
   

           

     בנק ישראל

  הפיקוח על הבנקים

  לקוח-אגף בנק

    ללקוח מידע דף

  וניהולו ביתרת זכות ש"עו חשבון תיחתפ

  ?ושב עובר חשבון לכל לקוח לפתוח מחויב בנק האם

   . אלא אם כן קיימת סיבה סבירה לסירוב, עובר ושב במטבע ישראליחשבון ללקוח לפתוח החוק, בנק חייב  לפי. כן

  : המונעת זאת  אחרת סיבה שאין ובלבד ,(ללא אשראי) הבנק מחויב לפתוח חשבון ביתרת זכות ללקוחות הבאים גם

(לגבי  בהווה  או בעבר ,1981 – א"התשמ, כיסוי ללא שיקים בחוק כמשמעותם ,מיוחד מוגבל או, חמור מוגבל או, מוגבל לקוח .1
 ;חשבון ללא שיקים)ל הכוונהגבל בהווה לקוח מו

בנק רשאי להתנות את פתיחת החשבון, בהצגת (לגבי לקוח בהליך פשיטת רגל בהווה, ה בעבר או בהווה רגל פשיטת בהליך לקוח .2
 );המיוחד המנהל או הנכסים מכונס אישור

  .חשבונותיו על עיקול הוטל אשר לקוח .3

   .חוב בגביית שמקורו משפטי הליך, בינו לבין בנק אחר, בעבר התנהל או מתנהל אשר לקוח .4

חד אאת פקיד הבנק קיבלת מ וודא כי, צאתך מהבנקטרם  - והחשבון לא נפתח במועד הגשת הבקשה הגשת בקשה לפתיחת חשבון
  באים:טפסים השני מ

  ימי עסקים.  5בתוך הסופית במקרה כזה, על הבנק למסור לך את החלטתו  - בקשה לפתיחת חשבון הגשת טופס המעיד על
 זה.בטופס אם אישור הבקשה מותנה בהמצאת מסמכים, רשימת המסמכים תפורט 

 הבנק סירב לפתוח לך חשבון. טופס ובו ציון העובדה ש 

  אילו שירותים מחויב הבנק להעמיד ללקוחותיו? 

 בסניף שירות עמדת באמצעות מידע אחזור שירות.  
 למשל, אתר האינטרנטהבנק של ערוצי הבנקאות בתקשורת באמצעות חשבוןמידע הנוגע לל גישה ,. 
  או לסרב במקרה יש סיבה סבירה בנקאות בתקשורת (אם כי הבנק רשאי לקבוע מגבלותהביצוע פעולות בחשבון בערוצי.( 

  

  :בקשתו, אלא אם כן ישנה סיבה סבירה לסירוב, על פי להעמיד ללקוח חייב בנקאת אמצעי התשלום הבאים 

 מזומנים למשיכת כרטיס. 
 (הוראות קבע) הרשאה פי על חיובים של בדרך תשלומים ביצוע. 
 .(כרטיס דביט) כרטיס חיוב מידי 

  
  האם בנק חייב לתת אשראי ללקוח?

  
באשראי מכל סוג שהוא, לרבות מסגרת אשראי . מתן שירות הכרוך יובנק החובה להעניק אשראי ללקוחותלא מוטלת על  לפי החוק

, הוא בתחום שיקול דעתו של הבנק. גם הביטחונות שידרוש הבנק כנגד העמדת האשראי נתונים ופנקס שיקים בחשבון העו"ש
  .לשיקול דעתו

בקשר למקרה פרטני בהתאם  בפיקוח על הבנקיםמחליף יעוץ משפטי או פנייה ליחידה לפניות הציבור מחייב. המידע אינו המידע בדף זה הוא כללי בלבד ואינו 
  . לנסיבותיו


