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   ביטול עמלות על–תיקו� ( )שירות ללקוח(הצעת חוק הבנקאות   

  1391 /פ) ש" בסיסיי� בחשבו� עו שירותי�

  

כ דני דנו� "חהי "ש למקטע משקי הבית שהוגשה ע"בחשבונות העולביטול עמלות הצעת החוק 

  . בימי� הקרובי�בועדת שרי� לחקיקהעומדת לעלות לדיו�  ואחרי�

  

גביית עמלות הנובע מ הצרכני המתמש�  העוולכי הרקע לחקיקה המוצעת הינוחשוב לנו להזכיר 

הכלכלה מקצוע בתחומי אנשי בי� רחבה קיימת הסכמה עוול שלגביו , מקטע משקי הביתש ב"העו

   .והחברה

  

   :הנקודות העשויות לעלות לדיו�תמצית  הל�ל

לעודד התנעת  נועדה  הרפורמה.בנקי� לתוקפההרפורמה בעמלות ה נכנסה 2008 ביולי 1 �ב  .1

באמצעות הגברת השקיפות בעמלות ושיפור יכולת הצרכני� , בתחו� הבנקאות, תחרות

 תהמושנטל העמלות להפחית את כ� להשוות את מחיר השירות הבנקאי בי� הבנקי� השוני� ו

 התחרות בי� כי מצבמתברר  ,הרפורמהוחצי מתחילת כשנה , היו�המצב הקיי�  .הציבורעל 

   . שתפרההבנקי� לא 

    
   כי כ�  על  מצביעה   לצרכנות  המועצה  עבור  שנעשתה  מקצועית  בדיקה, זאת ועוד     

 הפיקוח על הבנקי� טוע� להפחתה כללית .ש"התייקרו עמלות העו,  מהאוכלוסיה70%לכ        

ו עימות בשל העובדה כי אימות א, נתו� שאינו נית� לביקורת, 10%ש בשיעור של "בעמלות העו

זאת ועוד בנק ישראל . בנק ישראל מסרב באדיקות לחשו% את התחשיבי� המאשררי� נתו� זה

יותר עמלות לאחר המשל�  המשל� פחות או האינו מפרס� נתוני� לגבי שיעור האוכלוסיי

  .הרפורמה

  

 

 : הבאי�ש שמשלמי� משקי הבית עולה כי ביטול� הכרחי מהטעמי� "ניתוח עמלות העומ  .2

 . ש" עבור שירותי העופסולמשו� כ% ו תשלו� כפול, למעשה, המהווגביית העמלות   .א

מרוויח מהריבית שהוא גובה על יתרת החובה של הבנק ש "בנוס% לרווח מעמלות העו

הלוואות  לש� מת� הלקוחות יתרות הזכות שלבשהוא עושה שימוש לקוחותיו ומה

  .  וגריפת רווחי עתק מהריבית

מס% עש� המונע מ� הציבור את , למעשה, יוצרותה� : רעה בפ� נוס&גיעת� פהעמלות   .ב

 צרכ� , למשלכ�  . השוני�בנקי�י� הבשל עלות השירות הבנקאי יכולת ההשוואה 
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 בבנקי�  לבצע איסו% מידע אודות העמלותלהשוות בי� הבנקי� השוני� מחויבהמבקש 

ובנוס% לבצע  ;) במחירי� שוני�תפעולות שונו( להכפיל� במספר הפעולות שביצע ;השוני�

שהוא מקבל על ריבית הזכות ולגבי , על משיכת יתר והלוואותהשוואה לגבי ריבית החובה 

לבצע השוואה מרבית הצרכני� אינ� מצליחי�  .  בבנקי� השוני� פקדונות וחסכונות

  . נחות מול הבנקי� השוני� ובהתא� כושר המיקוח שלה�מורכבת זו 

 יפשט את ההשוואה בי� הבנקי� ,1פער הריביותברות הבנקאי מיקוד עלויות השי

  .ש" יש לבטל את עמלות העו–כדי לעשות זאת . להתנעת התחרותתרו� יובכ% 

  

