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רקע-חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות 

1993חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות חוקק בשנת •

(באופן חלקי)מסדיר את מערכת היחסים בשוק האשראי החוץ בנקאי הקמעונאי •

אינו חל על הבנקים והגופים המוסדיים ואינו חל על לווים שהים תאגידים   •

סמכויות מתאימות לבתי המשפט להגנה על הלווים מפני תופעות של : מטרת החוק אזרחית בלבד•

עושק והיעדר תום לב מצד המלווים

ממוצע האשראי הלא )שניתן לגבות מלווים מירביתבין היתר נקבע שיעור ריבית ושיעור ריבית •

(צמוד הבנקאי



הבעיות-תיקון לחוק הלוואות חוץ בנקאיות 

ללא סנקציות  

פליליות ומנהליות

לא חל על הבנקים
התייחסות אחידה 

למוצרי אשראי חוץ 

שוניםבנקאיים

אנומליה בשיעור  

הריבית

פרטים חסרים  

במסמכי ההלוואה
אי מגבלה מספקת  

בסעיף הוצאות

לא חל על לווים  

סמכות בתי משפט  תאגידים

סבוכה



תוצאה-תיקון לחוק הלוואות חוץ בנקאיות 

חוק ללא שיניים

לא אפקטיבי

סמכות  
מצומצמת

לאקונות



מתאימיםאינםבותנאיאוהחוזהכי,הלוואהלחוזהבקשרבתובענההמשפטביתראה":לחוק9סעיף•

,ההלוואהלחוזההמהותייםהפרטיםשלמלאגילויגילהלאהמלווהכיאו,7או5,6סעיפיםלהוראות

לבטל,טענותיהםלהשמיעלצדדיםהזדמנותשנתןולאחר,בקשהפיעלאוביוזמתו,המשפטביתיורה

".העניןולפי,החוקלדרישותלהתאימוכדיהנדרשתבמידההכל,לשנותואוהתנאיאתאוהחוזהאת

:'ליבו נכסים נגד לשם ואח–9348-09א "ע

,הענייןלנסיבותבהתאםלגופומקרהבכל,אפוא,תבחןהריביתשלסבירותה"

מתןבמועדבחוקהקבועההריביתבגובה-היתרבין-ובהתחשב

קיומןאתלחלוטיןלשלולשלאברצוןגםכמוהצדדיםביןהכוחותביחסי;ההלוואה

(ריבליןלנשיאההמשנה'כב)"...בנקאיותחוץהלוואותשל

דילמת הריבית



תוצאה-תיקון לחוק הלוואות חוץ בנקאיות 

החוק יחול גם על הבנקים ועל הגופים המוסדיים לרבות מערכות לתיווך באשראי  
(P2P)

חוק אחד לכל נותני 
האשראי

וכן לגבי ריבית פיגורים ושינוי  , שינוי גובה הריבית המקסימאלית המותרת לגביה
.אופן חישוב הריבית

קביעת סנקציה פלילית לגביית ריבית עודפת
תקרת ריבית

מסגרות  , ניכיון הלוואות, הרחבת סוגי ההלוואות כך שיכללו כל סוגי האשראי
ב"ערבויות וכיו, אשראי סוגי הלוואות

אך מרחיב את תכולת הגדרת מלווה כך שכל יחיד שנתן , החוק ממעט תאגידים
תיחשב כהלוואה דרך עיסוק, אם אינה לקרוב משפחה, הלוואה מלווה

תיעוד ההסכמה ומסירת עותק, מחדד ומרחיב את חובת עריכת ההסכם הסכם בכתב



תוצאה-תיקון לחוק הלוואות חוץ בנקאיות 

קיומה של זכות  , (שניתן לגבות לפי החוק)הצגת שיעור הריבית המקסימאלית 
.לפירעון מוקדם ותנאיה ופירוט כל ההוצאות שנגבות מהלווה בגין ההלוואה נתונים נוספים בהסכם

