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 באופן מקוון בין בנקיםהעברת פעילות פיננסית של לקוח 

 

 מבוא

 

ולעידוד  הפיקוח על הבנקים להגברת התחרות במערכת הבנקאית האחרונות פועלשנים ב .1

במסגרת זו, מקדם הפיקוח על  .הבנקאית המערכת לקוחות לטובת, החדשנות והיעילות בבנקים

קט מעבר בין בנקים הבנקים מספר פרויקטים ושינויים מבניים בשוק הבנקאות, וביניהם פרוי

 בקליק"(.  לבנק בנקמבאופן מקוון )"מעבר 

לות הפיננסית יהפעוך שמירה על זכויות הלקוחות ועל רציפות ת ,פישוט תהליך המעבר בין בנקים

של הלקוחות  םיחזק את כוחהתחרות, ת מעבר בין בנקים, יעודד את , יקל על הלקוחות בעלהםש

ללקוחות המעוניינים לאפשר מטרת הפרויקט הינה השירות הניתן להם. איכות את ישפר ו

זמינה, יעילה לבצע זאת באמצעות מערכת טכנולוגית  ,להעביר את פעילותם הפיננסית בין בנקים

 . זמנים לצורך השלמת התהליך בהצלחה , תוך הגדרת שלבים ברורים ולוחותואמינה

חוק הבנקאות )שירות ללקוח(, ל 27פרויקט זה מהווה נדבך מרכזי בתהליך יישום תיקון מספר 

הבנקים נדרשים  , הקובע כי1ב5לחוק סעיף נוסף  (, שבמסגרתו"החוק" -)להלן  1981-התשמ"א

אחד )בנק מקורי( לבנק  לאפשר ללקוחות המבקשים להעביר את הפעילות הפיננסית שלהם מבנק

  אחר )בנק קולט(, לעשות כן באופן מקוון, נוח, אמין, מאובטח וללא עלות ללקוח.

הפעילות הפיננסית לגביה סוג בכללים את לקבוע נגיד בנק ישראל במסגרת תיקון החוק, הוסמך 

ת בכללים סוגי חשבונו לקבועבהסכמת שר האוצר, האמורה, וכן הוסמך הנגיד, תחול החובה 

בנק שעל הפעילות הפיננסית המתנהלת בהם תחול החובה האמורה. בנוסף, הסמיך החוק את 

 .האמור ביצועל בנקאי לתאגידליתן הוראות  המפקח על הבנקים

הכללים שעל הבנקים ליישם במסגרת הטיפול בבקשתו של לקוח  במסגרת הוראה זו מפורטים

נאות שיינתן הגילוי לרבות לעניין ה, באופן מקוון להעביר את פעילותו הפיננסית בין בנקים

השלבים , וההסכמות שהוא נדרש לספק לצורך השלמת התהליך ללקוח לאורך תהליך הניוד

שירותים הבנקאיים , הדבמסגרת תהליך הניוהשונים שעל הבנק המקורי והבנק הקולט לבצע 

פיננסית של הלקוח בין בנקים כחלק מהעברת הפעילות ה שינוידו וינותבווהמוצרים הפיננסיים 

 . והכללים לשמירת רציפות הפעילות הפיננסית של הלקוח בעת מעבר בין בנקים

 

 תחולה
 

 .)א( לחוק1ב5לפי סעיף  , במילוי חובותיו כבנק מקורי או כבנק קולטבנקהוראה זו תחול על )א(  .2

 נקבעשעל כל בנק, לרבות בנק  להוראה יחול 41סעיף מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א(,   )ב(

    )ה( לחוק.1ב5החוק לא יחולו עליו בהתאם לסעיף  כי הוראות 

 ,מסוים בנקהמפקח רשאי לקבוע הוראות מסוימות שונות מאלו המפורטות להלן, שיחולו על )ג(  

 כאשר קיימים טעמים מיוחדים מסוימת,  המסוים מהורא בנקבמקרים חריגים,  ,או לפטור     

 .שבהם ראה לנכון לעשות כן, ומנימוקים שירשמו        
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 הגדרות

 

 חוק;ל)א( 1ב5 סעיףכהגדרתו ב "בנק"  .3

 לפי שלו הפיננסית הפעילות את להעביר הלקוח מבקש שממנובנק ה "מקורי"בנק  

 ;לחוק 1ב5 סעיף

לפי  שלואת הפעילות הפיננסית  להעבירמבקש הלקוח שאליו  הבנק "בנק קולט" 

 ;המקורי, ובלבד שאינו הבנק לחוק 1ב5סעיף 

להעברת  הבקש" 

 "פעילות

אשר  קולטלבנק מבנק מקורי להעברת פעילות פיננסית  ת לקוחבקש

 ;הקולטבבנק ים בחשבון בעלה הסכמת כל הגביהתקבלה ל

 יאאשר הושלמו בה כל הפרטים הנדרשים וה ,בקשה להעברת פעילות "בקשה תקינה" 

 ;כללי הנגידתנאים שנקבעו בעומדת ב

 ;הפעילות הפיננסית של הלקוח ניוד וניתוב "העברת פעילות" 

 "החוק" 

 תמורה" חשבון"

 ;1981-חוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א

פעילות ניהול  לצורךמנוהל על ידי הבנק המקורי רק החשבון עובר ושב 

תאגיד בנקאי לא יגבה בחשבון זה . שנותרת בבנק המקורי לאחר הניוד

עמלות או יבצע פעילות שאינה קשורה קשר ישיר למטרת ניהול 

 ;הפעילות שנותרת בבנק המקורי לאחר הניוד

 ;הניתוב ה תקופתמתחיללאחריו ו בו מתבצע הניוד העסקים יום "יום המעבר" 

של לקוח בין כללי הבנקאות )שירות ללקוח()העברת פעילות פיננסית  "כללי הנגיד" 

 ;2019-בנקים(, התשע"ט

 ;)א( לחוק1ב5כהגדרתו בסעיף  "לקוח" 

, לחוק 1ב5סעיף בהתאם ל של הלקוח העברת הפעילות הפיננסית "ניוד" 

מועד ב או ביום המעבר, הקולטבבנק לחשבון  המקוריבבנק מהחשבון 

 ;, בהתאם לכללי הנגידאמצעות המערכת המקוונתבמאוחר יותר 

ולסעיף  לחוק 1ב5סעיף בהתאם ל של הלקוח פעילות הפיננסיתההעברת  "ניתוב" 

, יום המעבר לאחרלחשבון הלקוח בבנק הקולט, בכללי הנגיד  5

 ;באמצעות המערכת המקוונת

שנותרת פעילות " 

בבנק המקורי לאחר 

 "הניוד

 

שאינם ניתנים להעברה, הלוואות  ירות ערךניפיקדון, תכנית חסכון, 

יוותרו בבנק המקורי יכול שר שאונכסים נוספים , משועבדיםנכסים ו

עם הלקוח  מקוריבכפוף להסכם של הבנק הוהכל  ,לאחר הניוד

 ולהוראות כל דין.
 

