðãøùéí ìôòéìåú, àåúí éëåì ì÷áì áð÷ ùéôðä åéîöà òøåê ìôòåì áäúàí ìàåúí äéúøéí.
	áäéúøéí äëììééí åáîúëåðåú ìäéúøéí äåáäø, ìîòï äñø ñô÷, ùäôòéìåú äîåñãøú áðåäì æä äéðä ôòéìåú áéùøàì. ìâáé ôòéìåú îçåõ ìéùøàì, ðéúðéí äéúøéí ñôöéôééí ëùëì î÷øä ðáçï ìâåôå.
	îåáäø áæàú, ëé ôòéìåú ùì îúï ùéøåúé áð÷àåú áú÷ùåøú, ìøáåú áàîöòåú äàéðèøðè, äèòåðä àó äéà äéúø ñðéó, ìà îåñãøú áðåäì æä àìà áðäìéí ùéåçãå ìòðééðéí àìä.
	
	
	
	
	ùé÷åìéí áîúï äéúø ñðéó





	áñòéó 29 ìçå÷ ð÷áò ëé áîúï äéúø ñðéó éåáàå áçùáåï òðééðéí àìä:
	úøåîú äñðéó ìùéøåúéí äðéúðéí ìì÷åçåú äúàâéã äáð÷àé àå ìäúôúçåú òñ÷éå;
	äé÷ó òñ÷é äúàâéã äáð÷àé, äåðå, øååçéåúå åéëåìúå ìðäì àú äñðéó;
	ìâáé ñðéó îçåõ ìéùøàì - éëåìúå ùì äîô÷ç ìô÷ç òì ôòéìåúå;
	äîãéðéåú äëìëìéú ùì äîîùìä;
	èåáú äöéáåø.
	
	
	
	ðåäì èéôåì áá÷ùä ìôúéçú ñðéó





	á÷ùä ìôúéçú/äòáøú ñðéó ùúåâù úëìåì äâãøä ùì îàôééðé äñðéó åúäéä îìååä áðúåðéí äáàéí:
	(à)	àú ñåâé äñðéôéí àùø äðâéã îúéø ìôúåç ðéúï ìçì÷ ìñðéôéí øâéìéí åñðéôéí îéåçãéí.
	ú÷åôú äôòéìåú ùì äñðéó - âí àí äåà ðôúç ìú÷åôä æîðéú àå àøòéú, ëôé ùé÷áò áäéúø.
	ñåâé äôòéìåú áñðéó - âí àí îøàù ð÷áò ëé äñðéó ìà éñô÷ àú îìåà äùéøåúéí äáð÷àééí (ìîùì: àéðå îðäì çùáåðåú òå"ù, àå ùð÷áò îøàù ëé éôòì ø÷  áîúï ùéøåúé äîøä ùì îèáò).
	îåòãé ôòéìåú îéåçãéí - ñðéôéí äôåòìéí áæîðé ôòéìåú ùåðéí îäî÷åáì áàåúå úàâéã áð÷àé.
	äâáìåú òì äðéäåì - ñðéôéí äëôåôéí îáçéðä ðéäåìéú ìñðéó àçø, ùàéðå ñðéó æîðé àå àøòé.
	ñåâé äì÷åçåú - ñðéôéí äîéåòãéí ìùøú ì÷åçåú îñåâ îñåéí, ëâåï: ñðéó äîúîçä ááð÷àåú ôøèéú, îøëæé òñ÷éí, ñðéó îéåòã ìì÷åçåú úåùáé çåõ åëå'.

