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 המפקח על הבנקים 

 יאיר איידן 
 בנק ישראל 

 

 שלום רב

בשם   אליך  לפנות  מתכבד  חוק  לצרכנותהישראלית  המועצה  הנני  מכוח  הפועלת  ממשלתית  חברה   ,

 ) כדלהלן. 2008) תלצרכנו   ההמועצ

צומצמה הכנסתם  קורונה  שבשל ה  אל המועצה הישראלית לצרכנות הגיעו לאחרונה תלונות צרכנים

מת המשכנתאוהם  את  לשלם  כי  קשים  נענו  התשלום  לדחיית  בבקשה  לבנק  כשפנו  אפשרי  .  הדבר 

   . 30%ת "קנס" של פתוסב

על "הקלה"   הבנקים  חודשים  בדחיית  הודעת  עד ארבעה  של  מבורכת    -תשלומי המשכנתא לתקופה 

  רה חסם,   ה למספר חודשידחייפשר  ופס מקוון המאבתקופה זו, והקלות בה ניתן לדחות באמצעות ט

כי הדחייה אינה מביאה לדחייה בפירעון המשכנתא, וכי הסכומים הנדחים מועמסים על    גילוי נאות  

 .בסכום ההחזר החודשי ר, המגדילים את ההחזיתרת החוב

כל יכולת חרטה או  בשלב זה    לואין  גובה הריבית מתגלה לצרכן  רק אחרי הבקשה עצמה ו   -זאת ועוד

בפתרוןהחזר מדובר  מקרה  ובכל  בשעמנז  ,  בלבד  שבמי  רביםקשה  בית    -החל"ת/אבטלה/פיטורין  ,  י 

   בהחזר משכנתא מוגדל.  לעמוד, ובעתיד עולה ספק אם יצליחו נמשכים לתקופה ארוכה יותר.

לא   אם  הדחייה  גם  על  עמלות  תקופ י   התשלומים    ,  ייגבו  על  ריבית  וישאו  זו,  משמעותה  ה  הדחייה 

   חה.ואה חדשה בגובה הסכום הנדכנטילת הלו

את  החלטה על דחיית תשלומים,  רם הט  שיבדוק  קבל החלטה מושכלת ושי אין לסמוך רק על הלקוח  

הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה )מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי  על  השלכות  ה

בטווח    לומי ההלוואה,  אם יוקפאו תשאשליה אצל הלווים ש  הדבר עלול ליצור  .  וב לאחר הדחייהלחי

מית הדבר יקל על ציבור הלווים אך בסופו של יום סה"כ התשלומים קרן + ריבית  קצר מבחינה תזרה

יו גבוה  יהיה  הלווים  אבדן  שישלמו  של  קיצוניים  במקרים  כדאי  אולי  הדבר  השנים.  לאורך  תר 

 ין.י התלהב מהענהכנסה/הפסקת עבודה שאז למעשה לא נותרת ברירה אך כדאי שלא ל

הבית  ב ויש חשש  ג רגילים למסמשקי  ומשכנתאות,  הלוואות  זה החזרי  ובכלל  רת תקציבית מסוימת 

קיימת וכספים אלה )בגובה הסכומים    יתרגלו לחשוב שהוצאה זו אינה  ,שאלו שיקפיאו את ההחזרים

 ד יותר. דבר שיחמיר את מצבם עו –המציאות  מחויבתהמוקפאים( ישמשו לצריכה מוגברת שאינה 
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   קרנות השתלמות   ת  פריע   וביניהם  —  חות לבצע מהלכים שיפגעו בעתידן הכלכלי משפ   מהלך זה יוביל  

 ם.  לא מפוקחימגורמים ת דו ספרתית, לעיתים ייבבר  חת הלוואותי לקו

ולקבוע קריטריונים )צ'ק  , והלווים שמור לא רק על הבנקים, אלא  על הצרכנים אני פונה אליך ל

הלוואות   ןפירעו ים להגיע למצב גרוע יותר בשל דחיית  לול לזהות לווים בעייתיים שע ליסט( שיאפשרו 

 ומשכנתאות. 

 

 

 

 

 בכבוד רב 

 

 עופר מרום 

 מנכ"ל 

 נותכ המועצה הישראלית לצר


