
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16.08.2019תאריך:  
 לכבוד

 לקוחות משרדנו,
 נותני שירותי אשראי

 
                           שלום רב,

 כניסה לתוקף של התיקון לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות  הנדון:

 "חוק אשראי הוגן"

 

כחוק , הידועות תהסדרת הלוואות חוץ בנקאיו לחוקהתיקונים  ו במלואםסיכנ 25.8.2019יום בם, ע לככידו

 .אשראי הוגן

 ק לתוקף.המעודכנים בעקבות כניסת החוי השינויים והחובות זנו את עיקרכם, ריכלנוחיות

שלוש עד של ש ונכלה בעו כספיל מעיצום הח סנקציות פליליותבגין חלק מהחובות, חוק קובע ה, בנוסף

  !!ות מאסרשנ
 ת לבכם, מדובר בהתייחסות כללית ומומלץ להתייעץ איתנו פרטנית לגבי כל נושא.מולתש

 

 רקע .1

, עבר 2017 –), התשע"ז 5חוק אשראי הוגן, או בשמו הרשמי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תיקון מס 

 .07.08.2017בכנסת בקריאה שלישית ביום 

התיקון לחוק בא על רקע הפער שהתגלה בין העקרונות וההוראות של חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות 

ת אי הכללת הבנקים וגורמים אחרים תחת החוק והן מבחינת חישוב ) לפני התיקון, הן מבחינ"החוק"(להלן: 

 הריבית, והגדרת אשראי מצומצמת. 

 כאמור התיקון לחוק עוסק בעיקר בנושאים הבאים:

חברות ביטוח, חברות מנהלות , בנקים(כולל  תן אשראיהחלת החוק על מרבית הגופים העוסקים במ •

 וכיו"ב)

 ושינוי אופן החישוב של הריבית ינוי גובה הריבית המקסימאלית המותרת לגביהש •

 שראי במט"ח, אמסגרות אשראיניכיון, (כולל  הגדרה רחבה יותר של האשראי הנכלל תחת החוק •

 ב)כיו"ו

 הגדרה רחבה יותר של הסכם ההלוואה וסעיפים האמורים להיכלל בו •

 בגין הפרות החוק על סעיפיו השונים.קביעת עיצומים וענישה פלילית  •

 

 התיקון לתוקףמועד כניסת  .2

 )וקףמגבלות הריבית לנש"א נכנסו כבר לת( 25.08.2019ביום כאמור תיקון במלואו של החוק, ייכנס ה
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 תיקונים עיקריים .3

 הלוואה?כמה נחשב  .3.1
אשראי במט"ח, כרטיסי לרבות ניכיון שטר, , כל עסקת אשראילחוק מגדיר כי תחת הלוואה נכלל  1סעיף 

 . להלן).3.4הוחרגו (ראו סעיף מעט סוגי עסקאות של אשראי, מסגרת אשראי אך

כולל עסקאות אשראי שהוגדרו בחוק הפיקוח על נותני  כל עסקת אשראיהמשמעות היא, שנכון להיום, 

 תחת החוק. ת, נכללכולל עסקת ניכיון שיק מזומןשירותי אשראי ככאלה, 

 

 יליתפל - ובה ריבית מקסימאלית ג .3.2
 בגובהשהחוק חל עליו (כלומר לא כולל תאגידים), בשיעור עם מלווה  הסכם של ה כרית מלווה אוגביה 

 שלוש שנים!מאסר , עונשה 30%ריבית בנק ישראל +

 