 עקרונות כלליים -תהליך הניוד 

 
 - קביעת יום המעבר .4

יום לוהוא נדחה , ביום עסקים קצר עתיד להתקיים כללי הנגיד לפייום המעבר ו היה (א)

 הבאים: הכללים  יחולוהעסקים הארוך העוקב, 

, במועד הגשת בקשת הניוד יבוצעמועד בו בדבר הלקוח ל יודיעהבנק הקולט  (1)

 הלקוח;
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 .לא יוארך עקב דחיית יום המעברהלקוח חשבון הפעילות בוקפא תבו הזמן משך  (2)

, ככל שישנה, בע חוץ, העברת יתרה במטבע חוץיום המעבר אינו יום עסקים במטו היה (ב)

 ביום העסקים העוקב ליום המעבר.   בוצעת

  - יום המעבר בחירת .5

 המעבר יום כי לקבועבנק קולט יאפשר ללקוח המבקש להעביר את פעילותו הפיננסית  (א)

בהתאם לצרכי  ,כללי הנגידבבחוק ומועד מאוחר יותר מן המועדים הקבועים ביתקיים 

הוגשה בקשת ימי עסקים מהיום בו  30בתוך יושלם תהליך הניוד ש ובלבד הלקוח,

  .תקינה להעברת הפעילותלקוח 

בחוק יום מעבר במועד מאוחר יותר מהמועדים הקבועים הלקוח במקרה בו ייקבע  (ב)

מיום העסקים השביעי שקודם  תהליך הניוד , יחושבו המועדים לענייןכללי הנגידבו

 ליום המעבר המבוקש. 

בחשבונו בבנק הקולט. ככל  יםפעיל אמצעי תשלוםהאם יש ללקוח  יבדוק קולטהבנק ה (ג)

, יציע הבנק הקולט ללקוח הםכאמור והוא נדרש ל אמצעי תשלוםשנמצא שאין ללקוח 

לעניין סעיף זה, . יםהחדש אמצעי התשלוםבידיו  ולקבוע את יום המעבר למועד בו יהי

  כרטיסי חיוב ושיקים. -"אמצעי תשלום" 

להעברת פעילות  תובקש את בנק יאפשר ללקוח לבטל - ח להעברת פעילותלקוביטול בקשת  .6

הודעה על ביטול  .הניוד תהליך של השישי העסקים יום לסוף ועדבתהליך הניוד בכל שלב 

, וכן בכל ערוץ בו באתר האינטרנט של הבנק, במוקד הטלפוני ובסניףלכל הפחות תתאפשר 

, על ביטול בקשתו כאמור התקבלה הודעת הלקוח. מאפשר הבנק ללקוח להגיש את הבקשה

ואת  באופן שיאפשר את ביצוע הביטולן הבנק בו התקבלה ההודעה את הבנק האחר, יעדכ

רי לכל המאוחר בתוך יום עסקים אחד ממועד וביטול ההגבלות שהוטלו על החשבון בבנק המק

 .לי החשבוןעל ידי כל אחד מבעלהישלח יכולה  יטולהבקשה לב. ההודעה על הביטול

הבנק המקורי לא יבטל הטבות והנחות להן היה זכאי הלקוח  - הטבות והנחות תשמיר .7

או  במסגרת ניהול החשבון, במועד מוקדם מהמועד שנקבע לעניין זה בהסכם בינו לבין הלקוח

, רק בשל הגשת בקשה להעברת פעילות. בהעדר הסכם אשר במסגרתו נקבע מועד לפי הדין

תוקפן של אותן הטבות או הנחות ללקוח, ישמור הבנק את ההטבות או ההנחות למשך תקופה 

המוקדם או עד למועד העברת הפעילות בפועל,  חודשים לפחות ממועד הגשת הבקשה 3של 

 מבין השניים.

הוראות ישירות מהלקוח לגבי מוצרים  תקבליפעל ל נק המקוריהב - קבלת הוראות מהלקוח .8

מאמץ  טווינק, לבנק הקולט עברת הפעילות של הלקוחה במסגרת תהליךבהם הוא נדרש לטפל 

 . וסביר להשיגו בהקדם לצורך כך בכל האמצעים העומדים לרשות

הגיש בקשה  אשרבנק מקורי אל לקוח פניית  - הלקוח על ידי הבנק המקורישימור ניסיון ל .9

 ,לבנק קולטהפיננסית כנעו שלא להעביר את פעילותו של על מנת לנסות ,להעברת פעילות

להבהיר  המקורי. על הבנק כאמור החלטה תלקבללחצים הלקוח מבלי שיופעלו על תעשה 

 . המקורילנסות לשמרו כלקוח הבנק ה היא פנייהמטרת כבר בתחילת הפנייה כי ללקוח 

להעביר פעילות פיננסית  ותיויאפשר ללקוחקולט בנק  -מספר חשבונות העברת פעילות מ .10

בבנק אחד , לחשבון המנוהלים בבנק מקורי אחד או במספר בנקים מקורייםממספר חשבונות, 

להעברת הפעילות ממספר  הלקוחות . בקשות, בכפוף לתנאים שנקבעו בכללי הנגידקולטה
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יכולות להיות מוגשות באותו מועד או במועדים שונים. חשבונות לחשבון אחד בבנק הקולט 

בהתאם ליום המעבר של כל  הפעילות הפיננסית לחשבון הקולט ימנהמשך זמן הניתוב של 

 .בבנק מקורי חשבון

, בכפוף עברותההעל מספר מגבלה הטלת ללא להעביר פעילות פיננסית בנק יאפשר ללקוח  .11

בטרם הגיע קורי בקשה להעברת פעילות של לקוח, וקיבל בנק מ. לתנאים שנקבעו בכללי הנגיד

ידחה הבנק המקורי בנק קולט אחר, אל קיבל בקשה נוספת להעברת אותה פעילות יום המעבר 

כי קיימת בקשת  ,שבאמצעותו היא הוגשה ,הקולטאת הבקשה המאוחרת ויעדכן את הבנק 

הקולט הרלוונטי את . עם קבלת ההודעה מהבנק המקורי יעדכן הבנק בטיפול העברה אחרת

יבצע הלקוח פעולה כי ככל שלא  בהרההלקוח אודות דחיית הבקשה והסיבה לכך, תוך מתן ה

   .שתבוצעאחרת, בקשת העברת הפעילות הראשונה שהוגשה היא זו 

צע במסגרת הזמנים הנהוגה ותבתנותב ו פעולה פיננסית - שמירה על ימי ערך וסופיות ללקוח .12

סופיות שמירה על ימי הערך ללקוח וחישוב סית, לרבות לעניין אותה פעולה פיננביצוע ל

 התשלום עבור הלקוח. 

