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  ,שלום רב
  
  

  ש לאור עצירת המגעים העקרים עם הבנקים" קידום החקיקה לביטול עמלות העו:הנדון
  
  

. ש בבנקים"העוחקיקה הצעת החוק לביטול עמלות ענייני  חודשים הובאה בפני ועדת שרים ל4 - לפני כ

והנחתה את המפקח על הבנקים למצות את , חקיקה נמנעה מלתמוך בהצעת החוקענייני ועדת שרים ל

  .הניסיונות לפתור את מצב הדברים בהידברות

  

 , ד הבנקים הציגו עמדה נוקשההן המפקח על הבנקים והן איגו, כי לצערנו, כבר בתחילת הדברים נאמר

רצון אמיתי להיות קשובים לציבור ולמצוא דרכים למנוע הפגיעה המקוממת ללא כל , ובלתי ניתנת לגישור

  .כישלון ההידברות הוביל אותנו לעצור את המגעים. בו

המובילים את החקיקה יחד עם המועצה , כל קצוות הקשת הפוליטיתמבשבוע שעבר נפגשנו חברי הכנסת 

ובשל כך , בטל בשל נזקיהן לתחרותיותש חייבות להת"אין לנו ספק כי עמלות העו. הישראלית לצרכנות

בפגישה זו הביעו הנוכחים אכזבה רבה . שהן מהוות גבייה כפולה ופסולה על גבו של הציבור הרחב

למרות הניסיונות הכנים מצידנו למצוא פתרון , מהמדיניות הנחרצת והבלתי ניתנת לגישור של הבנקים

  .בדרך של הידברות

  

  :הענייניםאנו מביאים בפניך את השתלשלות 

פנתה המועצה הישראלית לצרכנות בניסיון אמיתי , לבקשת ועדת השרים לחקיקה ובתיאום עימנו

היא כי הציבור , כפי שהוצגה בפני המועצה לצרכנות, עמדת המפקח. המפקח על הבנקיםלהידברות עם 

לצרכנות מחקר של המועצה . ש לבנקים ואין סיבה לבטלן"הרחב צריך להמשיך ולשלם את עמלות העו

  .בעקבות הרפורמה) 47%(משלם הרבה יותר ) 70%(כי רוב ציבור משלמי העמלות , הוכיח מאידך

  

  .איגוד הבנקיםפנתה במקביל המועצה הישראלית לצרכנות להידבר בנושא זה גם עם , לבקשתנו, בנוסף

השוללת באופן מוחלט , צדדי ונציגי הבנקים חזרו על עמדתם-גם במקרה זה הניסיון להידבר היה ברובו חד

ולגשר על , מתוך ניסיון לקדם את ההידברות. ש ואת נימוקינו לכך"וגורף את הצעתנו לביטול עמלות העו

קרון צרכני בסיסי אחד ביקשה המועצה מאיגוד הבנקים כי יסכימו לעיחילוקי הדעות העקרוניים בעמדתנו 

בנק לא יגבה : "נוסח העיקרון היה. והוא העיקרון הקובע כי אין להרוויח פעמיים על חשבון הצרכן, בלבד

הבנקים דחו מכל וכל גם ". ש עליו הוא מרוויח בדרך אחרת"תשלום עבור הפעולות הבסיסיות בחשבון העו

למרות שמדובר ברווחים כפולים ,  רווחים אלוהבנקים סירבו לוותר על, כצפוי! עקרון צרכני בסיסי זה

  .ופסולים על גבו של ציבור הלקוחות שלהם

  

  

  



       

                 
  

  

  

כיום מסתבר כי בעוד הבנקים גוררים את המועצה לצרכנות ואותנו בניסיונות הידברות , יתרה מכך

נוי שלא יחייבו אותם לשי" יצירתיים"ניצלו הבנקים זמן זה במציאת רעיונות , שנמשכו שבועות רבים

הצעות וצעדים שונים של חלק מהבנקים שפורסמו לאחרונה . אמיתי או להפחתה משמעותית בהכנסותיהם

אך בחינה מדוקדקת שלהם מראה כי אין בהם להיטיב באמת עם מרבית ציבור , אולי טובים ליחסי ציבור

בה של ביטול הבנקים מקווים כי הצעות אלה יפטרו אותם בעלות מגוחכת מצעד משמעותי בהר. הלקוחות

  . ש ושל הנחת תשתית להתפתחות של תחרות אמיתית בין הבנקים"עמלות העו

  

. שינוי אמיתי יבוא רק בדרך של חקיקה, בכל מה שקשור לבנקים בישראל. אין עוד מקום לאשליות כלשהן

ר היה ברור כב. הבנקים מניחים כי לא ימנעו מהם להמשיך בדרכם ומזלזלים בכל טיעון המוצג בפניהם

  . כי החקיקה היא הדרך היחידה להגן על הצרכנים, ועכשיו ברור אף יותר, בעבר

בהתאם לכך אנו . ש יקודם כבר במושב הנוכחי"בכוונתנו לפעול לכך שהליך החקיקה לביטול עמלות העו

  .מבקשים פגישה דחופה איתך

  

  

  

  ,בברכה
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