 זרחית)(ריבית א גובה הריבית המקסימאלית המותרת לגביה .3.3

וג ס

ואה/ ההלו

 הלווה

הלוואה קצרת מועד   הלוואה רגילה

   חודשים) 3(עד 

 ניכיון 

ריבית 

 מקסימאלית

ריבית  ריבית 

 פיגורים

ריבית  ריבית

 פיגורים

ריבית  ריבית

 פיגורים

ריבית  יחיד

בנק 

ישראל + 

15% 

מגובה  1.2פי 

הריבית ועד 

3% 

ריבית 

בנק 

ישראל + 

20% 

 1.2פי 

מגובה 

הריבית ועד 

4% 

ריבית 

בנק 

+ ישראל 

20%* 

 1.2פי 

מגובה 

הריבית ועד 

4%* 

ריבית   –עוסק מורשה 

בנק 

ישראל + 

15% 

מגובה  1.2פי 

הריבית ועד 

3% 

ריבית 

בנק 

ישראל + 

20% 

 1.2פי 

מגובה 

הריבית ועד 

4% 

במקרה של ניכיון שיק 

ולא למטרה  אחרשל 

 אישית או משפחתית

, רק כיון עסקי)ני(כלומר 

 מגבלת הריבית הפלילית

+  ריבית בנק ישראל(

30%( 

חברה  –תאגיד 

 בע"מ

 בשלב זה אין תחולה

 כמו הלוואה רגילה. 15%-חודשים  3, מעל חודשים 3ליחיד הינו עד  20%ניכיון שניתן לגבות בו עד * 
 הערות:

 ₪. 1,197,707גבלת הריבית אינה חלה על הלוואה העולה על סך של מ .א

 ).1957 –בחוק הריבית התשי"ז שהיא זו  הריביתעל הלוואה צמודה מדד (להלוואה כזו  לא חל .ב
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 והוצאות עסקאותהחרגת  .3.4
 הוצאות והחרגת החוק מתחולת אשראי עסקאות סוגי החרגת( בנקאיות–חוץ הלוואות הסדרת תקנותב

עליהן והוצאות אשר סקאות מספר ע אושרו) ות ההחרגות""תקנ(להלן:  2019 – ט"התשע )"תוספת" מגדר

 או שניתן לגבות אותן מעבר לריבית המקסימאלית:החוק לא חל 

העמדת חוזה לקאות בניירות ערך, עסהעסקאות הבאות: החוק לא יחול על : תאוהחרגת סוגי עסק .א

 או משפחתי.ושלא ניתנה לשימוש אישי, ביתי  ד ולתאגידליחיה שניתנה במשותף ערבות והלווא

 :המותרת ימאליתקסחישוב הריבית המכללו בלא י: ההוצאות הבאות הוצאותהחרגת  .ב

ששולמו  ,ם לצד שלישיאו הלווה משל שהמלווה מסוג ההוצאות המפורטות להלן,סבירות הוצאות  •

 :פשר ללווה לשלם אותן ישירות בעצמובמלואם ע"י המלווה, ושהמלווה א
o רישוי וכיו"ברשם החברות, משכונותבדיקת שעבודים ם ובאגרות לרישו ,; 
o נאמנות ייפוי כוח נוטריוני, תצהיר ומתן שירותי עבורכר טרחת עו"ד ש; 

o  ;ביטוח חיים או ביטוח נכס 
o  הנדרש לצורך העמדת ההלוואה בשל מטרתה המיוחדת(כולל שכר טרחת עו"ד) ייעוץ מיוחד ,

 משולמות למי שאינו צד קשור;  הניתנת שלא במהלך העסקים הרגיל של אותו מלווה, וההוצאות
ים מיוחדים (כגון נש"א שבדר"כ לא נותן אשראי כנגד במקר רקהוצאה זו אפשרית שלתשומת לב 

 ;של משכנתא)משכנתא ומבצע עסקה חריגה 

o משלוח שיק לשם ניכיונו; 

 )₪ 100,000(מקסימום ובסכומים נמוכים  (עד שנה) הוצאות עבור הלוואות לטווח קצרם סכו •
 טבלה:ים המפורטים באו הסכומ ₪ 30הגבוה מבין       

  ₪ קסימום במ תרשיעור ההוצאה המו סכום ההלוואה

  ₪ 100 1.5%  ₪ 10,000עד 

ועד  ₪ 10,000-מ

100,000 ₪  

 ללא הגבלה 1% –ימים  10עד 

  ₪ 500 1% –ימים  10ל מע

 

 (פלילי) הסכם אשראי בכתבת כת עריחוב .3.5
 תלילימהווה עבירה פסכם אשראי בכתב ואי עריכת הסכם ההחוק מחייב עריכת 