 אודות הלקוח הנדרש לצורךבנק רשאי להעביר או לקבל מידע  - אודות הלקוחהעברת מידע  .13

  דיני הפרטיות. להוראות כל דין, לרבות בכפוף , העברת הפעילות של הלקוח

 . להעברת הפעילותבקשר  של לקוח בכל פנייה לטפל אחראיהקולט  הבנק .14

שנותרת בבנק המקורי לאחר בקשר לפעילות  של לקוח בכל פנייה לטפל אחראי מקוריה בנקה .15

 .הניוד

 בחשבון לעניין זה, נוספים יםבעלהסכמת קבלת , לרבות להעברת פעילות ת לקוחבקשהגשת  .16

 42לעניין סעיף ה הסיכון גבורמת פעולה בכתוגדר  ,מקוונים באמצעי תקשורתהמבוצעת 

 .367 ת ניהול בנקאי תקין מספרבהורא

 בנק יעדכן את לקוחותיו אודות - עדכון לקוח אודות האפשרות לבצע העברת פעילות פיננסיתא.   16

 אגב תהליך פתיחת חשבוןלחוק,  1ב5בהתאם לסעיף פיננסית האפשרות לבצע העברת פעילות            

 לסגירת חשבון. והתהליכים וצג ללקוח בדבר האפשרויותרת המידע המבמסג כןו           

 

 שלבים בתהליך העברת הפעילות הפיננסית של לקוח

 

 להעברת פעילות לקוח בקשת 

 
בכל אמצעי ההתקשרות  ,להעברת פעילותבכתב בנק קולט יאפשר ללקוח להגיש בקשה  .17

וזאת , ובסניף של הבנק אינטרנטה ערוציב ,, ולכל הפחות, לבחירת הלקוחוהמוצעים על יד

 .באמצעים המקובלים הלקוח לאחר שזיהה את

 את הפרטים הבאים: ,לכל הפחות ,תכלוללהעברת הפעילות  הלקוח בקשת .18

הלקוח יתבקש ו בבנק הקולט יוצגו בטופס הבקשה הרשומיםהפרטים  -פרטי הלקוח  (א)

 ;אותםלאמת 

שם  :)לכל הפחות בחשבון בעליםפרטי הומספר חשבון  - מקוריה בבנק ןפרטי החשבו (ב)

  ;(מספר זהותו
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שאלות שיאפיינו את סוג החשבון  תכלולהבקשה  -בבנק המקורי  החשבוןמאפייני  (ג)

אי מילוי השאלות  .כללי הנגידתנאים שנקבעו בבמטרה לבחון עמידה ב מקוריהבבנק 

 ;יפגע בתקינות הבקשהלא האמורות על ידי הלקוח 

שאלות  תכלולהבקשה  - מעוניין הלקוח להעביראותה הפיננסית יכרות עם הפעילות ה (ד)

ולגבי  המקוריבבנק  הקיימות בחשבון הלקוחהפיננסיות  והפעילויותלגבי היתרות 

אי  שצפויות להיות מועברות אל החשבון בבנק הקולט ביום המעבר.יתרות ופעילויות 

 .לפי הוראה זו יפגע בתקינות הבקשהלא האמורות על ידי הלקוח מילוי השאלות 

 :בנושאים הבאים ת הלקוחוהסכמ (ה)

 אחרים,רלוונטיים  גורמיםלכן ו והבנק הקולטהמקורי  העברת מידע בין הבנק (1)

במסגרת זו יובהר ללקוח כי משמעות  .הנדרש לצורך ביצוע הניוד והניתוב

וכן  ,הסכמתו היא, בין היתר, שהבנק המקורי יקבל מידע אודות כוונתו להתנייד

הנדרש לצורך התהליך, ובכלל זה מידע  מידע לבנק הקולט שהבנק המקורי יעביר

 .שיקיםבהלקוח פעילות אודות היתרות בחשבון וכן מידע אודות 

הבנק הקולט יעמיד בפני הלקוח את  - ימקורלבנק השל הלקוח  פרטי קשר תהעבר (2)

להעביר לבנק המקורי את פרטי ההתקשרות עם הלקוח כפי להסכים האפשרות 

מהבנק המקורי ומידע הודעות שהם מעודכנים בבנק הקולט, וזאת לצורך קבלת 

לצורך יצירת קשר לקבלת הוראות בדבר אופן כן לתהליך העברת הפעילות ובקשר 

יראו  ,במקרה זה הטיפול במוצרים קיימים בחשבון הבנק המקורי, ככל שיידרש.

להתקשר עם הבנק המקורי בהסכם בנקאות כאמור הסכמה קוח סכמת הלהב

 (א)5וסעיף  367 ת ניהול בנקאי תקין מספרבהורא 28סעיף  ולא יחולבתקשורת ו

תפגע בתקינות סעיף זה לא ל הסכמה. אי 420 ת ניהול בנקאי תקין מספרבהורא

 .הבקשה

  -לביצוע פעולות ייפוי כוח  (3)

ייפוי כוח לפעול בשמו מול הבנק המקורי לצורך הבנק הקולט יקבל מהלקוח 

העברת הפעילות מהחשבון בבנק המקורי צורך ביצוע מכלול הפעולות הנדרשות ל

 לחשבון בבנק הקולט, ובכלל זה: 

  ;מתן הסכמה להקמת הוראות קבע (א)

  ;יתאפשרככל  ,מתן הוראה לסגירת החשבון בבנק המקורי (ב)

הלקוח בבנק הקולט על ידי הבנק להקמת הרשאות לחיוב חשבון  ותמתן הורא (ג)

ות כאמור עשויות המקורי, בהתאם לפעילויות הלקוח בבנק המקורי. הרשא

הרשאות לחיוב חשבון כתחליף להוראת קבע לטובת  ,לכלול, בין היתר

זיכויים או מוצרים בנקאיים שיוותרו בחשבון המקורי או לשם הסדרת 

חיוב חשבון לטובת הסדרת הרשאות לכן בנק מקורי ום בחשבון הלקוח בחיובי

חיובי הלקוח בכרטיס חיוב בנקאי שהונפק על ידי הבנק המקורי לפני יום 

 המעבר. 

