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

 






, ולאחר התייעצות בועדת הרשיונות, 1981- לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א 28בתוקף סמכותי לפי סעיף 

יל  של בנק אני מתיר לבנק _____ לנהל עסקים בישראל עם לקוחותיו בדלפק משכנתאות שימוקם בסניף רג

  על פי הקבוע כדלקמן:

דלפק המשכנתאות ימוקם בחדר או בדלפק נפרדים עם שילוט מתאים של הבנק למשכנתאות; כמו כן   .1

  ייקבע שלט של הבנק למשכנתאות בחזית הכניסה של סניף הבנק;

 דלפק המשכנתאות ינוהל על ידי עובדי הבנק למשכנתאות או עובדי הבנק שבסניפיו פועל דלפק  .2

  המשכנתאות;

עובדי דלפק המשכנתאות יקבלו הכשרה מקצועית נאותה בתחומי עיסוקיו של הבנק למשכנתאות   .3

  ויצוידו על ידו בתעודה המעידה על כך;

פעולותיהם של עובדי דלפק המשכנתאות במסגרת זו יהיו על אחריותו של הבנק למשכנתאות ויחייבו   .4

  אותו;

  ירותים בנקאיים אלא בתחום עיסוקיו של הבנק למשכנתאות;בדלפק המשכנתאות לא יינתנו ש  .5

ניתן להפעיל את דלפק המשכנתאות בכל שעות העבודה הרגילות של סניף הבנק או בחלק מהן; שעות   .6

  העבודה של דלפק המשכנתאות יצוינו בחזית הכניסה של סניף הבנק.

ה תימסר הודעה למפקח שתכלול לפחות שבועיים לפני פתיחת דלפק משכנתאות על פי היתר ז  א.  .7

את הפרטים הבאים: פרטי סניף הבנק בו ימוקם דלפק המשכנתאות (שם הבנק, שם הסניף 

  ומספרו, כתובת הסניף) ומועד תחילת הפעלת הדלפק.

  בנק לא יפתח דלפק משכנתאות אם המפקח הודיע לו על התנגדותו לפתיחת הדלפק.  ב.  

  תוקף ההיתר עד ליום ______ .  .8

  

  

           דוד קליין        רושלים,     התשס"אי

  נגיד בנק ישראל         2001                   

______________________    

                    .2029-06 -א. לחוזר ח 3*  נספח 
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נוסח זה אינו רשמי. הנוסח המחייב הוא הנוסח כפי שפורסם.

  





  

, ולאחר התייעצות עם ועדת 1981-לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א 28יף בתוקף סמכותי לפי סע

הבנק) לנהל עסקים בישראל בכל מקום כמפורט להלן  –(להלן  הרשיונות, הריני מתיר בזאת לבנק _____

  ועל פי התנאים הקבועים להלן:

  שירותים בנקאיים ללקוחות מסוימים    .1

לסוגי הלקוחות שעונים על אחד או יותר הבנק יהיה רשאי לנהל עסקים בכל מקום רק   .א

  מהמאפיינים הבאים:

  חברות שניירות ערך שלהן הוצעו לציבור על פי תשקיף או שנסחרות בבורסה; )1

  ש"ח; 250,000תאגידים שהונם העצמי מעל  )2

  תאגידים או עוסקים מורשים שמחזור המכירות/הכנסות שלהם מעל מיליון ש"ח; )3

  ש"ח; 200,000שנתית ברוטו עולה על לקוחות שאינם תאגידים שהכנסתם ה )4

  לקוחות שאינם תאגידים שמחזיקים בבנק תיק נכסים ששוויו מיליון ש"ח לפחות. )5

  השירותים האמורים יינתנו אך ורק בידי עובדי הבנק שהוסמכו לכך.  .ב

  נוסח המסמכים שייחתמו כאמור יובא לידיעת הלקוח לפחות יומיים לפני מועד החתימה.  .ג

  כאמור יינתנו רק אם ביקש זאת הלקוח מראש לגבי כל שרות או פעולה. השירותים הבנקאיים  .ד

ללקוח תימסר כתובת של סניף הבנק, שאינו סניף זמני או ארעי, אליו הוא יוכל לפנות לצורך   .ה

  ביצוע פעולות או בירורים.

  סעיף זה לא יחול על בלדרות כספים ושיקים.  .ו

  

  אשראי לרכישת רכב  .2

ם לקוחות על הסכם למתן אשראי לרכישת רכב בסוכנויות המכירה הבנק יהיה רשאי להחתי  א. 

  של יבואני הרכב המורשים.

  יחולו על השירות כאמור בסעיף קטן א. 1הוראות סעיפים קטנים ב. עד ה. לסעיף   ב.   
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  בלדרות כספים ושיקים  .3

חה לקוחות יהיו רשאים להפקיד כספים ושיקים בבנק באמצעות חברת בלדרות שתהיה שלו  א.

