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                       13/12/2017   
  לכבוד

          ר חדוה בר"ד
        על הבנקיםהמפקחת 

          ישראלבנק 
  ירושלים

  ,רבשלום 
  

  )דביט(ידי יבהנפקת כרטיסי חיוב מקשיים שמעמידים הבנקים  :הנדון  
  

אמצעות במטרה לצמצם פערים חברתיים וכלכליים בחברה הישראלית. אנו פועלים ב 1997"ידיד" הוקמה בשנת 
מרכזי הזכויות  15סיוע לאזרחי ישראל לממש את זכויותיהם החברתיות והכלכליות. להשגת מטרה זו פועלים 

הוא תחום  "ידיד"הנושאים המרכזיים בהם עוסקת חד א .ברחבי הארץ, בהם יכול כל אזרח לקבל מענה וסיוע
  .ההדרה הפיננסית של אוכלוסיות מעוטות הכנסה והזדמנויות

  
 מצוקהעשרות פניות, בעיקר של אמהות חד הוריות, אשר עקב  "ידיד"הגיעו למרכזי הזכויות של לאחרונה 

ה שהתברר הוא כי לאחר שסייענו להן מ כלכלית וחובות אליהן נקלעו ביקשו את עזרתנו וכמובן קיבלו אותה.
להסדרי חוב והזדמנות שנייה לחיים נורמטיביים דווקא הקושי המרכזי שהוטל עליהם היה מצד הבנקים להגיע 

   בלבד.רטיס למשיכת מזומן כלתת להם  והסכימו )דביט(הם כרטיס חיוב מיידי אשר סירבו להנפיק ל
  

תיחת חשבון עובר ושב ביתרת פ -   422 ניהול בנקאי תקיןהוראת ינה עומדת בכללי אסבורים כי מדיניות זו אנו 
מוטעית ואף סותרת לא רק את הרצון לאפשר לכלל האזרחים להשתמש,  שהוציא בנק ישראל, היא ,זכות וניהולו

את מסקנות והמלצות  חים לציבור הרחב אלא גם סותרתבצורה מושכלת במוצרים פיננסיים ובנקאיים הפתו
אי הועדה לצמצום השימוש במזומן ואף את חלק מהמלצות הועדות השונות שעסקו בפתיחת שוק האשר

   .ותוהבנקאות לתחר
  

  :ן השאריכם נכתב בזו שלבהוראה 
מטעם זה נקבע, בין   .הוא חשבון חיוני, באמצעותו מנהל לקוח את רוב פעילותו הפיננסית חשבון עובר ושב

ביתרת זכות ולנהלו, ובלבד שלא קיימת  כי על תאגיד בנקאי לאפשר לכל לקוח לפתוח חשבון עובר ושבהיתר, 
הוראה זאת באה להבהיר מהם המקרים בהם לא תתקבל טענת "סירוב סביר"  2. לאי מתן שירות סיבה סבירה

התאגיד הבנקאי  חשבון עובר ושב ביתרת זכות. בנוסף, ההוראה מבהירה מהן החובות המוטלות על לפתיחת
כם בינו לבין התאגיד הבנקאי, כנדרש ההס בניהול חשבון עובר וש ב ביתרת זכות, בכפוף לעמידת הלקוח בתנאי

  בחוק
  

ות בנק המדוברים אנו עוסקים בלקוחות של הבנקים או בכאלה המבקשים לחזור ולנהל חשבונבמקרים 
ם לחזור ולהתנהל, אט אט, כשאר מצוקה כלכלית ואשר מבקשימסודרים לאחר תקופות של הגבלה או 

י שיצטרכו לקוחות הבנקים והם מבקשים לקבל כרטיס חיוב מיידי אשר יאפשר להם לבצע רכישות מבל
  בארנקם מאות ואלפי שקלים. הסתובב ול
  

 :מאלה תאגיד בנקאי לא יסרב לפתוח חשבון ללקוח, רק בשל היות הלקוח אחד או יותר סירוב בלתי סביר
מור לרבות לקוח כאשיקים ללא כיסוי,  חוקלקוח מוגבל, או לקוח מוגבל חמור, או לקוח מוגבל מיוחד, כמשמעות ב

 לקוח בהליך פשיטת רגל , לרבות לקוח שהיה בעבר בהליך פשיטת רגל. הוראות חוק זה ש הוגבל בעבר לפי
לקוח אשר מתנהל, או התנהל בעבר, בינו לבין תאגיד בנקאי אחר, הליך ( .לקוח אשר הוטל עיקול על חשבונותיו

   .שמקורו בגביית חוב משפטי
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 תאגיד בנקאי לא יסרב, סירוב בלתי סביר , לבקשת לקוח לנהל את חשבונו באמצעים – אמצעי תשלום
קבלת כרטיס בנק, כהגדרתו בחוק  )הוראת קבע( ביצוע תשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה :הבאים

קבלת כרטיס בנק, כהגדרתו בחוק  , י בו הוא חיוב מידיהלקוח בתאגיד הבנקא שחיוב חשבוןכרטיסי חיוב, 
  .מזומנים למשיכתכרטיסי חיוב, 

  
אינו כרטיס אשראי והינו כרטיס והעובדה כי הוא  כרטיס הדביט ת חשיבותו של אלי שאין צורך להסביר נדמה 

נו מבינים מדוע אאין ה באמצעותו. חיוב אשר באם אין כסף בחשבון הבנק לא ניתן לבצע את פעולת הרכיש
בטענות שונות ומשונות  )מיידיחיוב (שוללים הבנקים וחברות האשראי את הזכות הבסיסית לקבלת כרטיס דביט 

  שבינן לבין המציאות אין דבר וחצי דבר. 
  

דווקא מתן כרטיס הדביט יכול להחזיר אותו בציבור רחב אשר פוגעים סבורים כי בהתנהלות זו הבנקים אנו 
החובה את מיידית, לכל הבנקים  רענןלסבורים כי בנק ישראל חייב אנו להתנהלות כלכלית נכונה וראוייה. 

לכל לקוח שיבקש זאת מבלי להערים עליו קשיים כל שהם.  )דביט(די עליהם להנפיק כרטיס חיוב מייהמוטלת 
  ותיהם. מזו, אנו סבורים כי על הבנקים להציע כרטיסים כאלה ללקוחיתרה 

  
ם סגנית המפקחת על הבנקים אציע לכל הפונות אלינו לפנות אל יחידת פניות הציבור בבנק לשיחתנו עבהמשך 
ברורה וחד משמעית לבנקים ובה הפיקוח על הבנקים יוציא הנחייה ך מבלי להדרש לכך אנו מבקשים כי ישראל א

  פירוט מחוייבותם בנושא זה
  

  להתייחסותכם המיידיתאודה 
  

  בברכה,                
              
  מלמדרן                 
  ל"סמנכ                

  
  :העתק

  משה כחלון, שר האוצרמר 
  ר ועדת הכלכלה"כ איתן כבל, יו"ח
  כ איילת נחמיאס ורבין"ח

  ועדת הכלכלה חברי 
  ד עודדה פרץ, סגנית המפקחת על הבנקים"עו
  ד דרור שטרום"עו
  
   
  


