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עמ' 421 - 1

הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית
 .1בהלוואות בהן שיעור הריבית אינו קבוע ואינו ידוע לאורך כל תקופת ההלוואה ,וכן
בהלוואות המבוצעות בחלקים ,יפעל התאגיד הבנקאי כדלקמן:
א .במועדי שינוי הריבית על ההלוואה ,תחול אותה הפחתה או תוספת לריבית הבסיסית
שחלה במועד מתן ההלוואה.
ב .על אף האמור בסעיף א' לעיל ,בהלוואות בריבית משתנה בהן הריבית הבסיסית היא
ריבית  ,LIBORרשאי התאגיד הבנקאי לקבוע מנגנון לשינוי התוספת או ההפחתה שיחול
במקרים קיצוניים ,ובלבד שיקיים את כל התנאים הבאים:
) (1המנגנון יהיה אובייקטיבי וחיצוני לתאגיד הבנקאי;
) (2המנגנון יהיה בר כימות;
) (3המנגנון יהיה סימטרי הן לכיוון העלאת הריבית והן לכיוון הורדתה;

) (4התאגיד הבנקאי ייתן גילוי מלא ונאות בהסכם ההלוואה בדבר מנגנון השתנות
ההפחתה או התוספת ,וכן גילוי לגבי אופן השתנותו בעבר.
 .2א .בפיקדונות בהם שיעור הריבית אינו קבוע ואינו ידוע לאורך כל תקופת הפיקדון ,וכן
בפיקדונות המתחדשים מזמן לזמן בהתאם להוראות שנתן הלקוח מראש ,יפעל התאגיד
הבנקאי כדלקמן :במועדי שינוי הריבית על הפיקדון או חידוש הפיקדון תחול אותה
הפחתה או תוספת לריבית הבסיסית שחלה במועד ההפקדה.
ב .התאגיד הבנקאי רשאי שלא לנהוג כאמור בסעיף 2א במקרה בו הלקוח משך חלק מסכום
הפיקדון במהלך תקופת הפיקדון או במועד החידוש.
 .3בהוראה זו:
"הלוואה" – לרבות מסגרת אשראי מאושרת בחשבון ,או מסגרת אשראי בכרטיס חיוב
כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – .1986
"ריבית בסיסית" – ריבית אובייקטיבית חיצונית כגון שיעור ריבית בסיסית ) (Prime Rateאו
"ליבור" או "ריבית חשב".
"תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א –  ,1981לרבות תאגיד עזר
שהוא חברת כרטיסי אשראי.
 .4הוראה זו תחול על הלוואות ופיקדונות ,של "יחיד" ושל "עסק קטן" ,כהגדרתם בכללי
הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( ,התשס"ח.2008-
 .5תחילתה של הוראה זו היא ביום  ,1.1.14למעט סעיף  2להוראה אשר תחילתו ביום .1.7.14
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