מועדי כניסה לתוקף של רגולציה צרכנית
2015
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31.12.2015

2

6.12

3

11.10

4

01.10

יישום המלצות צוות
התחרותיות
הוראה  -439חיובים
על פי הרשאה.

מכתב -
פנייה יזומה
למתן אשראי
ללקוחות
קמעונאיים.

מכתב המפקח בעניין שירות
המסלולים  -הודעה ללקוחות
קיימים על עמלות שנגבו מהם
בהשוואה לעמלות שהיו נגבות
מהם אילו הצטרפו לשירות
המסלולים.
הוראה  - 470תיקון סעיף  18ו-
)22א( בהתייחס לכרטיסי חיוב
בינלאומיים ,סעיף )23ב( )23ב(
לעניין חיבור מסוף חדש שיתמוך
ברמת חומרה בתקן EMV
ולהחזיק סמכות רלבנטית לתקן
.PCI

5

01.08

הוראה -423
שירות
המסלולים -
סעיף - 6
קישור
באתר
האינטרנט
של התאגיד
הבנקאי.
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01.07

יישום המלצות צוות התחרותיות
הוראה  - 432העברת פעילות וסגירת חשבון
של לקוח ,סעיפים )6 ,5ב()6 ,ג(  -בהתייחס
למדריך)6 ,ד(14 ,13 ,8 ,7 ,
תיקון כללי העמלות -
הטלת פיקוח על עמלת "הודעות והתראות"

תיקון כללי העמלות -
מחיקת "מכתבי מעקב" משירות הודעות והתראות",
עסקאות במט"ח ומשיכות בחו"ל ,הגדרת עסק קטן
לעניין סליקה ,קביעת תעריפון סליקה של עסקאות
בכרטיסי חיוב ,הוספת שירות ניכיון לבתי עסק

צו פיקוח -
פיקוח על שירות הניתן בידי סולק
לנותן שירותי ניכיון; פיקוח על
שירות הודעות והתראות
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01.03

01.04

 הוראה  - 308Aטיפולבתלונות הציבור
 כללי גילוי נאות  -סעיף)5ב() - (1שינויים לגבי
לקוח מסוים

23.02

14

01.02

צו הבנקאות
)פרעון מוקדם
של הלוואה
לדיור(  -עדכון
נוסחת פירעון
מוקדם והרחבת
חובות הגילוי

תיקון כללי העמלות -
פעולת חיוב בכרטיס דביט ,הגדרת עסק
קטן ,הפקת אישור בעלות ,העברה
במערכת זה"ב ,עמלת תשלום נדחה,
עמלה בגין ניהול הלוואות לדיור

מכתב  -גילוי מידע אודות
תניית מדד רצפה בחוזים

15

15.01

01.01.2015

יישום המלצות צוות התחרותיות
 הוראה  - 414עלות גילוי שירותיםבניירות ערך
 הוראה  - 432העברת פעילותוסגירת חשבון של לקוח ,למעט
סעיפים 18 ,14 ,13 ,8 ,7 ,6 ,5

 הוראה  - 422פתיחת חשבון עו"שביתרת זכות וניהולו ,סעיף )8ב(
 הוראה  - 403הטבות לא בנקאיותללקוחות
 כללי גילוי נאות  -למעט סעיפים)3א)4 ,(1א( ו)5 -ב() (1לכללים

מכתב  -חובת יידוע הלקוח
אודות פערי ריביות

