
צו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירות שנותן...( )הוראת שעה(, התשע"ה-2015 

צו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירות שנותן מנפיק לסולק 
בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידי( )הוראת שעה(, 

התשע"ה-2015 1

ללקוח(,  )שירות  הבנקאות  לחוק  ו–9יב  9יא  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-1981, ולעניין סעיף 3 לצו זה - לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מצווה 

לאמור:

בצו זה -הגדרות  .1

"חוק כרטיסי חיוב" - חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986;

"כרטיס חיוב מיידי" - לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים לרכישת נכסים מאת 
ספק, בתשלום מיידי של התמורה בידי הלקוח, למעט כרטיס נטען;

"כרטיס נטען" - לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים לרכישת נכסים מאת ספק, 
שניתן לצבור בהם ערך כספי, ובכלל זה "כרטיס תשלום" כהגדרתו בחוק כרטיסי 

חיוב, שהחיוב באמצעותם הוא מיידי;

"מנפיק" ו"ספק" - כמשמעותם בחוק כרטיסי חיוב;

"נכס" - כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב;

"סולק" ו"סליקה צולבת" - כהגדרתם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981;

בעד  ולמעט תשלום  נטען,  בכרטיס  או  מיידי  חיוב  בכרטיס  עסקה   - מיידי"  חיוב  "עסקת 
משיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים.

הכרזה על שירות 
בר–פיקוח לעניין 
העמלה הנגבית 

בעדו

שירות שנותן מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידי מוכרז   .2
בזה שירות בר–פיקוח לעניין העמלה הנגבית בעדו.

קביעת שיעור 
עמלה בקשר 

לסליקה צולבת

העמלה בעד שירות שנותן מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב   .3
מיידי, תעמוד על שיעור של 0.3% מסכום העסקה.
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תחולה
)תיקון התשע"ז(

תחילתו של צו זה ביום כ"ב באדר ב' התשע"ו )1 באפריל 2016( ותוקפו עד יום כ"ג   .4
בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(.

ח' באלול התשע"ה )23 באוגוסט 2015(
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