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היתר כללי לבנקים להנפקת כרטיסי חיוב

היתר!כללי!לבנקים!להנפקת!כרטיסי!חיוב!* !
)לפי!חוק!הבנקאות!)רישוי(!,התשמ"א! (1981-
!
בתוקף סמכותי לפי סעיף  28לחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א ,1981-ולאחר התייעצות בוועדת
הרשיונות ,אני מתיר לבנק להנפיק כרטיסי חיוב בישראל ,למסרם ולהחתים לקוחות על בקשה להנפקת
הכרטיס ,לרבות על הרשאה לחיוב חשבון הנלוות לכך ,בדרך של משלוח החוזה בדואר ללקוח וקבלתו
בדואר חתום על ידי הלקוח או בדרך של החתמת לקוחות על החוזה בפני פקידי הבנק במקומות שונים,
לפי בחירת הבנק )להלן-סניפים זמניים( ,ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
.1

בחוזה כרטיס החיוב תעוגן זכותו של הלקוח לבטל את החוזה ,ללא כל עמלה ,תוך  30ימים מיום
שקיבל את הכרטיס ובלבד שלא נעשה כל שימוש בכרטיס.

.2

א.

אם בעל הכרטיס אינו מנהל חשבון עובר ושב בבנק ,ישלם בעל הכרטיס לבנק את תמורת
השוברים רק בדרך של הרשאה לחיוב חשבון.

ב.

.3
.4

אם בעל הכרטיס אינו מנהל חשבון עובר ושב בבנק ,תימסר לו כתובת של סניף שאינו סניף
זמני או ארעי ,לצורך בירורים; בסניף האמור ירוכז התיעוד הנוגע להנפקת הכרטיס.

אישור הבקשה להנפקת הכרטיס יעשה בסניף האמור בסעיף ) 2ב(.
א.

מסגרת האשראי של כרטיס האשראי שהונפק כאמור לעיל לא תעלה על  18,000ש"ח; המפקח
רשאי ,מעת לעת ,לשנות סכום זה.

ב.

על אף האמור בסעיף קטן )א( ,לאחר שנה מהיום שחוזה כרטיס האשראי נכנס לתוקף ,רשאי
הבנק להגדיל את מסגרת האשראי ,לפי שיקול דעתו.

.5

כרטיס החיוב יימסר רק ללקוח או למי ששמו נקוב בכרטיס ,בידי שליח של הבנק או בסניפי הבנק.

.6

הסניף הזמני ימוקם בדלפק או בחדר עם שילוט מתאים של הבנק; הפעילות עם הלקוחות תתנהל
רק בתחום הסניף הזמני.

.7

עובדי הסניף הזמני יהיו עובדי הבנק ויהיו בעלי הכשרה נאותה למילוי תפקידם.

.8

ההיתר הכללי לבנקים להנפקת כרטיסי חיוב מיום  1ביוני  - 1999בטל.

ירושלים ,ד' בשבט ,התשס"א
 28בינואר2001 ,
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