  ) לשעבר הממונה על ההגבלי� העסקיי�(ד דרור שטרו� "עו וביניה�, בתחו� מומחי�  .3

, ש"העו כשל השוק בתחו� עמלות כי  מסבירי�,דוד לבהרי מהאוניברסיטה העברית' ופרופ      

את מעמד הצרכ� הפרטי אל מול הבנקי� ומונע כל אפשרות להתנעת תחרות בתחו�  מחליש

 את עמלות הינו לבטללעמדת המומחי� הצודק והאמיתי  לאור האמור הפתרו� .הבנקאות

  .ש"העו

  

וא% לא ק כי אי� כל חשש של פגיעה ביציבות הבנקי� כתוצאה מקבלת החו, יודגש ויובהר  .4

מהוות רק  משקי הבית במגזרש "מעמלות העו הכנסות . משמעותית ברווחיה� חשש לפגיעה

  . מכלל הכנסות הבנקי�2.5% �כ

מקרב פלח אוכלוסיה רחב בעיקר ש " פטורי� מתשלו� עמלות העוכבר היו� זאת ועוד

 לא שההאוכלוסיי לעומת� .אשר הבנקי� מחזרי� אחריה�לקוחות המאוגדי� ביניה� 

 במלוא נטל ת נושא,מאפשר לה להתמקח אל מול הבנק ואינמאוגדת או שמצבה הכלכלי 

 מחזק את המסקנה כי אי� ,ש"בנקי� מעניקי� פטור מעמלות על העובו , מצב זה. העמלות

 .ש"בסיס כלכלי לגביית עמלות העו

 

   כי העקבש, ק�רונית ' גב, �יי הממונה על ההגבלי� העסקקביעת� בגנתמכת , מסקנה זו  .5

העמלות כלל לא  תמחור וכי הבנקי� העבירו ביניה� בדר� פסולה מידע ביחס למחיר העמלות      

 �התבסס על תחשיבי� כלכליי� מדויקי� אלא בהתא� לכלל שצוטט מפי אחד מנציגי הבנק 

  . "לעול� תיקח"

  

  

  

  

  

 

                                                 
מול הריבית שהוא גובה ממנו על ,  וחסכונותתלצרכן על חיסכון כגון פיקדונו הפער בין הריבית שהבנק נותן –פער הריביות  1

 . אשראי כגון משיכת יתר והלוואות שונות
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התערב בגובה הסמכויות החוקיות ל, על א& שניתנו למפקח על הבנקי� במסגרת הרפורמה  .6

, ש"עמלות העורוב קר את לבנקי� לייואפשר   בחר המפקח שלא לעשות בה� שימוש,העמלות

פנייה של מג� להתעל� בחר הפיקוח . רפורמהבחוקקה את ההכנסת בניגוד למגמה שהתוותה 

שפנו אליו באמצעות המועצה לצרכנות בבקשה כי יביא לביטול עמלות  אל% צרכני� 700  �כ

 . ש"ובחשבונות הע

 לא נותר ,המפקח בחר שלא להתערב ולהפסיק את גביית העמלות הבלתי מוצדקתמאחר ש

 .אלא להסדיר זאת בחקיקה

 

 את יפשט שהוא כיוו� התחרות צור אפשרות להתנעתיי בית למשקי ש"העו עמלות ביטול  .7

אה יחשו% את פערי הריבית ליכולת ההשווצעד זה  .הצרכ�  עבור. המחיר ואת תודעת המחיר

 את הבסיס להתפתחות של , כאמור, ח המיקוח של הצרכני� ויניחוישפר את כ, של הצרכני�

 . תחרות בי� הבנקי� השוני�

  

ובה�  , כי� מכל סיעות הבית"כ דני דנו� מצטרפת הצעת חוק זהה של ח"להצעת החוק של ח  .8

, אורי אריאל, זסמנח� אליעזר מו,אורי אורב� , יצחק וקני�, כרמל שאמה, פאינה קירשנבאו�

  .איל� גילאו�,יואל חסו�, דב חני�, נחמ� שי, אית� כבל,חאמד עמר 

 . שתי הצעות החוק יוצמדו במליאת הכנסת      

  

 בהצעת החוק תביא להפסקת הפגיעה בציבור הצרכני� ותתרו� להגברת התחרות שבי� התמיכ  .9

  . הבנקי�

  

  