 עד למועד פירעונוללא תנועה בבנק המקורי, ככל שקיים,  להותרת פיקדוןהוראת לקוח  (ו)

 הוראההאי מתן  .קולטלחשבון בבנק ה ובותינל זה מועד לאחרו, התקופה או עד לסיום

  לא יפגע בתקינות הבקשה.
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הימים בהם מוטלות מגבלות זמניות על במהלך  הוראת לקוח לעניין אופן הטיפול בשיקים  )ז(

   .)ב(26בהתאם לסעיף  הפעילות בחשבון בבנק המקורי

יפעל  קולט,הבנק ב חשבוןיותר מבעלים אחד ב רשומיםבמקרה בו בנוסף על האמור לעיל,  .19

 - כדלקמןהבנק הקולט 

להגשת קדם ומתנאי כי  , בתחילת הליך קליטת הבקשה,ודיע ללקוח מגיש הבקשהי (א)

 . לבקשה כל בעלי החשבוןהסכמת  הבקשה הינו קבלת

בכל אמצעי ההתקשרות המוצעים על ידי הבנק  בחשבון יםבעלקבלת הסכמת האפשר י (ב)

 הנוספים יםבעלת ההסכמ .ובסניף של הבנק אינטרנטערוצי הב ,, ולכל הפחותהקולט

 .ותתועד באמצעים המקובלים ולאחר שזוה ינתןת

   גדיר בנהליו תקופה סבירה להשלמת הליך קבלת הסכמת השותפים.י (ג)

 

 ללקוחנאות גילוי 
 

הסברים אודות התהליך מידע וויכלול  ,ללקוח וידידותי מכוויןתהליך הגשת הבקשה יהיה  .20

בסעיפים השונים אותם נדרש הלקוח למלא בבקשה, בהתאם  ושולבאשר י ,ומשמעויותיו

 . נטיותוולרל

ומרכז  הכולל את ההסברים מרוכז מידע דףממלא הבקשה  ללקוחיציג בנק קולט  ,כמו כן .21

גילוי הנוגעות להחלטה על העברת הפעילות, לרבות  באופן תמציתי את הסוגיות המהותיות

אפשרויות הבחירה שלו בהקשר הסברים אודות קיימים והמלא אודות אופן הטיפול במוצרים 

ככל שנדרשת הסכמת בעלים נוספים בחשבון, יאפשר להם הבנק הקולט . ומשמעויותיהן זה

לעיין בדף המידע טרם קבלת הסכמתם, ויקבל את אישורם לכך שניתנה להם האפשרות לעיין 

בכל עת,  ,ל הבנקאתר האינטרנט שמקום בולט בב גם המידע יוצגדף  טרם קבלת הסכמתם.בו 

 בפורמט המאפשר שמירה והדפסה. ו

 בשפה פשוטה ונהירה ללקוח. ודף המידע יהיולהעברת פעילות הגשת הבקשה מילוי ותהליך  .22

 נושאים הבאים:ל ,לכל הפחות ,יתייחסהמוצג ללקוח המידע  .23

 באמצעות המערכת המקוונת. סוגי החשבונות אותם ניתן להעביר (א)

בכלל זה יובהר ללקוח שלא ניתן להפריד בין  ב.נותד ותוינתפירוט הפעילות הפיננסית ש (ב)

 .קוריולהותיר את חלקן בבנק המ האמורותהפעילויות 

 כלל לניוד ניתנת שאינהאו  אוטומטית ניתן לנייד ולנתבשלא  הפיננסית תוליפירוט הפע (ג)

 תנועות ,הלהעבר ניםנית אינםשניירות ערך , פיקדונות : הלוואות,כגון ,והמשמעות לכך

הבנק הקולט יסביר ללקוח מהן האפשרויות העומדות  .וערבויות במטבע חוץ תועתידי

להסדיר את  וחובתואת יום המעבר  לפני כאמור פעילותבפניו על מנת לטפל ב

  מקורי.התחייבויותיו לבנק ה

יומרו לשקלים ויועברו לבנק  בע חוץנסיבות בהן יתרות במט - וץחבע פעילות במט (ד)

 הקולט.

משמעות הניתוב ותקופת  ,משך תהליך הניוד: מיוחד יודגשווב -והניתוב  הניוד תהליך (ה)

זכותו של  ,זו אמור בהוראהכ יום המעברמועד את  קבועלזכותו של הלקוח הניתוב, 

זכותו של הלקוח לבטל את  ,זו הוראהבכקבוע  הלקוח לבטל את בקשת העברת הפעילות
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 המגבלות ,הניוד תהליך במשך מקוריה בבנקסטטוס החשבון הניתוב לאחר יום המעבר, 

ומועד  בשלבים השונים במשך תהליך הניוד חשבון הלקוח בבנק המקורי שיחולו על

ולאורך תהליך הניוד  שיקים בטרם השלמתהפעילות באופן ההתנהלות בעניין  ,תחילתן

, המקרים לבדיקת סטטוס הניוד הקולטבנק ה מול התקשרות פרטי, תקופת הניתוב

יישלחו ללקוחות הודעות והתראות לאורך תהליך הניוד, מועד ואופן השלמת בגינם 

  .הניוד תהליךסק יופנסיבות בהן וה תהליך הניוד

ניתוב פעולה פיננסית יתבצע במסגרת הזמנים הנהוגה בשגרה לאותה יובהר ללקוח כי  (ו)

סופיות התשלום עבור שמירה על ימי הערך וחישוב פעולה פיננסית, לרבות לעניין 

 הלקוח. 

 

 בדיקת בקשת הלקוח ע"י הבנק הקולט 

 
הבנק  יבדוקולכל המאוחר ביום העסקים שלאחר מכן,  ,להעברת פעילותבקשה  קבלתלאחר  .24

והמידע  בהסתמך על הפרטים שהזין הלקוח בבקשתו ,הלקוח תקינהבקשת האם הקולט 

 ויפעל כאמור להלן:  ,הבנק הקולט שברשות

כי  הבקשה אינה תקינה, הבנק הקולט יעדכן את הלקוח מגיש הבקשהנמצא כי ככל ש (א)

 .תקינותהיפרט את הסיבות לאי  ,ובכלל זה ,לא ניתן לבצע את בקשתו

הפרטים את  מקורייעביר הבנק הקולט לבנק ה ,הבקשה תקינהנמצא כי ככל ש (ב)

 . מיום השלמת בדיקת התקינות בתוך יום עסקים אחדלכל המאוחר  הנדרשים,

 על אף האמור בס"ק )ב(, ביקש לקוח להעביר את פעילותו הפיננסית במועד מאוחר (ג)

ימי עסקים  7 לבנק המקורי להוראה, יועברו הפרטים הנדרשים 5, כמוגדר בסעיף יותר

 לפני יום המעבר שקבע הלקוח. 

