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חשבונות קטינים

חשבונות קטינים
מבוא
.1

חשבונות קטינים דורשים התייחסות מיוחדת ,בשל כשרותם המשפטית המוגבלת של קטינים,
בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב .1962-לפיכך ,נקבעו בהוראה זו
הנחיות מיוחדות לטיפול בחשבונות קטינים .יחד עם זאת ,הוראה זו לא תחול על חשבונות
קרדיטוריים הנפתחים לטובת קטינים על ידי אפוטרופוס או נותן מתנה לקטין ,ואשר
הקטינים אינם מתערבים בניהולם.

.2

בטל.

תחולה
.3

הוראות אלו יחולו על תאגיד בנקאי ועל תאגיד עזר.

הגדרות
.4

"חשבון עו"ש" -
"נער עובד" -

"קטין" -

חשבון שניתן למשוך ממנו לפי דרישה ,בשיק או בדרך אחרת;
קטין עובד שמלאו לו  15שנים ,שמקבל באופן שוטף שכר עבודה או
משכורת ,המועברת על-ידי מעבידו לחשבון עו"ש המנוהל בתאגיד
הבנקאי;
מי שטרם מלאו לו  18שנים.

סייגים לפתיחת חשבון עו"ש על ידי קטין
5.

)א(
)ב(

לא יפתח תאגיד בנקאי חשבון עו"ש לקטין שטרם מלאו לו  14שנים.
לא יפתח תאגיד בנקאי חשבון עו"ש לקטין שטרם מלאו לו  16שנים ,אלא בהסכמת

)ג(

הוריו של הקטין או אפוטרופסו )להלן  -נציגו( ,שתתקבל בכתב במועד פתיחת החשבון.
למרות האמור בסעיף קטן )ב( ,רשאי תאגיד בנקאי לפתוח חשבון עו"ש עבור נער עובד,
ללא צורך בהסכמת נציגו.

משיכת יתר בחשבונות קטינים
.6

)א(

)ב(

לא יאפשר תאגיד בנקאי משיכת יתר בחשבון קטין ,אלא אם כן קיבל את הסכמת נציגו
לכך מראש ובכתב .הסכמת הנציג תינתן על גבי טופס נפרד ,בו יאשר הנציג את הסכמתו
למשיכת יתר בחשבון הקטין במסגרת שתיקבע.
למרות האמור בסעיף קטן )א( ,רשאי תאגיד בנקאי לאשר לנער עובד משיכת יתר בגובה
המשכורת החודשית שלו ,ללא צורך בהסכמת נציגו.

פנקסי שיקים
7.

לא ינפיק תאגיד בנקאי פנקס שיקים לקטין שטרם מלאו לו  16שנים.
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8.

על גבי שיקים המונפקים לקטינים יוטבעו המלים "קטין" או "נוער )עד  "(18וכן יוטבעו
המילים "סכום המשיכה מוגבל עד לסך  400ש"ח".

9.

מספר השיקים שיונפקו לקטין בכל הזמנה לא יעלה על  25שיקים.

כרטיסי חיוב
.10

)(12/02) (11/00

)א(

לא ינפיק תאגיד בנקאי כרטיס חיוב לקטין שטרם מלאו לו  16שנים.

)ב(

למרות האמור בסעיף קטן )א( ,רשאי תאגיד בנקאי להנפיק לנער עובד כרטיס חיוב
שאיננו כרטיס אשראי.
על אף האמור בסעיף קטן )א( ,תאגיד בנקאי רשאי להנפיק לקטין שמלאו לו  14שנים:
) (1כרטיס המאפשר משיכת מזומנים בלבד ובתנאי שיתרת חשבון הקטין נמצאת

)ג(

)(2

ביתרת זכות;
כרטיס חיוב מוגבל ,שיונפק בהסכמת נציגו ובתנאי שהמפקח אישר מראש לאותו
תאגיד בנקאי הנפקה של כרטיס מעין זה .כרטיס זה יאפשר ביצוע עסקאות
בישראל בלבד ,בחיוב מידי ,רק אם יתרת חשבון הקטין נמצאת ביתרת זכות
ובלבד שסכום העסקאות היומי לא יעלה על  400ש"ח.

.11

תאגיד בנקאי לא ינפיק כרטיס אשראי לקטין ,אלא בהסכמת נציגו ,שניתנה לכך מראש ובכתב
על גבי הטופס המתייחס לשימוש בכרטיס לשם רכישת נכסים.

.12

על גבי כרטיס חיוב שהונפק לקטין יוטבעו המילים "קטין" או "נוער )עד ."(18

13.

סכום המשיכה בישראל באמצעות מכשירים אוטומטיים לא יעלה על  400ש"ח ביממה.

.14

חרג הקטין ממסגרת האשראי שאושרה לו ,יבטל התאגיד הבנקאי את כרטיסי החיוב שהונפקו
לקטין .הונפק כרטיס חיוב לקטין על ידי מנפיק אחר בתיאום עם הבנק ,יודיע התאגיד הבנקאי
למנפיק כי עליו לבטל את הכרטיס והמנפיק יבטל את הכרטיס לא יאוחר מיום עסקים אחד
לאחר הודעת התאגיד הבנקאי.

השקעות
.15

השקעת כספו של קטין בכל אפיק השקעה ,אשר יש בו סיכון לפגיעה בקרן ,תיעשה בהסכמת
נציגו של הקטין בלבד.

דף מידע
.16

עם פתיחת חשבון עובר ושב לקטין ימסור התאגיד הבנקאי לידיו דף מידע בו יפורטו חובותיו
וזכויותיו של הקטין בקשר לניהול החשבון .כמו כן ,יכיל דף המידע פירוט מלא של העמלות
והחיובים האחרים בהם עלול החשבון להיות מחוייב.
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.17

בטל.
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