של הבנק. כמו כן, רשאי הבנק להעביר ללקוח, באותה דרך, כספים ושיקים שסכומם הכולל 

  ש"ח.  30,000לכל משלוח ללקוח לא יעלה על סך של 

  העברת הכספים או השיקים לבנק תיעשה בידי חברות בלדרות ולא בידי עובדי הבנק.  ב.

אבדן או כל נזק שהוא תהיה על עם מסירת הכספים או השיקים לחברת הבלדרות, האחריות ל  ג.

  הבנק ולא על הלקוח.

הבנק יכרות חוזה בכתב עם חברת בלדרות שבו תידרש חברת הבלדרות לקיים סדרי אבטחה   ד.

לצורך העברת הכספים או השיקים, ותידרש לקיים את הוראות הדין החלות על העברת כספים 

  בידי בנק, אם קיימות כאלה.

  

  ערבות  .4

ום על ערבות מוגבלת בסכום, בכל סניף שאינו סניף זמני או ארעי, של תאגיד ערב יוכל לחת  א.

  בנקאי, וכן בפני עורך דין או רואה חשבון, שהוסמכו לכך בידי התאגיד הבנקאי הנערב.

התאגיד הבנקאי הנערב, יוודא שהערב יקבל גילוי על פי הדין או הוראות המפקח על הבנקים   ב.

  ות כאמור בסעיף קטן א.גם כאשר הערב חותם על הערב

  

  תוקף ההיתר עד ליום ______.  .5

  

  בטל. -ההיתר למתן שירותים בנקאיים מסוימים מיום _______   .6

  

  

  דוד קליין

  נגיד בנק ישראל

  ירושלים,  התשס"ב

 2002  

______________________  

  .2067-06 -*  נספח לחוזר מס' ח
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, ולאחר התייעצות בועדת הרשיונות, 1981- לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א 28בתוקף סמכותי לפי סעיף 

הבנק) לנהל עסקים בישראל עם לקוחותיו בסניפים ארעיים, על פי הקבוע  –אני מתיר לבנק _______ (להלן 

  כדלקמן:

  יום מיום פתיחתו; 90- שיפעל במשך לא יותר מ סניף –" סניף ארעיבהיתר זה, "  .1

הפעילות בסניף ארעי תהיה מוגבלת להחתמת לקוחות על הטפסים הבאים: פתיחת חשבון עו"ש,   .2

פיקדונות, לרבות תכניות חיסכון וקופת גמל, בקשה להצטרפות לשירותי בנקאות בתקשורת (טלפון 

  מותרות). הפעולות ה -ואינטרנט) ובקשות לקבלת אשראי (להלן 

סניף ארעי ימוקם בדלפק או בחדר, עם שילוט מתאים של הבנק. הפעילות עם הלקוחות תתנהל רק   .3

  בתחום הסניף הארעי;

  עובדי הסניף הארעי יהיו עובדי הבנק ויהיו בעלי הכשרה נאותה למילוי תפקידם;  .4

  סניף ארעי באותו אתר. במשך שלושה חדשים מיום סגירת הסניף הארעי לא יהיה הבנק רשאי לפתוח  .5

 אתר מטר ממקום הסניף הארעי. 500שטח ברדיוס של  -לעניין זה  

לעיל, בנק רשאי לפתוח מספר סניפים ארעיים ובלבד שבעת ובעונה  5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .6

  __ סניפים ארעיים. - אחת לא יפעיל הבנק יותר מ

בו יתנהל חשבונו של הלקוח, שאינו סניף ארעי או  אישור הפעולות המותרות יעשה בסניף של הבנק  .7

זמני, ואליו הוא יוכל לפנות לצורך ביצוע פעולות או בירורים. בנוסף, כל הסכם למתן שירותי בנקאות 

בתקשורת ולמתן אשראי, שניתן בהתבסס על הבקשות האמורות, יהיה בכתב ויחתם ע"י הלקוח 

  בסניף האמור בסעיף זה.

ר הודעה על הכוונה לפתוח סניף ארעי לכל המאוחר שבעה ימים לפני פתיחתו. למפקח תימס  א.  .8 

ההודעה תכלול את הפרטים הבאים: מיקום הסניף, תאריכי פתיחתו וסגירתו ומספר הסניפים 

  הארעיים המופעלים באותה עת על ידי הבנק.

  הבנק לא יפתח סניף ארעי אם המפקח הודיע לו על התנגדותו לכך.    ב.  