	ìòéúéí îá÷ù úàâéã áð÷àé ÷áìú òîãä ò÷øåðéú îøàù (àéùåø ò÷øåðé) ìôúéçú ñðéó, åæàú òì îðú ìäúçéì áäëðåú äãøåùåú ìôúéçúå. àéùåø ò÷øåðé ëæä éäéä ú÷ó áîùê ú÷åôä ùì òã ùðä, àìà àí ëï äðñéáåú îöãé÷åú àéùåø ìú÷åôä àøåëä éåúø, ëîå ìîùì, áî÷øéí ùì á÷ùåú ìôúéçú ñðéô
	ðâéã áð÷ éùøàì, ìàçø äúééòöåú áåòãú äøùéåðåú, ðúï îñôø äéúøéí ëììééí (ðåñç ääéúøéí äëììééí îö"á áðñôç 2), ìôéäí øùàé úàâéã áð÷àé ìôúåç ñðéôéí àå ìáöò ôòåìåú îñåéîåú áäúàí ìúðàéí ùð÷áòå, ììà öåøê á÷áìú äéúø ñôöéôé àìà òì ñîê ääéúø äëììé, ëãì÷îï:
	(à)	äòú÷ú ñðéó áàøõ - åáìáã  ùääòú÷ä äéà áøãéåñ ùì òã 500 îèøéí.
	(á)	ñðéó àøòé ùì áð÷ ìîùëðúàåú - áð÷ ìîùëðúàåú øùàé ìäôòéì òã 5 ñðéôéí àøòééí áå æîðéú; ëì ñðéó éëåì ìôòåì áîùê ú÷åôä ùìà úòìä òì ùðä.
	(â)	äðô÷ú ëøèéñé çéåá - äåúø ìáð÷éí ìäðôé÷ ëøèéñé çéåá åìäçúéí ì÷åçåú òì á÷ùä ìäðô÷ú ëøèéñ áãøê ùì îùìåç äçåæä áãåàø ìì÷åç å÷áìúå çúåí òì éãå áãåàø çåæø, àå áãøê ùì äçúîú äì÷åç òì äçåæä áôðé ô÷éãé äáð÷ áî÷åîåú ùåðéí ìôé áçéøú äáð÷  (áñðéôéí æîðééí)  áúðà
	(ã)	îúï àùøàé áî÷åîåú òáåãä - äåúø ìáð÷éí ìúú àùøàé áî÷åîåú òáåãä áàîöòåú äîòñé÷éí, åìàå ãåå÷à áéãé òåáã äúàâéã äáð÷àé, áúðàéí îñåéîéí.
	
	
	
	
	
	
	
	îúëåðåú ìäéúøéí








	ðâéã áð÷ éùøàì åäîô÷ç, ìàçø äúééòöåú áåòãú äøùéåðåú, âéáùå îãéðéåú åúðàéí ìîúï äéúøéí ìâáé äðåùàéí äáàéí (ðñôç 3):
	(à)	ôòéìåú ùì áð÷ ìîùëðúàåú áñðéó áð÷ (ãìô÷ îùëðúàåú) - ìòðééï îúëåðú ääéúø áòðééï æä, îåáäø, ëé áäúàí ìñòéó 7 ìçå÷ äáð÷àåú (ùéøåú ìì÷åç), äúùî"à-1981, òåáã ãìô÷ äîùëðúàåú ìà øùàé ìäúðåú îúï ùéøåú áúçåí äáð÷ ìîùëðúàåú, áòñ÷ä, áùéøåú àå áëì ôòéìåú àçøú ùä
	(á)	îúï ùéøåúéí áð÷àééí îñåéîéí - îúëåðú ääéúø îâãéøä àú ñåâé äì÷åçåú åàú äúðàéí áäí ðéúï éäéä ìúú ùéøåúéí ìì÷åçåú àìä áëì î÷åí.
	(â)	äéúø ìôúéçú ñðéôéí àøòééí - îúëåðú ääéúø ÷åáòú àú äúðàéí áäí éäéä áð÷ øùàé ìôúåç îñôø îåâáì ùì ñðéôéí àøòééí ììà öåøê á÷áìú äéúø ñôöéôé. îåáäø áæàú, ëé ñðéó àøòé ùéåôòì áîñâøú äéúø æä åéùîù âí ëñðéó æîðé ìòðééï ääéúø äëììé ìäðô÷ú ëøèéñé çéåá (ëàîåø á

