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  (!!)בישיבה סגורה של ועדת הכלכלה שימסר החצי שנתילדווח למפקח על הבנקים בנוגע שאלות 

  

  זהווחד. המפקח על הבנקים בפני ועדת הכלכלה דיווח חצי שנתי בנוגע לעמלות הבנקיםיציג  28.6.10 ביום

     .בדיון סגור בפני הציבור ובלא נוכחות ארגוני הצרכנים ימסרי

  

המידע שמסר לדעת המועצה לצרכנות היה כיון . יקוח את הדיווח שלו באופן פומביבשנים עברו מסר הפ

   מתחה המועצה הבנקאות די על מנת לבחון ולשפוט את התנהלות הבנקים והמצב בתחוםבולא היה וחלקי 

בות ההחלטה לקיים קבע, השנה. םפטיב  הנתונים שמסר והיקעל , הפיקוח על ,באותם הדיונים, ביקורת

בנוגע לנתונים שיוצגו במסגרת לבקש הבהרות  לא מתאפשר למועצה לצרכנות , יון באופן סגוראת הד

  .הדיווח

  

, להיות לפה לכלל ציבור הצרכניםחברי ועדת הכלכלה , לאור האמור אנו מבקשים מכם חברי הכנסת

 צליחהה" בעמלותרפורמה "היהיה ללמוד האם שניתן הדרושים כדי הנתונים ולדרוש כי יפורסמו כל 

  :גם את הנתונים הבאיםהמפקח על הבנקים במסגרת הדיווח ימסור לוודא כי כן נבקשכם  .ואם לאו

  

על (עשויה לעיתים להטעות ) כמו השיעור ההפחתה הממוצע בעמלות(הצגה של ממוצעים  -רקע   .א

לאור האמור חשוב לקבל מידע ). חצי מטרהינו מק הממוצע ו בבריכה בה העהטובעאדם משקל ה

  : למשליותר כמורחב 

 המשלמים פחות כתוצאה מהרפורמה ומה ,ש"ש מתוך סך חשבונות העו"מה שיעור חשבונות העו -

   ? כתוצאה מהרפורמה בעמלותיותרש המשלמים "שיעור חשבונות העו

 ובעצם מסבסד את שאר )הגבוהות ביותר(התעריפיות את העמלות משלם  אוכלוסיהמאיזה פלח  -

  ?הצרכן בעל היכולת הכלכליתאו האם זהו ?  מינימוםשכרהצרכן המשתכר זהו האם : הצרכנים

  

  : פירסם לפני כחודש כייואב להמן,  המפקח על הבנקים לשעבר   . ב     

התעריפון פוגע למרבה הצער . התייקרו העמלות בצורה משמעותית, ש"בתחום דמי ניהול העו"

 הן -תחרות נאותה במערכת הבנקאית אין "  ומוסיף "... שנאלצים לשלם לפיו– בלקוחות רבים

  "בתחום הריבית והן בתחום העמלות הבנקאיות

 על כך שהעמלות על השירותים הבסיסיים ביותר כגון ה מצביע העמלות תעריפוניבחינת ,זאת ועוד

 השוואה של העמלות תטבל) ב"ורצ (ראה? ת אחוזיםוק ומשיכת מזומן התייקרו בעשר'הפקדת צ

   . בעמלותולאחר הרפורמההתעריפיות לפני 

כי סך העמלות ) הנוכחי(איך אמירות ועובדות אלו מתיישבות עם טענת המפקח על הבנקים  -

  ?ש פחתו במסגרת הרפורמה בעמלות"ון עובחשבהמשולמות 

 האם .משלם עמלות על פי תעריפוןזכאי להנחה ואינו ומחוסר יכולת ההתמקחות הצרכן הפשוט  -

  ? עמלות בעקבות הרפורמהצרכן זה משלם יותר או פחות

  

  

  

  



 
  

  

  6241035-03: פקס;  6241034-03:    טל61204אביב -תל, 20413. ד.ת, 88החשמונאים ' רח

  1.7.08 בעמלות מיום אחר הרפורמהל לפני וותש התעריפי" השוואת עמלות העוטבלת

  

התעריף שם עמלה#

לפני 

הרפורמה

התעריף אחרי 

הרפורמה (1)

שיעור 

התייקרות 

(הוזלה)

עמלות שהתייקרו
1.216.05400%הפקדת מזומן - באמצעות פקיד1
1.216.05400%הפקדת שיק - באמצעות פקיד2
3.806.0559%משיכת מזומן - באמצעות פקיד3
1.211.7343%הפקדת מזומן - ערוץ ישיר4
1.211.7343%משיכת מזומן - ערוץ ישיר5
1.211.7343%הפקדת שיק - ערוץ ישיר6
1.211.7343%זיכוי חשבון באמצעות מסלקה7
1.211.7343%חיוב בכרטיס אשראי8
1.211.7343%חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע9

4.906.0523%תשלום שובר - באמצעות פקיד10

עמלות שהוזלו
10.306.05-41%העברה או הפקדה לחשבון אחר באותו בנק - באמצעות פקיד11
4.601.73-62%העברה או הפקדה לחשבון אחר באותו בנק - ערוץ ישיר12
43.006.05-86%העברה או הפקדה לחשבון אחר בבנק אחר - באמצעות פקיד13
23.801.73-93%העברה או הפקדה לחשבון אחר בבנק אחר - ערוץ ישיר14

61.3%סה"כ התייקרות (הוזלה) של כל העמלות

10.0012.1021.0%

שינויים אחרים

הערות: 
(1) עלות העמלות הממוצעת לאחר הרפורמה היא ממוצע משוכלל של העמלות כפי שמוצגות בבנקים השונים על פי נתח השוק של כל בנק:

בנק הפועלים 30%, בנק לאומי 26%, בנק דיסקונט 16%, בנק הבינלאומי הראשון 6%, בנק מזרחי 6%, בנק אוצר החייל 6%, בנק יהב 5%.

(2) לאחר הרפורמה התווספו פעולות פקיד והעברה מבנק לבנק לצורך חיוב בעמלת מינימום.

ב. בוטלו כל סלי העמלות (תשלום של X כסף בחודש תמורת Y פעולות) בבנקים השונים.

א. עמלת הקצאת אשראי בוטלה למי שנמצא במשיכת יתר. ולמי שנמצא ביתרת זכות עמלת הקצאת אשראי התייקרה מ 4 ₪ 
לחודש לפני הרפורמה ל 6 ש"ח בחודש בבנק הבינלאומי, ל 8 ₪ לחודש בבנק דיסקונט ו 9 ₪ לחודש בבנק מזרחי טפחות.

עמלת מינימום - אם סכום העמלות בחודש מסוים אינו מגיע ל"עמלת 

המינימום" הצרכן מחויב בעמלת מינימום.

  


