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עמ' 431- 1

פנקסי שיקים

פנקסי שיקים

)(09/11

מבוא
בניהול חשבונות שיקים עבור לקוחות ,חייב בנק לנהוג כאמור בהוראה זו בנוגע לחשבונות
.1
שיקים ולהנפקת פנקסי שיקים ללקוחות.
סחירים)(09/11

הדפסת פנקסי שיקים לא
)א( ) (1בנק לא יקבל שיק שהודפסו עליו מראש מילים האוסרות על עבירותו והערה
.2
כמפורט בפסקה )ג( ) (2להלן ,אם נחזה על פניו שינוי בפרט כל שהוא המופיע
על פני השיק ,למעט שינוי בתאריך או בסכום .שיק כאמור לא יופקד לחשבון
הנפרע ,ואם הופקד ,יוחזר על ידי הבנק הנמשך.
) (2בנק מציג או נמשך לא יגבה עמלה מלקוח בגין שיקים שהוצגו בניגוד לאמור
בסעיף קטן זה.

)ב(

) (3בדף המצורף לכל פנקס שיקים המונפק על ידי בנק ,תודפס מתכונת בליווי
הסבר לדרך הגבלת העבירות על ידי הלקוח.
) (1בנק המוסר פנקס שיקים ללקוח ,לא יסרב לבקשת לקוח שניתנה מראש,
להנפיק פנקס שיקים כשהם משורטטים ועליהם מודפסת תוספת מילים
האוסרות על עבירותם .הפרטים אוסרי העבירות יודגשו )אותיות וצבע
בולטים(.
) (2היה הלקוח יחיד ,ינפיק הבנק את פנקס השיקים כשהם משורטטים ועליהם
מודפסת תוספת מילים האוסרות על עבירותם ,אלא אם ביקש הלקוח ,מראש,
לקבל שיקים ללא השרטוט וללא תוספת מילים כאמור .לעניין סעיף זה
"יחיד" – מי שאינו תאגיד.
) (3בסעיפים )ב() (1ו – )ב()" ,(2שרטוט"  -כמשמעותו בסעיף  76לפקודת השטרות.
) (4שיקים בפנקס ,כאמור בסעיפים )ב() (1ו) -ב() ,(2יהיו במתכונת שנקבעה

)ג(

)ד(

בהוראה זו.
) (1בנק יציין בדף המצורף לפנקס שיקים שעבירותם בוטלה על ידי הבנק מנפיק
השיק ,כי בשיקים אלה אין לבצע שינוי לאחר שנכתבו למעט שינוי בתאריך או
בסכום.
) (2על פני השיק ,יודפס באופן מודגש )אותיות וצבע בולטים( כי בשיק זה אין
לבצע שינוי לאחר שנכתב ,למעט שינוי תאריך או סכום.
בנק יקבע נוסח או צורה אחידים להגבלת עבירות כאמור.

לקוח חדש
אין למסור ללקוח חדש כמות גדולה של טופסי שיקים ,אלא יש להגביל את מספר טופסי
.3
השיקים הנמסרים ללקוח עד שהבנק יוכל להיווכח כי הפעילות בחשבון מנוהלת באופן
תקין על ידי הלקוח.
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עמ' 431- 2

פנקסי שיקים

***
עדכונים
חוזר  06מס'

גרסה

767
1776
----2049

1
2
3

חוזר מקורי
הוראה מקורית
גרסה מחודשת של קובץ ניהול בנקאי תקין
עדכון

2310

4

עדכון

פרטים

תאריך
1/8/78
23/8/95
12/95
16/12/01
25/09/11

