
עו“ש? בחשבון!עמלת בא לא

ובנק ישראל  טוענים הבנקים העו“ש –מה ביטול עמלות
העובדות: הן ומה

כדרישה כמוהו העו“ש עמלות ביטול
תשלום. ללא שירותים לספק הבנק מן

בגין תשלום לגבות ימנע מהבנקים העו“ש לא עמלות ביטול מהלך א.
ישתנה, השירותים פשוט של הגביה אופן שהם מספקים. השירותים
ההלוואות, ולא על האוברדרפט ועל באמצעות הריבית והוא יתבצע

העו“ש. עמלות באמצעות
חשבון העו“ש: ביתרות של קיומו כבר מרוויח מעצם הרי הבנק ב.
השקעות וביצוע הלוואות שימוש לצורך מתן עושה הוא שלנו, הזכות
גובה הוא (אוברדרפט) שלנו החובה יתרות ועל רב, הון לו המכניסות
שקלים מיליארדי לכדי המגיעים בסכומים מדובר גבוהה. ריבית
בשנה. התשלום עבורפעולות העו“שצריך להיותמגולם איפוא בתוך

אלה. סכומים
כפול תשלום לפיכך מהווה העו“ש פעולות על עמלות הטלת

ופסול לבנק. 
כאלו עלויות עגלה. עמלה על משלמים לדוגמה, לא בסופרמרקט, גם

המוצרים. מחיר במסגרת נגבות
בתחום  העסקיים ההגבלים על הממונה של החקירה ממצאי  ג.
פי בבנקים על נקבע אינו ממילא העמלות גובה כי העמלות הראו
תקח“. משכך, ברור ”לעולם הכלל פי על אלא תמחיר כלכלי כלשהו,
תשלום אלא העו“ש, שירותי עלות לכיסוי תשלום אינן העמלות כי

לבנק. מוצדק ובלתי נוסף

גביית להפסקה של תקדים בעולם אין
בחקיקה עמלות

להוריד הבנקים על מהמפקח דרשה הפרלמנטרית החקירה ועדת
הבנקים. בין התחרות להגברת ולפעול מהציבור העמלות נטל את
בין התחרות היעדר ומצב הוכבד הציבור מרבית על העמלות נטל
זאת, לאור העמלות. מסרב להתערב בגובה והמפקח נמשך, הבנקים

העו“ש. עמלות לביטול הכנסת של מהתערבות מנוס אין

הבנקים ברווחי יפגע העו“ש עמלות ביטול
את יציבותם. ויסכן

החוק  שהצעת הבסיסיות העו“ש ההכנסות מ–13 עמלות לא נכון.
ההכנסות  – להשוואה בשנה. ₪ מיליון כ–900  הן לבטל,  מבקשת 

בשנה.  כ–33 עד 36 מיליארד ₪ הן הבנקים של הכוללות
מ–3%  פחות מהוות העו“ש  מעמלות הבנקים  הכנסות כלומר,
מביטול ליציבות הבנקים סכנה כל אין הכנסותיהם ולכן מכלל

העמלות.

זולות, העו“ש עמלות כי שקבעו  ישראל, בנק  חישובי נכון. לא א.
והנחות.  פטור מקבלים הלקוחות 30% מן כי מן העובדה מתעלמים
רוב אצל ממוצע הבית למשק העמלות של השנתית העלות לפיכך

הבנק. שמציג הרבה יותר מהמספר גבוהה הלקוחות
ב.בשנת2007 וועדתהחקירההפרלמנטריתלעמלותהבנקיםקבעה 
ניהול על בישראל בנק חשבון בעל של הממוצעת ”ההוצאה כי
73% מהוצאה ממוצעת  בכ– גבוהה בסיסיים בנקאיים שירותים
אם  העמלות, של 10%–20% בגובה הוזלה במדינות המערב“. גם

משנה מסקנה זו. לא ישראל, בנק שטוען אכן הייתה כפי

העו“ש בישראל עמלות בהשוואה בינלאומית,
המדינות. לשאר יחסית נמוכות 1

עמלות העו“ש הוזלו. 2008 משנת הרפורמה אחרי
מוכן לא על הבנקים המפקח כי זו, טענה לא הוכיח ישראל בנק א.

דרשני. אומר וזה תחשיביו, את הכנסת או בציבור בפני לחשוף
בעשרות התייקרו העו“ש עמלות רוב כי מראים העמלות תעריפוני ב.

הרפורמה. לאחר ויותר, אחוזים
שכ– 30%  למרות מהצרכנים כללה 100 אחוזים השוואת המפקח ג.

פטור והנחות. מהצרכנים מקבלים
בכ– 45%. התייקרו הן – עו“ש עמלות שמשלמים הצרכנים ל–70% מן
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עו“ש. עמלות גובים העולם בכל
הפרלמנטרית החקירה לועדת שהוגש ישראל בנק דו“ח נכון. לא
רבות מערביות במדינות בנקים התשעים משנות ”החל קובע:
בחשבון שוטפות פעולות בגין עמלה גביית על לויתור עוברים
נכון  הדבר  אלו.  פעולות בגין מינורית גביה שגובים או העו“ש
גורף  באופן מוותרים שנבדקו כ–70% מהבנקים בוודאי בארה“ב שם
הנוהג גם כך העו“ש... בחשבון שוטפות פעולות בגין עמלות גביית על
קנדה כגון אוסטרליה, אחרות במדינות ושוודיה. הולנד  בבריטניה,
עמלות על לויתור חקיקה, באיום או בחקיקה הובילה המדינה ובלגיה,

מעוטי פעולות.“ יחסי באופן לחשבונות שהם
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ריבית את להעלות לבנק יגרום העמלות ביטול
החלשות בשכבות וההלוואות – ויפגע האוברדרפט

עמלות העו“ש. מתשלום פטורים ממילא החזקים היום הלקוחות א.
יכוללהתמקחומשלםאתעמלות לעומתם,הצרכןהממוצעוהחלשאינו

החזק. את היום הוא שמסבסד החלש דווקא הצרכן כלומר, העו“ש.
החלשים. לצרכנים כסף מיידית יחסוך העו“ש עמלות ביטול ב.

של  השוואה ליכולת הריביות את יחשוף העו“ש עמלות ביטול  ג.
כיום מחירים. ולהוריד הבנק להתמקח עם לצרכנים ויאפשר הצרכנים
גבוהה. נשארת הריבית ולפיכך כזאת, השוואה לבצע יכול לא הצרכן
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הבנקים. שגובים מוצדקות הבלתי העו"ש עמלות הצרכנים בישראל לביטול ציבור בשם נאבקת לצרכנות הישראלית המועצה
שונות. טענות כך לשם והעלה הבנקים, ישראל התייצב לימין חוק בנושא. בנק הצעת הונחה הסיעות מכל ח"כים עם ביחד

אלה. התשובות המקצועיות לטענות את - הרחב ולנבחריו לציבור להציג מסמך זה מטרת