 

  מקוריבקשת הלקוח ע"י הבנק הב טיפול

 
 הלקוח קשתב כייבדוק , הוראהל 24סעיף בכאמור קיבל הבנק המקורי את הפרטים הנדרשים  .25

 ., בהתאם למידע שברשותוהנגיד כלליתנאים שנקבעו בב עומדת

 הבקשה תקינה:ככל שמצא הבנק המקורי כי  .26

 תמועד קבלשלאחר יום העסקים מתקינות הבקשה, לא יאוחר  עללבנק הקולט  ודיעי (א)

 .הבקשה מהבנק הקולט

 כמפורט להלן: מקוריהבבנק יטיל מגבלות זמניות על הפעילות בחשבון  (ב)

נושאות ה בחשבון חדשות פעולות יזוםלו לשנות את בעלי החשבון ללקוחלא יאפשר  (1)

פעולות  ,בין היתר .החל מיום המעבר החשבון את לחייב כדישיש בהן אופי מתמשך 

 .וכיוצ"ב שיקיםפעילות ב ,הרשאות לחיוב חשבון, הלוואותבנושאי 

  .בנקאי חיובבכרטיס  שימושולבצע ך יהמשללקוח ללא יאפשר  (2)

יזומות פעולות ללקוח לבצע לאפשר  רשאי מקוריהבנק ה, (ב) עיף קטןעל אף האמור בס (ג)

שנותרת בבנק המקורי פעילות נדרשות לצורך המשך ה אלובתנאי שבחשבון, חדשות 

 . יום המעברלאחר  ןמתחייב לאפשר המשך קיומ מקוריוהבנק ה ,לאחר הניוד
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 : המעודכן למועד העברתו ,את המידע הבאיעביר  (ד)

 הקיימים בחשבון.והשירותים המוצרים סוגי כל אינדיקציה לגבי  (1)

 מידע מפורט יינתן לגבי הנושאים הבאים: (2)

 ;תומעודכנ ותיתר (א)

בחשבון בבנק  פירוט לגבי סוגי המטבעות הקיימים - בע חוץחשבון מט (ב)

 ;המקורי

  ;ירות ערךני (ג)

 ,לכל הפחות ,המידע יכלול .מקוריהבבנק קבע הקיימות בחשבון ההוראות  (ד)

 ;פרטי החשבון המזוכה את

לכל  . המידע יכלול,המקוריבבנק  חשבוןבהקיימות חשבון הרשאות לחיוב  (ה)

את פרטי המוטב )קוד מוסד ושם המוסד(, מספר מזהה אצל המוטב,  ,הפחות

תאריך פתיחת ההרשאה, תקרת סכום החיוב, מועד פקיעת תוקף ההרשאה, 

 שבוצע בחשבון )מועד חיוב אחרון(; ופרטי החיוב האחרון

 מידע אודות שיקים הנדרש לצורך הניוד והניתוב; (ו)

 הנדרש לצורך העברת הפעילות של הלקוח.רלוונטי מידע נוסף  (ז)

יודיע לבנק הקולט על אי תקינות הבקשה, תקינה,  אינההבקשה שמצא הבנק המקורי כי  ככל .27

 . מקורית על הפעילות בחשבון הולא יוטלו כל מגבלו לאי התקינות תוך נימוק הסיבה

 

 הלקוחועדכון  קולטהבנק הבדיקת 

 
 יפעל כאמור להלן:המקורי בהתאם למידע שיקבל הבנק הקולט מהבנק  .28

יעדכן את  ,תקינה לא הבקשהלפיה  המקורימהבנק הודעה הקולט התקבלה אצל הבנק  (א)

  את הסיבות לאי התקינות. ויסביר התהליך, ובכלל זה יפרט  ביטולהלקוח על 

הבנק  יבדוקתקינה  לפיה הבקשה המקורימהבנק הקולט הודעה התקבלה אצל הבנק  (ב)

, הנגיד כלליתנאים שנקבעו בב עומדתעודנה  הלקוח בקשתגם מבחינתו האם  הקולט

  .רשותועומד לשהעדכני בהתאם למידע 

 :הבנק הקולט יעדכן בהתאם לממצאי הבדיקה (ג)

. לבנק ואת הבנק המקורי , יעדכן על כך את הלקוחאינה תקינהמצא כי הבקשה נככל ש (1)

בהודעה ו המקורי תישלח הודעה על אי תקינות הבקשה ועל ביטול העברת הפעילות

זה  במקרה .הבקשה את הסיבות לאי תקינותהבנק הקולט בנוסף גם יפרט ללקוח 

 על הפעילות בחשבון בבנק המקורי. שהוטלו מגבלות ה יוסרו

הזמניות מגבלות הבדבר  הלקוח יעדכן את ,כי הבקשה תקינהמצא הבנק הקולט ככל ש (2)

 ככל .בסמוך לכניסתן של המגבלות לתוקף מקוריהבבנק הפעילות בחשבון  עלשהוטלו 

 יתרת שקיימת או, הפנויה היתרה על העולה המקורי בחשבון חובה יתרת שקיימת

נדרש שינוי בגובה  כי ללקוח הקולט הבנק יודיע, שנקבעו במגבלות עומדת שאינה זכות

וככל שלא  ,המעבר ליום עד ביתרות שינוירשותו או שנדרש להיתרה הפנויה העומדת 

 .  הפעילות עברתה ביטולל יביא הדבר יהיה שינוי
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 טיפול במוצרים קיימים בחשבון בבנק המקורי  
 

סעיף כאמור בתקינה להעברת פעילות שהבקשה  לבנק הקולט מהמועד בו הודיע הבנק המקורי .29

קבלת הוראות ל מקוריהבנק הליום המעבר, יפעל  הקודםלסוף יום העסקים  ועדהוראה, ל 26

מנותבים אוטומטית  ואשאינם מנוידים  מקוריהבבנק מוצרים קיימים בחשבון מהלקוח לגבי 

  :כדלקמןיפעל הבנק המקורי  ,בכלל זה .מנוידים כלל שאינםאו 

 יםשיקו אשראיעסקאות נושאות ריבית בכרטיסי , לדיורהלוואה הלוואה )לרבות  (א)

 :(לניכיון

או שאין לבנק זכות לבצע פירעון בטחונות מספיקים  הלוואהה שיש כנגדבמקרה  (1)

כסדרה. תשלומים עתידיים, ככל את ההלוואה משיך לנהל הבנק המקורי ימיידי, 

 דייל עהקולט, שתוקם בבנק הלקוח כנגד הרשאה לחיוב חשבון שישנם, יפרעו 

 . הבנק הקולט

להעמיד את  לבנק יש זכותאין כנגד ההלוואה בטחונות מספיקים או שככל ש (2)

רעון ייעשה הבנק המקורי מאמץ לאפשר את המשך פ ההלוואה לפירעון מיידי,

. ככל שהחליט חשבון הלקוח בבנק הקולט ההלוואה בדרך של הרשאה לחיוב

הגיע  לא הואו בדרך זורעון ההלוואה יהבנק המקורי שלא לאפשר המשך פ

ככל שלא התקבלה או בהלוואה, אופן הטיפול לעניין  עם הלקוח אחרת להסכמה

 .העברת הפעילותהליך ת, יפסק לקוחהוראת 

 :שאינו פיקדון ללא תנועה ביום הגשת הבקשה פיקדון או חיסכון (ב)

