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  רישום�שגוי�בחשבון�הלקוח

  

��מ�ב�ו�א

בהוראה זו מפורטים הנהלים שעל הבנקים לנהוג לפיהם לתיקון רישומים שגויים בחשבון   .1

  הלקוח, הנובעים מטעותו של הבנק.

על ידי צד שלישי, כגון זיכוי חשבון לקוח על  אין הוראה זו דנה ברישומים שגויים שנגרמו  

ידי מעביד בגין שכר, או חיוב על פי הרשאה שלדעת הגורם המזכה או המחייב נעשו 

  בטעות וכד'.

  

��ה�ג�ד�ר�ו�ת

כל פעולה שנרשמה בטעות בחשבונו של הלקוח או שנרשמה    - "רישום שגוי"   .2

וכל פעולה שבטעות לא  -בסכום שגוי או במועד שגוי 

נרשמה בחשבונו של הלקוח במועד בו היתה אמורה 

  להירשם;

  

שיעור ריבית מיוחד שקבע הבנק לצורך נוהל זה, שיהיה    -"שיעור ריבית לתיקונים"   

זהה לחיובים ולזיכויים כאחד. שיעור זה יפורסם על ידי 

 14הבנק בלוח שיעורי ריבית על פקדונות, כאמור בסעיף 

(גילוי נאות ומסירת  לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)

  .1992 -מסמכים), התשנ"ב 

  

��תיקון�רישומים�שגויים�על�ידי�הבנק

גילה בנק רישום שגוי בחשבון לקוח, יתקן את הרישום השגוי על פי הערך הנכון, וכן יתקן,   .3

  בערכים מתאימים, את כל רישומי הריבית שנעשו בחשבון עקב הרישום השגוי.

  

��כתוצאה�מרישום�שגויחיוב�או�זיכוי�הלקוח�

אם כתוצאה מהרישום השגוי פעל הלקוח בחשבון בתום לב, או שנמנע מלפעול   (א)  .4

לעיל, טען הלקוח ו/או נוכח  3בחשבונו ולאחר התיקון לפי ערכים כאמור בסעיף 

הבנק לדעת, כי עקב כך נגרם ללקוח נזק כספי, הבנק יחייב או יזכה את חשבונו 

הקשורים לרישום השגוי, בהפרש הנובע משיעור  לגבי הסכומים הרלבנטיים

  הריבית לתיקונים ושיעור הריבית שבו בוצע החישוב המתוקן.

להלן דוגמאות למקרים בהם עלול להיגרם נזק כספי ללקוח כתוצאה מרישום   (ב)  

  שגוי:

החשבון הראה בטעות יתרת זכות והלקוח משך מחשבונו כספים שהיו   )1(

  רשומים בטעות לזכותו;

החשבון הראה בטעות יתרת חובה והלקוח הפקיד בחשבונו כספים לכיסוי   )2(

  יתרת חובה זו;
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בטעות לא הראה החשבון יתרת חובה, או שלא הראה את היתרה הנכונה,   )3(

והלקוח לא הפקיד כספים לכיסוי יתרת החובה שהיתה בפועל בחשבון, כפי 

  ל;שהיה נוהג בדרך כלל, כשהיו בחשבונו יתרות חובה כנ"

בטעות לא הראה החשבון יתרת זכות, והלקוח לא פעל בחשבון בדרך ובאופן   )4(

בהם הוא נוהג לפעול בדרך כלל, כאשר יש לו בחשבון יתרת זכות בלתי 

  מנוצלת.

על הבנק לפעול על פי העקרונות של פסקה (א), גם במקרים אחרים של רישום שגוי   

  בחשבון, הכל על פי נסיבות העניין.

  

��לקוחהודעה�ל

גילה בנק רישום שגוי, יודיע ללקוח על הטעות שקרתה ועל תיקונה, כולל ביטולים   (א)  .5

של חיובים/זיכויים בריבית עקב הרישום השגוי, וכן סכום הריבית לתיקונים 

  ושיעורה.

למרות האמור בפסקה (א), רשאי הבנק שלא למסור הודעה ללקוח אם  סכום   (ב)  

  הטעות אינו משמעותי.

  

��ות�בגין�הפסד�כספי�נוסףתביע

מובהר בזה, שאין כוונת הוראה זו לפגוע בזכויותיו של הלקוח או של הבנק לתרופה על פי   .6

  דין ואין להתנות עם הלקוח ויתור על זכויותיו כנגד תשלום ריבית לפי הוראה זו.

  

* * *  
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