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 ו' ניסן תש"פ  ת"א, 
 31/03/2020 

 

 משבר הקורונה ומערכת הבנקאות -פיננסים  ואגרת עדכון מטעם ועדת בנקאות 

ניתנו על ידי בנק ישראל והמערכת אשר את ההקלות  ופיננסים ועדת בנקאותלנוחיותכם ריכזה 

 הבנקאית, שמטרתן להקל על הציבור עקב משבר הקורונה. 

  בית למשקי משכנתא הלוואות על במגבלות הקלה

בנק ישראל הגדיל את שיעור המימון המותר בהלוואות משכנתא כך שניתן יהיה לתת מימון של 

 (.50%מערך הדירה )במקום  70%עד 

  ושב עובר בחשבונות אשראי רותמסג ניהול בנושא הקלות

מתוך הכרה שיהיו יותר לקוחות שייקלעו לקשיים תזרימיים. ניתנו הקלות שנועדו לאפשר 

לבנקים לכבד חיובים של לקוחות שחורגים ממסגרת האשראי שהועמדה להם או שאין להם 

מסגרת אשראי. בנוסף, הוארכה תקופת החריגה ממסגרת האשראי עד להסדרתה מיום אחד 

לשלושה ימי עסקים, זאת על מנת לסייע לבנקים לתת מענה במצב של מחסור בעובדים. התיקון 

יוצר איזון בין הצורך לאפשר ללקוחות המשך התנהלות סבירה בתקופה קשה זו, ומאידך הוא 

 .מבטיח שהגדלת האשראי בחשבון תתבצע בהלימה ישירה לצרכי הלקוח

  לסניפים להגיע מבלי בנקאיות פעולות ביצוע

ניתנה אפשרות לכלל הלקוחות להצטרף מרחוק ל"בנקאות בתקשורת", לצורך קבלת מידע  

ולצורך ביצוע פעולות באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט, והאפליקציה הבנקאית, מבלי להגיע 

 לסניפים.

 קבע הוראות בנושא הקלות

לחיוב חשבון באמצעות הותר לבנקים לקבל הוראות לביטול חיוב על פי הרשאה או הרשאה  

 הטלפון )ולא רק באמצעות הודעה בכתב(.

  הטלפון באמצעות בנקאיים שירותים קבלת לעניין הקלות

הותר לבנקים לצרף לקוחות להסכם בנקאות בתקשורת ולכרות הסכמים למתן אשראי )למעט 

 הלוואות לדיור( גם באמצעות קבלת הסכמת הלקוח בטלפון.
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  הלאומי הביטוח באותקצ במשיכת ללקוחות סיוע

בעידוד הפיקוח על הבנקים, המערכת הבנקאית מתחילה בימים אלה לשלוח כרטיסי חיוב מידי 

)דביט( ללקוחות מקבלי קצבאות, אשר אין ברשותם כרטיס חיוב ונוהגים למשוך את הקצבאות 

 באמצעות שירותי הקופה בסניף.

 כיסוי ללא צ'קים בשל בנק חשבונות הגבלת השהיית

במרץ  4-הפיקוח על הבנקים קבע כי תושהה הגבלת חשבונות בנק בשל צ'קים ללא כיסוי החל מה 

, כך ששיק שהופקד החל מהתאריך האמור וחזר מחמת היעדר כיסוי מספיק, לא יובא 2020

בחשבון בספירת השיקים לצורך הטלת הגבלה לפי החוק. כידוע וועדת בנקאות פנתה בעניין זה 

והפיקוח על הבנקים. אנו עדיין ממתינים לקבל עמדת הממונה על מאגרי המידע לנגיד בנק ישראל 

 על מנת שהדבר לא יהווה רישום שלילי בעתיד.

  יישומון באמצעות ההפקדות סכום הגדלת

-ישומון הבנקאי ליבנק ישראל החליט על הגדלת סכום ההפקדה של שיק בודד באמצעות ה 

 .ש"ח 50,000

 טי רגלהנפקת כרטיסי דביט לפוש

הבנקים הונחו לאפשר הנפקת כרטיסי דביט לפושטי רגל וצירופים לשירותים המקוונים ללא צורך 

באישור הנאמן בכל בקשה פרטנית. זאת, על בסיס עמדת כונס הנכסים הרשמי שנתן לכך הרשאה 

 גורפת.

  שוטפים משכנתא תשלומי הקפאת

תשלומי המשכנתא השוטפים  חלק מהבנקים הודיעו כי יאפשרו ללקוחותיהם להקפיא את

לתקופה שנקבעה על ידי הבנקים. ניתן לברר עם הבנק בו ניטלה הלוואת המשכנתא האם ניתן 

 להקפיא תשלומים אלה, ומה המשמעויות.

 : הרצ"ב מומלץ לעקוב אחר פרסומי ועדכוני בנק ישראל והפיקוח על הבנקים בקישור

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Pages/Default.aspx 

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Pages/Default.aspx
https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Pages/Default.aspx


 
 

___________________________________________________________________________________ 
 03-6918696פקס.      1-599-500-606,  טל.  64731אביב -תל, 10רח' דניאל פריש 

   02-5610062  ,   פקס.   1-599-500-606,  טל. 92190, ירושלים 1רח'  שופן 

http://www.israelbar.org.il  -  E-mail:  vaadmerkazi@israelbar.org.il 
 

 

 

 

 בעת משבר הקורונה לסיוע לעורכי הדין מול המערכת הבנקאית מוקד שירות מיוחד

בעת משבר הקורונה  במטרה לסייע לעורכי הדין  מוקד שירות מיוחדלשכת עורכי הדין פתחה 

לעבור את התקופה הזו עם מענה מקצועי ככל האפשר לשאלות המטרידות את עורכי הדין בימים 

בשלל ענפים. בין היתר, מופעל קו זה בכדי לסייע בכל בעיה מול המערכת הבנקאית החל  אלה

ק מניהול החשבון, מסגרות אשראי, מתן הטבות והקלות לעורכי הדין )כמפורט בפרסומי בנ

 ישראל( ובתפעול חשבונות נאמנות ופיקדונות.

ונציג הלשכה ישוב  050-5588481 הודעת וואטסאפ למספרלשלוח הנכם מוזמנים  

 אליכם בהקדם.

 

 

 

 יורם אלקיס, עו"ד
 

 יו"ר )משותף( 
 ועדת בנקאות ופיננסים

 

 דורון אריאל, עו"ד
 

 יו"ר )משותף( 
 ועדת בנקאות ופיננסים

 

 עו"דמיכל רבינוביץ, 
 

 ( יו"ר )משותפת
 ועדת בנקאות ופיננסים

 

 דוד פורר, עו"ד 
 

 משותף(יו"ר )
 פורום בתי משפט 
 לשכת עורכי הדין

 אילן בומבך, עו"ד
 

 יו"ר )משותף(
 פורום בתי משפט 
 לשכת עורכי הדין

 

  
 גלעד נרקיס, עו"ד

 
 יו"ר )משותף( 

 ועדת בנקאות ופיננסים
 

 מאיר לפלר, עו"ד
     

  יו"ר )משותף(סגן 
 ועדת בנקאות ופיננסים

 

 

 

 

  
 

 העתקים: 
 אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדיןעו"ד 

 , לשכת עורכי הדיןתחום אזרחי מסחריעו"ד יובל טייק, ממונה 
 