קביעת בסיס הצמדה או ריבית שאינם –בהלוואה צמודה או בריבית משתנה 
.בשליטת המלווה

בסיס להצמדה  או לריבית 
משתנה

ניתן לגבות רק הוצאות סבירות שנקבעו בהסכם הוצאות גביה

מסעיפי החוק שהחוזה אינו תואם להםכל אחד הרחבה בגין  ביטול תנאי ההסכם

הרשם רשאי לבטל את ההסכם או להתאימו ללא צורך בבקשה מיוחדת
הרחבת סמכות רשם 

פ"ההוצל



סוגיית הריבית–חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות 

/  סוג ההלוואה

הלווה

ניכיון  ( חודשים3עד )הלוואה קצרת מועד הלוואה רגילה  

ריבית  

מקסימאלית

ריבית פיגוריםריביתריבית פיגוריםריביתריבית פיגוריםריבית  

ריבית בנק יחיד

15%+ ישראל 

מגובה  1.2פי 

3%הריבית ועד 

ריבית בנק 

20%+ ישראל 

מגובה  1.2פי 

4%הריבית ועד 

ריבית בנק 

*20%+ ישראל 

מגובה  1.2פי 

4%הריבית ועד 

ריבית בנק עוסק מורשה

15%+ ישראל 

מגובה  1.2פי 

3%הריבית ועד 

ריבית בנק 

20%+ ישראל 

מגובה  1.2פי 

4%הריבית ועד 

במקרה של ניכיון שיק של אחר ולא 

רק , למטרה אישית או משפחתית

מגבלת הריבית הפלילית שתיכנס  

9.11.18-לתוקף ב

30%+ריבית בנק ישראל –9.11.18-החל מריבית פלילית

בשלב זה אין תחולהתאגיד

כמו הלוואה רגילה15%-חודשים 3מעל , חודשים3ליחיד הינו עד 20%ניכיון שניתן לגבות בו עד *



החרגת עסקאות

החרגת עסקאות

ע או בנגזרים"עסקאות בני

חוזה להעמדת ערבות

,אישילשימושיואינה)ותאגידליחידבמשותףשניתנההלוואה
(משפחתיאוביתי

החרגת הוצאות

ד"עוט"שכ,שיעבודאגבשמאיהערכת,שעבודרישוםאגרות
(נאמנותושירותיתצהיר,נוטריוניכחיפויבגין)

ביטוח חיים או ביטוח נכס

הניתנת,מיוחדתהלוואההעמדתלצורךשנדרשמיוחדיעוץ
אינהוההוצאה,מלווהאותושלהרגילהעסקיםבמהלךשלא

קשורלצדמשולמת

:תנאים להחרגת ההוצאות

סבירות והוצאו בפועל•

י המלווה במלואו  "התשלום הועבר ע•

(קופון" גזר"המלווה לא )

לקבל לבד / הוצאות שהלווה יכול לשלם•

(למעט יעוץ מיוחד)



הוצאותהחרגת 

או שיעורים בהתאם לסכומי ההלוואה₪ 30ניתן לגבות –ומתחת לשנה ₪ 100,000הלוואה עד לסך של 

סכום עמלה מקסימאלישיעור מותרסכום ההלוואה

₪ 100מסכום ההלוואה₪1.5%  10,000עד 

מסכום ההלוואה1%ימים  10עד , 10,000₪מעל 

₪ 500מסכום ההלוואה1%ימים  10מעל , 10,000₪מעל 

בהתאם לחוקבהתאם לחוקאו מעל שנה/ו₪ 100,000מעל 



סנקציות פליליות–חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות 

וכן עיצום כספי( קנס/ שלוש שנות מאסר)ענישה פלילית 

עסקת הלוואה ללא מסמך בכתב▪

עסקת הלוואה ללא כלילת כל הפרטים הנדרשים בהסכם▪

כריתת הסכם הלוואה עם ריבית או ריבית פיגורים העולים על השיעור הקבוע בתוספת▪

גבית ריבית או ריבית פיגורים העולים על השיעור הקבוע בתוספת▪

בגין הסכם בו הריבית או ריבית הפיגורים עולה על  , (אפילו ללא ריבית)קבלת תשלום ▪

ל"השיעור הנ

אי קביעת בסיס חיצוני לריבית משתנה או הצמדה▪



תחולה–חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות 

.25.8.2019ייכנס לתוקף ביום , התיקון במלואו❖

תאגיד עזר או  , וגורמים אחרים שאינם תאגיד בנקאי, לגבי נותני אשראי חוץ בנקאיים❖

כלומר למעט  , התוקף של סעיפים העוסקים בהגבלת גובה הריבית וריבית הפיגורים, סולק

.09.10.2017בתוקף מיום , "הריבית הפלילית"