, בהתאם לתנאים שהוסכמו ן או החיסכוןפיקדוההבנק המקורי ימשיך לנהל את  (1)

  ., אלא אם ייתן הלקוח הוראה אחרתלפני יום המעבר הלקוחעם 

גם אם מועד זה מאוחר לסיום תקופת , הפיקדון או החיסכון במועד פירעון (2)

הלקוח בבנק  לחשבוןבשלמותם כספי הלקוח הניתוב, יעביר הבנק המקורי את 

 בהתאם להוראת הלקוח.  ,הקולט או לחשבון אחר

, החשבון שאליו יועברו הכספים במועד הפירעון לענייןהיה והלקוח לא נתן הוראה  (3)

   קשר עם הלקוח לקבלת הוראות לעניין הטיפול בכספים. מקוריהבנק הייצור 

המקורי בבנק בחשבון  וקיים ,לקוחהוראה אחרת מהככל שלא התקבלה  - ניירות ערך (ג)

 רךעיר ניבלהחזיק המקורי בנק ימשיך ה, הקולט לבנקלהעברה  ןנית ושאינ ייר ערךנ

 . זה עבור הלקוח

 בחשבון יתרת זכותימת יקולקוח הוראה אחרת מהככל שלא התקבלה  - מטבע חוץ (ד)

אשר לא ניתן להעבירה לחשבון הלקוח בבנק  ,בסוג של מטבע חוץ מקוריהבבנק 

בנק הקולט החשבון במטבע חוץ בבנק הקולט או שאינו מנהל  לקוחהקולט, מאחר שה

 היתרה ימיר הבנק המקורי אתאינו מנהל סוג זה של מטבע חוץ עבור לקוחותיו, 

תנויד לחשבונו של היתרה המקורי, ו לשקלים, בהתאם לאופן ההמרה הנהוג בבנק

, בחשבון בבנק המקורי במטבע חוץ יתרת חובה וקיימתבמקרה  .הלקוח בבנק הקולט

בהעדר מנגנון לקליטת יתרות חובה במטבע חוץ בין ולקוח הוראה אחרת מהבהעדר 
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לשקלים, בהתאם לאופן ההמרה הנהוג  ת החובהימיר הבנק המקורי את יתרהבנקים, 

 תנויד לחשבונו של הלקוח בבנק הקולט.היתרה בבנק המקורי, ו

 שיקים:  (ה)

הלקוח  הבנק המקורי יאפשר ללקוח לקבל פלט שיק ממוחשב שהופק על ידו לבקשת (1)

    המעבר, גם לאחר יום המעבר.  לפני יום

, בבנק המקורי והעביר את פעילותו הפיננסית משך לקוח שיק לא משורטט מחשבונו (2)

לבקשת המוטב לקבל את תמורת השיק האמור במזומן בקופת  וסרב הבנק המקורי

מדות בפניו, לרבות המקורי את המוטב אודות האפשרויות העו הבנק, יעדכן הבנק

 דש באמצעות חשבון המוטב. מחהאפשרות להציגו 

 א. הוראות נוספות לעניין הטיפול בשיקים: 29

הבנקים יאפשרו ללקוח לתת הוראות בדבר אופן הטיפול בשיקים למשמרת שמועד פירעונם  (א)

 הוא במהלך ימי הטיפול בבקשת ההעברה או לאחר יום המעבר. 

תהליך העברת השיק     הבנקים יאפשרו ללקוח לגרוע שיק שהופקד למשמרת גם לפני שהושלם  (ב)

)ה( בכללי הנגיד. במקרה זה ימסור הבנק הקולט את השיק שנגרע ללקוח 4בהתאם לסעיף 

 ימי עסקים מיום בקשת הגריעה של הלקוח. 7בתוך 

לאחר יום המעבר, הבנק הקולט יאפשר ללקוח לבצע את הפעולות הבאות עבור שיק שהוצג  (ג)

 פני יום המעבר: לגבייה על ידי הלקוח בבנק המקורי וסורב ל

 הצגה חוזרת של שיק, ככל שהדבר אפשרי בהתאם להוראות כל דין; (1)

הפקת פלט שיק ממוחשב, ככל שלא הופק בגין אותו שיק פלט של שיק ממוחשב בבנק  (2)

 המקורי.     

 

 ת תהליך הניודהשלמ

 
ה הצפויה קפאהבדבר ה ,מעברה ליוםביום העסקים הקודם את הלקוח, הבנק הקולט יעדכן  .30

בסמוך  עברת הפעילות.יסביר כי זהו השלב הסופי טרם השלמת הוהמקורי בבנק החשבון  של

 מקוריהבנק ה יבצעולא יאוחר מתחילת יום העסקים של יום המעבר,  ,למועד העברת הפעילות

 דיקת עמידה בכללי הנגיד, על סמך נתוני החשבון המעודכנים למועד העברת הפעילות. ב

התהליך  ביטוללבנק הקולט על  המקוריהבנק כללי הנגיד, יודיע ב הואין עמידחל שינוי ככל ש .31

פעילות בחשבון ה לע יסיר את המגבלותהמקורי הבנק  במקרה זה .ויפרט את הסיבות לכך

כי לא לקוח את ה במועד המוקדם ביותר האפשריהבנק הקולט יעדכן ו דיייהאמורות באופן מ

 .עברת הפעילותלביטול תהליך האת הסיבות ויסביר יפרט  ,, ובכלל זהניתן לבצע את בקשתו

 :בכללי הנגיד תעומד הבקשה עודנה הבנק המקורי שעל פי בדיקתככל  .32

העמידה בכללי הנגיד ויעדכן בדבר על די יבאופן מילבנק הקולט יודיע  המקוריהבנק  (א)

 היתרות המיועדות לניוד, ובכלל זה יתרות לא סופיות. 

מרגע שליחת היתרות ואת כל הפעילות בו  מקוריהבבנק את החשבון  יקפיאהבנק המקורי  (ב)

ט, ולא יאוחר מתום יום ל, ביום המעבר, ועד לקבלת תשובה מהבנק הקולבנק הקולט

ניתן להעבירה במועד מאוחר יותר מיום המעבר ש ירות ערךזאת למעט פעילות ני המעבר.