  ההיתר עד ליום ____ . תוקף  .9



  דוד קליין              

  נגיד בנק ישראל              

  
                 ירושלים,               התשס"א

     2001            
_______________________  

  .2029-06 -ג. לחוזר ח 3*  נספח 
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 * נת חלקיתהיתר למתן שירותי בנקאות בסניף במתכו
  1981-לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א


, ולאחר התייעצות בוועדת הרישיונות, 1981-לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א 28בתוקף סמכותי לפי סעיף 

") לנהל עסקים בישראל עם לקוחותיו במתכונת חלקית, הבנק" -(להלן  ל____________אני מתירה בזה 

  "), על פי הקבוע כדלקמן:הסניף" -זה (להלן באתרים שאושרו על פי היתר 

הפעילות במסגרת היתר זה תתבצע בסניף שימוקם בחדר מתאים עם שילוט של הבנק או באמצעות  .1

 סניף הניתן לניוד ותפעול ממקומות שונים, לרבות מתוך רכב מתאים.

לא תתבצע בו  הפעילות עם הלקוחות תתנהל רק בתחום הסניף. בזמן בו מתקיימת פעילות של הסניף,

 כל פעילות אחרת.

 הסניף יפעל בתדירות קבועה, כפי שיקבע הבנק ולכל הפחות אחת לחודש. .2

מועדי פתיחת הסניף, אופן ההודעה על שינוי המועדים ופירוט השירותים הניתנים בסניף יצוינו 

וי גם על דלת הכניסה לסניף. כל שינ -באתר האינטרנט של הבנק ובמקרה שהסניף ממוקם בחדר 

 במועדי פתיחת הסניף יובא לידיעת הלקוחות הרלוונטיים בדרך מקובלת בהתאם לנסיבות.

השירותים בסניף, יינתנו רק ללקוחות שהם יחידים או עסקים קטנים, כהגדרתם בכללי הבנקאות  .3

 .2008- (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח

 השירותים הבאים: בנק יהיה רשאי לספק את כל השירותים הבנקאיים בסניף, למעט את .4

(א) לכללי הבנקאות (שירות 3) של סעיף 7החתמת לקוחות על ערבות בהתאם לסעיף קטן (  .4.1

  .1992- ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב

, בנושא "נהלים למתן 451הלוואה לדיור, כמשמעותה בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר   .4.2

  הלוואות לדיור".

 ווק השקעות.ייעוץ ושי  .4.3

ככל שאישור ההסכמים שייחתמו עם הלקוחות בסניף אינו אפשרי בהתאם להוראות כל דין ולנהלי  .5

, לרבות בסניף 9הבנק, האישור ייעשה בסניף הבנק בו מתנהל חשבונו של הלקוח כאמור בסעיף 

ל עוד המספק שירותים ללקוחותיו בערוצים ישירים. במקרים אלה, הלקוח יצהיר כי ידוע לו כי כ

ההסכם או הבקשה לא אושרו על ידי הבנק, המסמך אינו מהווה הסכם סופי. תשובת הבנק תימסר 

 ללקוח בדרך המוסכמת בין הבנק ללקוח לגבי מסירת הודעות ללקוח.

היה ובמעמד החתמת הלקוח על הסכם לפתיחת חשבון חותם הלקוח גם על הסכם למתן שירותי 

טרנט), מסירת הסיסמה הראשונית באותו המעמד מותנית בכך בנקאות בתקשורת (כגון טלפון ואינ

 שהסיסמה תהיה חסומה לשימוש כל עוד לא אישר הבנק את פתיחת החשבון ללקוח.
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 עובדי הסניף יהיו עובדי הבנק ויהיו בעלי הכשרה נאותה למילוי תפקידם. .6

  הבנק לא ידרוש בלעדיות לפתיחת סניף באותו אתר. .7

בו ממוקם הסניף טובות הנאה כלשהן, במישרין או בעקיפין, למעט החזר הבנק לא ייתן לבעלי האתר  .8

  הוצאות בגין הפעלת הסניף.

חשבונו של הלקוח יתנהל בסניף קבוע שאינו פועל מכח היתר זה, לרבות סניף המספק שירותים  .9

  ללקוחותיו בערוצים ישירים, ואליו הוא יוכל לפנות לצורך ביצוע פעולות או בירורים.

מסר הודעה על הכוונה לפתוח סניף שיפעל לפי היתר זה לפחות עשרה ימים לפני פתיחתו. למפקח תי .10

ההודעה תכלול את הפרטים הבאים: מיקום הסניף, שם הסניף, האם הסניף נייד, כמשמעותו בסעיף 

, תאריך פתיחה מתוכנן, ימי הפעילות, שעות הפעילות ומספר הסניפים במתכונת חלקית המופעלים 1

 די הבנק לפי היתר זה.כבר על י

לעניין מיקום הסניף, יש לציין, כאשר רלוונטי, בנוסף לכתובת את שם ואופי המוסד ומיקום הסניף 

 בו.

 


  תוקף ההיתר עד ליום _____________

  

  

  

  

  

  ד"ר חדוה בר

  המפקחת על הבנקים

  
  באדר א, תשע"ו  ירושלים,

  2016בפברואר, 

r1609205  

  

  

_______________________  

  .2494-06 -נספח לחוזר ח  *


