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) מועד זיכוי וחיוב בשיקים) (שירות ללקוח(תיקונים להוראות הבנקאות ב "מצ, לידיעתכם
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 2005-ה"סהתש, )תיקון (

 

לאחר התייעצות עם  19811-א"התשמ, )שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 8בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 :אני קובע הוראות אלה, הוועדה המייעצת ובאישור שר האוצר

 

  – 19902-א" התשנ,)דרכי חישוב ריבית) (שירות ללקוח(הוראות הבנקאות ב

 
יום שבו פועלים עיקר עסקי התאגיד הבנקאי ואשר לגביו : "יימחקו המלים, 1בסעיף  .1

: ובמקומם יבוא, "נוהגים התאגידים הבנקאיים לקיים סליקה של הממסרים הבנקאיים

, ערב יום כיפור ויום כיפור, שני ימי ראש השנה, ימי שבתון, למעט יום שבת, כל יום"

חג , יום העצמאות, ון ושביעי של פסחראש, וריםפ, ראשון ושמיני עצרת של סוכות

בהם נמנע מחלק ניכר מהלקוחות לבצע פעילות , במקרים חריגים. תשעה באב, השבועות

 ". רשאי המפקח לקבוע שיום מסוים אינו יום עסקים בנקאי, בנקאית תקינה

ביום "ואחרי המילים , "18:30השעה : "יבוא" 15:00השעה "במקום המלים , 5בסעיף  .2

ערב , למעט ערב יום שבתון (1 וערב יום המפורט בסעיף ובימי שישי: "בואי" ההפקדה

 ".14:00בשעה , )ערב תשעה באב והיום שקדם לערב יום כיפור, פורים
 

 תהיה החל 2ותחילתו של סעיף ,  תהיה במועד פרסומו של תיקון זה1סעיף  של ותחילת .3

 .)2006 בפברואר 21(ו "ג בשבט התשס"ביום כ

 

 

 

 

 סטנלי פישר        

 

 נגיד בנק ישראל     

 

 )2005 באוגוסט 11(ה "באב התשס' ו 

 )   חמ               (
 

 

                                                           
 .368' ד עמ" התשס;258' עמ, א"ח התשמ" ס1
 .1099' עמ, ב"התשנ; 796' עמ, 146' עמ, א"ת התשנ"ק 2
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ולאחר התייעצות ,  11981 -א"התשמ, )שירות ללקוח( לחוק הבנקאות 8בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 :אני קובע הוראות אלה, בועדה המייעצת ובאישור שר האוצר

 

  - 21992 -ב" התשנ,)מועד זיכוי וחיוב בשיקים) (שירות ללקוח(הוראות הבנקאות ב

יום שבו פועלים רוב סניפי : "יימחקו המלים, "יום עסקים בנקאי"בהגדרת , 1בסעיף  .3

, למעט יום שבת, כל יום: "סרים ובמקומם יבואהבנקים ואשר לגביו נערכת סליקה של ממ

ראשון ושמיני עצרת של , ערב יום כיפור ויום כיפור, שני ימי ראש השנה, ימי שבתון

במקרים . תשעה באב, חג השבועות, יום העצמאות, ראשון ושביעי של פסח, פורים, סוכות

 רשאי המפקח ,בהם נמנע מחלק ניכר מהלקוחות לבצע פעילות בנקאית תקינה, חריגים

 ". לקבוע שיום מסוים אינו יום עסקים בנקאי

 

באותו "ואחרי המילים , "18:30בשעה : "יבוא" 15:00בשעה "במקום המלים , )א(2בסעיף  .4

 וערב יום המפורט בהגדרת יום עסקים בנקאי ובימי שישי: "יבוא" יום עסקים בנקאי

ב והיום שקדם לערב יום ערב תשעה בא, ערב פורים, למעט ערב יום שבתון (1בסעיף 

 ".14:00בשעה , )כיפור
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