 . לאחר הניוד עט פעילות שנותרת בבנק המקורימול ,בהתאם לכללי הנגיד
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להעברת הבקשה ביטול  ה מטעם הלקוח לענייןהודעאצלו  ההתקבליבדוק האם הבנק הקולט  .33

התקבלה בקשת ככל ש .חל שינוי בחשבון אשר גורם לאי עמידה בכללי הנגיד האםו הפעילות,

קדם והמ במועדיעדכן הבנק הקולט  ,חל שינוי אשר הביא לאי עמידה בכללי הנגידביטול או 

. עם קבלת ההודעה, על מנת להבטיח את עצירת התהליךאת הבנק המקורי ביותר האפשרי 

על הפעילות בחשבון באופן מיידי. בנוסף  שהוטלו הסרת כל המגבלותלהבנק המקורי יפעל 

 תהליך הניוד והסיבה לכך.  ביטולהלקוח בדבר  את יעדכן הבנק הקולט

 עומדת בכללי הנגיד:שעל פי בדיקות שני הבנקים הבקשה ככל  .34

הבנק המקורי לא יאפשר ביצוע פעולות בחשבון המקורי לרבות משיכת  ,המעבר ביום  (א)

 מזומן. 

 יפעלו לניוד ולניתוב הפעילות הפיננסית.  מקוריהבנק הקולט והבנק ה (ב)

לבנק הקולט  הניודהשלמת ללקוח על הבנק המקורי יודיע , הניודעם השלמת תהליך  (ג)

ניתן להותיר בבנק  ,שנותרה פעילות בבנק המקורי לאחר הניוד ככל .ויסגור את החשבון

 המקורי חשבון תמורה. 

הקולט בבנק עד למועד יום המעבר יחויבו בחשבון  הבנקאי חיובים שנעשו בכרטיס החיוב (ד)

עסקאות למועד החיוב  :בפרטובמועד החיוב המקורי של הלקוח ביחס לאותה עסקה, 

עסקאות מתמשכות )דרישת תשלום של מוטב מכוח הרשאה  ,עסקאות תשלומים ,הקרוב

 לחיוב כרטיס( ועסקאות בטחון ששודרו עד ליום המעבר.  

 

 פעולות לאחר יום המעבר 

 
באם יגיעו לחשבון המקורי בהוראה זו.  משמעותההניתוב כ תקופתחל תלאחר יום המעבר  .35

רשאי הבנק המקורי  ,בהתאם לכללי הנגיד ניתובתחת חובת הנכללות פעולות אשר אינן 

 בדומה להחזרות בחשבון סגור. להחזירן

 60ודיע ללקוח, לפחות . הבנק הקולט ישנקבעה בכללי הנגיד לתקופה יימשך בהתאםהניתוב  .36

 . הניתובסיום תקופת הניתוב, על שלב יום לפני סיום 

 אולחשבון המקורי ( או לזיכוי לחיוב)המעבירים תנועות הגופים  את עדכןהבנקים לבאחריות  .37

של  אודות שינוי פרטי החשבוןבנק המקורי ב לכרטיס חיוב בנקאי שהונפק בחשבון הלקוח

  העדכון יבוצע בסמוך ליום המעבר או בסמוך להעברת התנועה, לפי המוקדם. הלקוח.

בפירוט התנועות בחשבון פעילות מנותבת הנובעת מפעילות בכרטיס ללקוח הבנק הקולט יציג  .38

הבנקאי שהחזיק הלקוח בחשבון המקורי בנפרד מפעילות מנותבת אחרת, תוך ציון שם חיוב 

 מתפעל הכרטיס, בנוסף לשם הבנק המקורי.

ימסור ללקוח עדכון חצי שנתי, בערוצים המוסכמים בינו לבין הלקוח, על הבנק הקולט  .39

  .הגורמים המזכים והמחייביםשם  כוללהפעילות הפיננסית המנותבת, 

את הניתוב בכל עת שירצה, במהלך תקופת להפסיק אפשר ללקוח בנק קולט י -תוב ביטול הני .40

 הפסקת הניתוב. , ובלבד שהבנק הקולט יסביר ללקוח את השלכות הפסקת הניתובהניתוב

יכולה להינתן הבקשה להפסקת הניתוב . ממועד הודעת הלקוח ימי עסקים 5בתוך עד תבוצע 

 בהתאם לזכויות החתימה בחשבון. שהדבר על ידי כל אחד מבעלי החשבון ובלבד 
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  - מקוריה מהחשבוןשיקים הנמשכים ניתוב  .41

כל גורם המציג שיקים לגביה יבדוק לגבי כל שיק, בטרם ההצגה, האם החשבון עליו  (א)

. ככל לצורך ביצוע הניתובהוא משוך הינו חשבון שנויד, בהתאם למידע שקיבל 

 נויד, השיק יוצג לבנק הקולט.  עליו משוך השיק שהחשבון 

קולט, בהתאם לבדיקות ה בבנק הבנק הקולט יבדוק את השיקים המוצגים בחשבון (ב)

במסגרת  מקוריהמבוצעות לעניין שיקים, תוך הסתמכות על המידע שקיבל מהבנק ה

  .שרלוונטי, ככל הניוד

 

* * * 
 
 

 עדכונים
 תאריך פרטים גרסה מס'  06חוזר 
 16.12.2019 מקוריתהוראה  1 2597
 17.8.2021 עדכון 2 2670
 30.9.2021 עדכון 3 2669
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 448 ת ניהול בנקאי תקין מספרשאלות ותשובות בקשר עם יישום הורא -נספח 

 

במס"ב, אשר מתרחשת ביום , בבנק המקורי או האם בנסיבות של תקלה טכנית בבנק הקולט :1 שאלה

 תהליך הניוד מתחיל מהתחלה או ממשיך? מעברה

 תהליך הניוד ימשיך ויושלם מיד עם תיקון התקלה, ובלבד שהתקלה תוקנה תוך זמן סביר.  תשובה:

 ?ביצוע הליך של הכרת הלקוח פוטרות מחובת)ד( להוראה 18האם הדרישות בסעיף  :2 שאלה

האמור בסעיף מיועד לצורך היכרות עם הפעילות אותה מתכוון הלקוח להעביר אל הבנק  תשובה:

איסור הלבנת  חוקהקולט ואינו מתייחס להתנהלות הבנק הקולט לצורך קיום חובותיו לפי 

 .2000-, התש"סהון

 כיצד צריך להתבצע תהליך הבדיקה של הבנק הקולט לעניין היתרה המיועדת לניוד? :3 שאלה

על מנת להחליט האם חלה חובה לנייד את החשבון משווים בין היתרה המיועדת לניוד בבנק  תשובה:

 היתרה" הרלוונטית בבנק הקולט."המקורי ובין 

זכות"(, משווים האם היתרה המיועדת לניוד בבנק המקורי היא חיובית )"יתרת  - יתרת זכות

ת כספים בזכות או קבלת כספים, ככל אותה מול המגבלות הקיימות בבנק הקולט לעניין החזק

 שישנן )מגבלות כתוצאה מאיסור הלבנת הון, פתיחת חשבון באופן דיגיטלי וכיו"ב(.

יתרת הזכות בבנק המקורי: הלקוח ביתרה חיובית בעו"ש  היווצרותלישנן כמה אפשרויות 

נמוכות יותר הלקוח ביתרה חיובית בעו"ש ויש לו יתרות שליליות ש או ואין לו יתרות שליליות

 כתוצאה מהלוואה שלא מיועדת להישאר בבנק המקורי.

