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  כללי
 א מבוא

 ב תוכן העניינים

  
 102 1954 -ד "התשי, חוק בנק ישראל

  

  פקודת הבנקאות
 103 1941פקודת הבנקאות לשנת 

 104 1983 -ג "התשמ, )אגרות(צו הבנקאות 
 105 1941, הסמכה לערוך חקירות לפי פקודת הבנקאות

 106 1992 -ג "התשנ, )הביקורת הפנימית(כללי הבנקאות 
 107 1991 -ב "התשנ, )הצגת דוח שנתי ופרסומו(הוראות הבנקאות 

  

  פקדונות ללא תנועה
 110 2000 -ס "התש, )פקדונות ללא תנועה(צו הבנקאות 
 111  דברי הסבר-  2000 -ס "התש, )פקדונות ללא תנועה(צו הבנקאות 

 112  דברי הסבר-השקעת פקדונות ללא תנועה 

  

  )םעמלות פירעון מוקד(צו הבנקאות 
 115 2002 -ב "התשס, )עמלות פירעון מוקדם(צו הבנקאות 
 116  דברי הסבר - 2002 -ב "התשס, )עמלות פירעון מוקדם(צו הבנקאות 

 117  קביעת הרבית הממוצעת- 1981 -ב "התשמ, )עמלות פרעון מוקדם(הסמכה לפי צו הבנקאות 
 118 1993 -ג "התשנ, )הוראת שעה) (עמלת פרעון מוקדם(חוק הבנקאות 

  

  )רישוי(חוק הבנקאות 
 124 1981 -א "התשמ, )רישוי(חוק הבנקאות 
 125 1996 -ו "התשנ, )11' תיקון מס) (רישוי(חוק הבנקאות 
 126 1990 -ן "התש, )א לחוק23הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף ) (רישוי(כללי הבנקאות 
 127 14 פרשנות לסעיף - 1981 �א "התשמ, )רישוי(חוק הבנקאות 

 128 1997 -ז "התשנ, )בנק לקידום עסקים) (רישוי(צו הבנקאות 

  



 ג

 
  תחומי עיסוק של תאגידים בנקאיים

 132  1981 -א "התשמ, )רישוי(קביעת עיסוק מותר לבנק למשכנתאות לפי חוק הבנקאות 
 133 הלוואות לרכישת זכויות מגורים בבתי אבות

 134 1981 -א "התשמ, )רישוי(ים בידי בנקים למשכנתאות לפי חוק הבנקאות אישור לקבלת פקדונות כספי
 135 הערכות בנקים למשכנתאות לשינויים בהוראות לגבי פקדונות כספיים

 -א "שמהת, )רישוי(אישור לקבלת פקדונות כספיים בידי בנק למימון השקעות לפי חוק הבנקאות 

1981 
136 

 137 י בנק למימון השקעות"מתן אשראי ע
 138 תאגיד עזר העוסק בקבלת כספים בפקדון

  

  סינוף
 140 )חוזר המפקח( כללי -נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים 
 141 נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים

 142  1981 -א "התשמ, )רישוי(מתכונת היתרים לפי חוק הבנקאות 
 144 1981 -א "התשמ, )רישוי(היתר כללי לבנקים להעתקת סניף בישראל לפי חוק הבנקאות 

 145  1981 -א "התשמ, )רישוי(ר כללי לבנקים למשכנתאות לפתיחת סניפים ארעיים לפי חוק הבנקאות הית
 146 1981 -א "התשמ, )רישוי(היתר כללי לבנקים להנפקת כרטיסי חיוב לפי חוק הבנקאות 

 147 1981 -א "התשמ, )רישוי(דה לפי חוק הבנקאות היתר כללי לבנקים למתן אשראי במקומות עבו

  

  )שירות ללקוח(חוק הבנקאות 
 150 1981 -א "התשמ, )שירות ללקוח(חוק הבנקאות 
 151 1992 -ב "התשנ, )גלוי נאות ומסירת מסמכים) (שירות ללקוח(כללי הבנקאות 

 152 )חוזר המפקח( הבהרה �חישוב עלות אפקטיבית 

 153 1990 -א "התשנ, )דרכי חישוב ריבית) (שירות ללקוח(הוראות הבנקאות 
 154 1992 -ב "התשנ, )מועד זיכוי וחיוב בשיקים) (שירות ללקוח(הוראות הבנקאות 
 155  פרשנות- 1992 -ב "התשנ, )מועד זיכוי וחיוב בשיקים) (שירות ללקוח(הוראות הבנקאות 

 156   ליווי פיננסי של בניה-פרסומת 
 157 גילוי נאות של שיעורי עמלות

 158 1995 -ה "התשנ, )פרסומת המכוונת לקטינים) (לקוחשירות ל(כללי הבנקאות 
 159 1986 -ו "התשמ, )ייעוץ להשקעות) (שירות ללקוח(כללי הבנקאות 

 160 הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי 
 161 ה לפניות הציבורמענה למכתבי היחיד

 162 סירוב בלתי סביר לפתיחת חשבון
 163 תחולת חוק הערבות על מי שממשכן נכס לטובת צד שלישי

  
  



 ד

 
  כרטיסי חיוב

 731 1986 -ו "התשמ, חוק כרטיסי חיוב
 174 1986 -ו "התשמ, תקנות כרטיסי חיוב

  

  שיקים ללא כיסוי

 177  דברי הסבר-שיקים ללא כיסוי 
 178 1981 -א "התשמ, חוק שיקים ללא כיסוי

 179 1981 -א "התשמ, תקנות שיקים ללא כיסוי
 180 1981 -ב "התשמ, )סדרי דין(תקנות שיקים ללא כיסוי 
 181 1992 -ב "התשנ, כללי שיקים ללא כיסוי

 182 1982 -ב "התשמ, ) שירות חירום-סייגים לתחולת החוק (תקנות שיקים ללא כיסוי 
 183 וזרי המפקחח

  

  הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות
 1995 �ה "התשנ, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות

 ) עיסוק בתאגיד בנקאי-9סעיף  ( 
185 

 186 הודעה בדבר קביעת הון עצמי מרבי

  

  הלבנת הון
 187 2000 -ס "התש, חוק איסור הלבנת הון
 188 2001 -א "התשס, )דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים, חובות זיהוי(צו איסור הלבנת הון 

  

  שונות
 191 מבנה ארגוני של הפיקוח על הבנקים

 192 רשימת התאגידים הבנקאיים
193 גביית חובות באמצעות עורכי דין חיצוניים

 194  השירות הבנקאי-מתן שירותים של בנק באמצעות סניפי רשות הדואר 
 195 העברת מידע על לקוחות לגוף אחר

 196 טופס תנאים כלליים לניהול חשבונות
 197 היערכות להמשך פעילות התאגיד הבנקאי במצבי חירום שונים

 198 החזקת נכסים נזילים
199 1992-ב"התשנ, חוק הלוואות לדיור

200 הבהרות בדבר הטבות ללקוחות

 