 :אשראיסוגים שונים של שלושה ן לענין זה יש הבחנה בי

 לקית)תוכן ההסכם (רשימה ח האשראי

 עסקת אשראי רגילה

 וכיו"ב) (הלוואה

ריבית מקס, ריבית , כולל לוח סילוקיןהכנת הסכם אשראי מלא, 

 עון מוקדם, פעולות גביה, זכות לפרעמלותעלות ממשית, פיגורים, 

עמלות, את שמות המלווה והלווה, צוע ניכיונות הכולל הסכם כללי לבי ניכיון

 ליתיגורים מקסימאבית פ, ריפעולות גביה, זכות לפרעון מוקדם

סמך משלים הכולל את פרטי מהפיק , יש לתספציפיה בגין כל עסק

 רת.קס מותגורים, ריבית מהריבית, ריבית פי,עלות ממשיתהעסקה, 

מועדי שינוי הריבית, ריבית, תקופת העמדת המסגרת, סכום המסגרת,  מסגרת אשראי

 זכות לפירעוןה, ם לגביצעדי

+ דוח תקופתי המפרט ) כיוןיים (כמו בנירקת הפרטים העיהסכם הכולל א יכיון כרטיסי אשראינ

 "בכיוגורים ו, שיעור ריבית פיהעלות הממשיתאת הסכומים, 
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 )י(פליל מסירת עותק בכתבעיון וחובת  .3.6
לתעד ו , חובה למסור ללווה עותק מההסכםמתן האשראי. כמו כן נילפסכם לעיין בהאפשר ללווה חובה ל

 תיעוד ההסכמה מהווה עבירה פלילית!אי  להסכם. סכמתואת ה

 

 נושאים נוספים .3.7
 אים נוספים בקצרה:להלן רשימת נוש

 פירוט הנושא

אות (חוץ מהוצאות מלות, ההוצכל הריבית, העיחס בין כל התוספות (כלומר ה עלות ממשית 

 . יבל הלווה בפועלהסכום שקשהוחרגו), לבין 

גת מהריבית רשחואם היא גורמת לריבית בות אף הוצאה גכלומר, לא ניתן ל

 קסימאליתהמ

 כפוף לעמלהבפרעון מוקדם, וע את ההלוואה וה לפרר ללוחובה לאפש רעון מוקדםפ

 חובה לכלול משפט שהוגדר בחוק בכל פרסום ום הלוואהספר

וחל שינוי מהסכם אם ההלוואה ניתנה לאחר זמן מעת חתימת ההסכם,  הלוואה מאוחרת

 וח מכתב עם השינויים והסכום שקיבל הלווה, חובה לשלאהההלוו

 .ת הלוואה לפרעון מוקדםהעמדיום, טרם  21ת אש בחובת משלוח הודעה מר חוב בפיגור

 ורלפרט את הסכום שבפיגחובה 

כינוס ר פרעון, כושבבמידה ויש נסיבות חריגות (שינוי  -פטור ממתן התראה 

 נכסים וכיו"ב)

צאו בפועל לגביה, ובלבד הוצאות שהוות עלויות סבירות בגין מותר לגב עלויות גבייה

 בהסכם מראש(סוגי ההוצאות) שפורטו 

צירוף מסמכים 

 לגביה בהוצל"פ

 ומים ששולמו,הלוואה, התשל, כל פרטי החובה לצרף גם את חוזה ההלוואה

 והריבית בגינויגור ם שבפוואה, הסכויתרת ההל

סמכות לביטול 

 ושינוי הלוואה

בה או לשנות כל תנאי ניתנה סמכות לבית המשפט לבטל את חוזה ההלוואה 

 עור העלות הממשיתאים את שי, וכן להתשלא תואם לחוק

אם ההסכם לא כלל את  הליכי גביהא לבצע או להפסיק הוצל"פ לסמכות ל פסקת הליכי גביהה

 כל מה שנדרש לפי החוק

 

 כאמור, מדובר במסמך כללי, ובכל ענין ספציפי, הנכם מתבקשים לפנות אלינו ליעוץ פרטני.

 

 ,הבברכ

 עדו מלין, עו"ד

 


