
 

 

 

 
 *2102–ב"התשע, (33' מס תיקון) הצרכן הגנת חוק

 

 3893–א"התשמ, בחוק הגנת הצרכן .3 ב31תיקון סעיף 
1
  –ב 31בסעיף , (החוק העיקרי –להלן ) 

אם "ובמקום , "מתמשכת"יבוא " בעסקה"אחרי , (א)בסעיף קטן  (3)  

 ;"שהצרכן נתן לה"יבוא " תן לכךהצרכן נ

 :יבוא( ב)אחרי סעיף קטן  (2)  

בעסקה מתמשכת ישלח , (א)נוסף על הוראות סעיף קטן  (3) (3ב")   

הודעה ובה פירוט , הכל שנבבחודש מרס , למענו, צרכןלהעוסק 

פירוט החיובים השנתי יכלול את פירוט  ;חיובים שנתי

בדצמבר  13-נואר ועד הבי 3-הסכומים שבהם חויב הצרכן מה

לרבות חיובים בשל עסקאות נלוות לעסקה , של השנה שחלפה

את הסכום הכולל של אותם חיובים ואת יתרת , המתמשכת

החובות שהצרכן לא שילם עד מועד משלוח ההודעה בשל אותם 

  .חיובים

לעניין החובות שהיה על העוסק לכלול בפירוט החיובים  (2)    

על נטל ההוכחה כי לצרכן חוב נוסף , (3)השנתי לפי פסקה 

 .על העוסקהוא סכומים הכלולים בפירוט החיובים השנתי ה

למענו , פירוט החיובים השנתי הראשון יישלח לצרכן (1)    

פירוט חיובים שנתי לאחר מכן יכול ; הרשום אצל העוסק

שיישלח בדרך ממוחשבת שהצרכן נתן לה את הסכמתו 

 (.א)טן כאמור בסעיף ק ,המפורשת

לא יחול על עסקה מתמשכת למכירת טובין ( 3ב)סעיף קטן  (2ב)   

, אחיד ובלתי תלוי בהיקף הצריכה או השימוש, שהתשלום בה קבוע

 ;."אלא אם כן ביקש הצרכן לקבל למענו את פירוט החיובים השנתי

                                                      
ז "טמיום , 424 – הכנסתק הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חו; (2132במרס  23) ב"ז באדר התשע"כהתקבל בכנסת ביום  *

 .01' עמ, (2133בדצמבר  32) ב"בכסלו התשע
 ...' עמ, ב"התשע; 249' עמ, א"ח התשמ"ס 1



 

 

- 2  -

קבלות או פירוט "יבוא " או קבלות מעוסק"במקום , (ג)בסעיף קטן  (1)  

וכן כי ההוראות בדבר פירוט חיובים שנתי לא "ובסופו יבוא , "נתיחיובים ש

 .".יחולו על סוגי עוסקים שקבע

והוא יחול גם , (2131בינואר  3)ג "ט בטבת התשע"תחילתו של חוק זה ביום י . 2 תחילה ותחולה

 . על עסקאות שנעשו ערב תחילתו

 

 

 

 

 

 נתניהו בנימין 

 הממשלה ראש

 שמחון שלום 

 המסחר יהתעשיה שר

 והתעסוקה

 

 

   

 

 פרס שמעון

 המדינה נשיא

 ריבלין ראובן 

 הכנסת ראש יושב

 

 