"(, משווים האם היתרה המיועדת לניוד בבנק המקורי היא שלילית )"יתרת חוב - יתרת חובה

 אותה מול היתרה הפנויה בבנק הקולט.

בבנק המקורי: הלקוח ביתרה שלילית בעו"ש ואין  היתרת חובישנן כמה אפשרויות להיווצרות 

לו הלוואות נוספות; הלקוח ביתרה שלילית בעו"ש ויש לו יתרות שליליות נוספות כתוצאה 

מהלוואות שלא מיועדות להישאר בבנק המקורי; הלקוח ביתרה חיובית בעו"ש ויש לו יתרות 

 בנק המקורי.שליליות גבוהות יותר כתוצאה מהלוואה שלא מיועדת להישאר ב

תקבול במט"ח מחו"ל, כיצד על הבנק  המקורימתקבל בבנק העברת הפעילות במידה ולאחר  :4 שאלה

  לנהוג?

אין חובה לנתב פעילות שוטפת במט"ח. יש להביא זאת לידיעת הלקוח במסגרת דף ההסבר  תשובה:

רשאי לאפשר  המקורילמען הסר ספק יובהר כי הבנק  שיימסר לו בעת הגשת בקשת הניוד.

 ניתוב פעילות שוטפת במט"ח, ובלבד שהוא קיבל את הסכמת הלקוח לכך.

 כיצד הבנק ישקף ללקוח שבעקבות הניוד עשוי להתרחש אירוע מס? :5 שאלה

 על הבנק לשקף זאת ללקוח, בצורה ברורה, בדף ההסבר שיימסר לו בעת הגשת בקשת הניוד. תשובה:

דוא"ל כתובת נייד והסכים למסירת מספר טלפון לחייב את הלקוח ל הבנק הקולט יכול האם :6 שאלה

 המקורי?בבנק הקיימים  מוצריםטיפול בצורך לאתו קשר  בכדי ליצור ,המקורילבנק 

מהלקוח ובמידה והוא  וז הסכמה לא ניתן לחייב לקוח למסור מידע זה. עם זאת, יש לבקש  תשובה:

עלול  מקוריהקושי ביצירת קשר איתו על ידי הבנק  מסרב למסור פרטים אלו, יש להבהיר לו כי

 הפסקת הניוד.ללהביא להפעלת ברירות מחדל בניוד או 

(, אשר התקבלו RTGSלנהוג לגבי זיכויים, שסופיותם מיידית )למשל המקורי כיצד על הבנק  :7 שאלה

 ?יום המעברלאחר מבנק אחר 
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העברת כספים בשקלים על )ב( לחוק יחול, בין היתר, 1ב5( לכללי הנגיד קובע כי סעיף 5)3סעיף  תשובה:

אל חשבון עובר ושב של הלקוח בבנק המקורי, שהושלמה לאחר מועד ביצוע העברת הפעילות 

למעט העברת כספים בין נותני שירותי תשלום שבה סופיות התשלום ללקוח . זאת, יננסיתהפ

 ככל שהבנק הקולט מציע את הפעילות כאמור ללקוחותיו. ו היא מיידית

סופיות התשלום לום שבה שהעברת כספים בין נותני שירותי תלעניין  כללי הנגידההחרגה ב

בין נותני שירותי נוגעת למקרה בו העברת הכספים כאמור מתבצעת  ,ללקוח היא מיידית

זיכויים שסופיותם בנק אחר מלא יקבל  המקוריהבנק  מובהר כי תשלום שונים. בהתאמה,

 .ואילך יום המעברמ החלמיידית 

 ?לקוחות שיש להם הטבות מס בפיקדונותכיצד על הבנקים לנהוג במקרים של  :8 שאלה

יעביר חיווי לעניין קיומן של הטבות מס. הבנק הקולט רשאי לבקש מהלקוח  המקוריהבנק  תשובה:

 אסמכתאות כדי לאמץ הטבות אלו, ככל שישנן.

 ?וץחבע וגם במטבע ישראלי טממתייחס גם למוצרים ב 29האם סעיף  :9 שאלה

 .וץחבע מטבע ישראלי לכן, בכל מקום שאין אמירה מפורשת אין הבחנה בין מט תשובה:

(, לא עומדות 2()ד)26כיצד צריך לנהוג כאשר היתרות המועברות לבנק הקולט, על פי סעיף  : 10 שאלה

הנגיד )יתרת חובה עולה על המסגרת הפנויה או יתרת זכות שלא במגבלות שנקבעו בכללי 

 עומדת במגבלות(?

במסגרת בדיקות התקינות יש להתייחס לכל פרמטר בהתאם למועד המדויק המופיע בכללי  תשובה:

, הניודממועד הבקשה ועד מועד ביצוע רלוונטית הנגיד. כך למשל, בדיקת הבעלות על החשבון 

 .הניוד למועד ביצוערלוונטית בעוד שבדיקת היתרות 

לכן, ככל שמדובר בפרמטר שהבנק הקולט מקבל קודם למועד הקבוע בכללים, מצופה שהוא 

יעשה בו שימוש להנעת הלקוח לפעולה, אך הוא לא יכול להשתמש בו כעילה להפסקת 

 התהליך.

 לנהוג כאשר ישנה קרן נאמנות בבנק המקורי?כיצד  :11 שאלה

 ייר ערך)ג( נ29שנקבעה בכללי הנגיד. בהתאם לסעיף  רךעירות נאמנות נכללת בהגדרת ניקרן  תשובה:

ניתן להעברה ימשיך להיות מוחזק בבנק המקורי והעברת הכספים תתבצע באמצעות שאינו 

 (.3)ה()18הרשאה לחיוב חשבון, כאמור בסעיף 

)א( לכללי 30על הבנק המקורי לשלוח ללקוח דף חשבון בהתאם לסעיף  יום המעברהאם לאחר  : 12 שאלה

 ?  1992-הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים(, התשנ"ב

)א( לכללים כולל פירוט של התנועות בחשבון. משהושלם הניוד 30דף חשבון בהתאם לסעיף  תשובה: 

חובה לשלוח דף חשבון ביחס לפעילות והפעילות הפיננסית הועברה לבנק הקולט, אין 

ב' בהוראת ניהול בנקאי תקין 15סעיף  לאחר יום המעבר יחולהסר ספק, . למען שהועברה

 .420מספר 

כיצד על הבנק לבחון בקשת ניוד של חשבון שקיימת בו עסקת פוזיציה פתוחה או חשבון עם  :13 שאלה

 עסקת מעוף פתוחה?

 .הוראהשל אשראי ולכן יש לבחון חשבונות אלו בהתאם ל העסקאות האמורות הן סוג תשובה:

 

 


