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עמ' 359+1

קשרי תאגידי! בנקאיי! ע! מתווכי!
מבוא
הוראה זו מבוססת על שיקולי 0אלה:
.1
)א( בנסיבות מסויימות עלולי 0מגעיו של המתוו 9ע 0אחרי + 0עבור התאגיד הבנקאי +
להוות ניהול עסקי 0על ידי התאגיד הבנקאי ע 0לקוחותיו ,דבר שמותר שיעשה רק
על ידי התאגיד הבנקאי ובסניפיו.
)ב( ריכוז השירות בסניפי התאגיד הבנקאי ,מבטיח שירות אמי! ומקצועי.
קשרי 0ע 0מתוו 9עלולי 0לחשו= את התאגיד הבנקאי לתביעות מצד לקוחות בגי!
)ג(
פעילות המתוו 9ומצגיו.
הגדרות )(5/97

.2

"לקוח" +

לקוח מ! הציבור ,למעט בנק או מוסד פיננסי;

"מתוו+ "9

מי שמפנה לקוחות לתאגיד הבנקאי ,למעט מפנה שהוא תאגיד עזר
או מנהל תיקי;0

"תאגיד בנקאי" +

לרבות תאגיד עזר שהואגד בישראל ,וכ! תאגיד כאמור בפסקאות,
)3ב( ו 3) +ג( לסעי= ) 11א( לחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א .1981 +
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.3

תאגיד בנקאי לא ישל 0ולא ית! טובת הנאה ,במישרי! או בעקיפי! ,למתווכי 0ולגורמי0
אחרי ,0בתמורה להפניית לקוחות אל התאגיד הבנקאי או אל תאגידי 0הנשלטי 0או
המנוהלי 0על ידיו.

.4

ג 0כאשר המתווכי 0אינ 0מקבלי 0תמורה מהתאגיד הבנקאי עלולות להתעורר הבעיות
שתוארו בסעי=  ,1ולפיכ 9במקרי 0אלה מ! הראוי שהתאגיד הבנקאי ידאג לכ9
שהמתווכי 0המפני 0לקוחות לא יציגו מצג שה 0פועלי 0בש 0התאגיד הבנקאי וכ! מ!
הראוי להבהיר בכתב ללקוח ,המופנה לתאגיד הבנקאי על ידי המתוו ,9שהמתוו 9אינו
פועל בש 0התאגיד הבנקאי וכי התאגיד הבנקאי אינו אחראי לפעולת המתוו.9
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מתווכי נדל"4
)א( תאגיד בנקאי לא יקיי 0קשרי 0ע 0מתוו 9נדל"! בענייני 0הנוגעי 0להפניית לקוחות
.5
לתאגיד הבנקאי ,ג 0כאשר המתוו 9אינו מקבל תשלו 0או טובת הנאה מ! התאגיד
הבנקאי.
)ב( על א= האמור בסעי= קט! )א( ,רשאי תאגיד בנקאי לקיי 0קשרי 0ע 0איגוד או
ארגו! של מתווכי נדל"! בענייני 0של מת! חסות או פרסומת ,ובלבד שנתקיימו כל
אלה:
) (1התשלו 0או טובת ההנאה ,לארגו! מתווכי נדל"! לא יהיה תוצאה או פועל
יוצא מהפניית לקוחות;
) (2ההטבה הניתנת על ידי התאגיד הבנקאי הינה סבירה בנסיבות העניי!;
) (3הנהלת התאגיד הבנקאי קבעה נהלי 0לעני! הטבות לארגוני 0של מתווכי
נדל"!.
ליווי פיננסי
למרות האמור בסעי=  3לעיל ,תאגיד בנקאי רשאי לקיי 0קשרי 0ע 0קבל! בניי! בענייני0
.6
הנוגעי 0להפניית לקוחות לתאגיד הבנקאי תמורת תשלו 0או טובת הנאה ,בתנאי שמדובר
בלקוחות הרוכשי 0נכס בפרוייקט הממומ! על ידי תאגיד בנקאי במסגרת עסקת ליווי
פיננסי שנות! תאגיד בנקאי לקבל! ובתנאי שסיכו 0מפורש בדבר התשלו 0או טובת
ההנאה כלול בהסכ 0הליווי הפיננסי.
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