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!.הנוסח המחייב הוא הנוסח כפי שפורסם. נוסח זה אינו רשמי

!*היתר!כללי!לבנקים!למשכנתאות!לפתיחת!סניפים!ארעיים!

!)1981-א"התשמ,!)רישוי(לפי!חוק!הבנקאות!(

!

ולאחר התייעצות בוועדת , 1981-א"התשמ, )רישוי( לחוק הבנקאות 28בתוקף סמכותי לפי סעיף 

לנהל עסקים בישראל עם לקוחותיו ) הבנק-להלן(אני מתיר לבנק למשכנתאות , הרשיונות

 :ארעיים על פי הקבוע כדלקמןבסניפים 

 ; סניף שיפעל במשך לא יותר משנה מיום פתיחתו-" סניף ארעי", בהיתר זה .1
 

 .ויזוהה בבירור כסניף בנק, לרבות קרוונים, סניף ארעי ימוקם במבנה .א .2

במשך שנה מיום סגירת הסניף הארעי לא יהיה הבנק רשאי לפתוח סניף ארעי באותו  .ב  

 .אתר

 . מטר ממקום הסניף הארעי500 שטח ברדיוס של -לעניין זה , "אתר"    
 

אשר יבדוק ויאשר את תיקי , הפעילות בסניף הארעי תהיה כפופה לפיקוח של סניף רגיל .3

 .תיקי ההלוואות ישמרו בסניף הרגיל; ההלוואות שנפתחו בסניף הארעי
 

 . סניף ארעי יופעל רק בידי עובדי בנק .א .4

 . לא יוחזקו מזומניםבסניף ארעי  .ב 

האמור , תימסר הכתובת של הסניף הרגיל, ללקוח המבקש הלוואה בסניף ארעי  .ג

 . לעיל ואליו יפנה לצורך בירורים3בסעיף 
 

בנק רשאי לפתוח עד חמישה סניפים ארעיים שיפעלו בעת , )ב(2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .5

 .ובעונה אחת
 

על הכוונה לפתוח ,  שבעה ימים לפני פתיחת סניף ארעילפחות, למפקח תימסר הודעה . א .6

תאריכי פתיחתו וסגירתו וכן מספר הסניפים , מיקום הסניף הארעי, סניף    ארעי

 .הארעיים שיפעלו באותה עת על ידי הבנק

 .בנק לא יפתח סניף ארעי אם המפקח הודיע לו על התנגדותו לפתיחת הסניף  .ב 
 

 . בטל- 1993 ביולי 30ם ההיתר הכללי לסניפים מיו .7

 

  

         דוד קליין
  נגיד בנק ישראל      
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