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 מכשירים למשיכת מזומן )כספומטים(הסדרה מתאימה לעניין קול קורא: 

 

בשנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית במערך התשלומים בישראל, בעקבות התפתחויות 

טכנולוגיות שבחלקן, חובקות עולם. לצד אמצעי התשלום המוכרים כיום כמו כרטיסי אשראי, שיקים 

ומזומן, הופיעו אמצעי תשלום חדשים ומשוכללים. אמצעי תשלום אלה מנגישים לציבור תשלומים 

  ביצוע עסקאות באופן מקוון.במקלים על הציבור, בין השאר, וססות אינטרנט במערכות מבו

 

לשימוש באמצעי התשלום המתקדמים יתרונות רבים אך גם סיכונים. כך, למשל, הנגישות וקלות 

לשם ות, לשימוש לרעה באמצעי התשלום. השימוש באמצעי התשלום עשויה לחשוף את הלקוח להונא

 ,2020באוקטובר  14-נכנס לתוקף באשר  (החוק -)להלן 2019-, התשע"טתשלוםכך חוקק חוק שירותי 

 מבקש להסדיר מסגרת נורמטיבית מתאימה להתפתחות השירותים הללו.ו

 

החוק נועד לעודד את השימוש באמצעי תשלום מתקדמים ולקדם את התפתחותם, להגביר את הודאות 

להתפתחות מותאמת, אחידה, תשתית משפטית  וההגינות כלפי הצרכנים העושים בהם שימוש וליצור

 , לצד אמצעי התשלום הותיקים יותר.הטכנולוגית המתהווה

 

עלתה שאלה בדבר  ,בכנסת לקראת אישור ההצעה לקריאה שניה ושלישית במליאההדיונים אגב 

נקבעה בסעיף  בהמשך לכך. )להלן: כספומטים( מכשירים למשיכת מזומןלביחס ההסדרה המתאימה 

)ג( לחוק תחילה מאוחרת לעניין כספומטים, במטרה לאפשר לממשלה לקבל שהות נוספת 77

פעולות ההסדרה המתאימה לעניין כספומטים, בכל הנוגע להיבטים הצרכניים ולובמסגרתה לבחון את 

בקשים גורמי המקצוע במסגרת קול קורא זה מ שירותי התשלום המבוצעים באמצעותם.התשלום ו

 לבחון את הנושא.  בממשלה ובבנק ישראל

 

יובהר, כי ביחסים שבין הלקוח שביצע את פעולת התשלום באמצעות כספומט )כמו משיכת מזומן 

מחשבון תשלום( לבין מנפיק אמצעי התשלום שבאמצעותו בוצעה פעולת התשלום או מנהל חשבון 

מהוראות  ואין כוונה לפטור תההתשלום אליו או ממנו בוצעה הפעולה, הוראות החוק חלות כבר ע

שאלת  .פעולת התשלום עצמה, המבוצעת באמצעות כספומטאו לשנות את ההסדרה ביחס ל החוק

 .היבטים הצרכנייםה ולגבי מתעוררת אך ביחס למפעילי הכספומטיםההסדרה הרצויה 

 

הצרכניים ת ההסדרה הנדרשת בכל הנוגע להיבטים אנו מבקשים את התייחסות הציבור לשאל ,לפיכך

 המבוצעים באמצעות כספומטים. השונים שירותי התשלום פעולות התשלום וול

 

  בכספומטים:לציבור המשתמשים 

מתבקש להתייחס לצרכים העולים במסגרת  בכספומטיםציבור המשתמשים  .א

. נודה להתייחסות לשאלה מהן הבעיות והקשיים שבהם בכספומט השימוש

  .בכספומטנתקלים במסגרת השימוש המשתמשים 
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נבקש לקבל התייחסות לשונות בין כספומטים בנקאיים לכספומטים חוץ בנקאיים,  .ב

 ככל שישנה, בכל הנוגע לשימוש בכספומטים ולצרכי הלקוחות. 

האם עלות השירות מובנת ללקוח המשלם או שיש אי  -התייחסות לעלות השירות .ג

 בהירות בנוגע לעלות השירות.

תשלום והתאמת החובות הקבועות בו ביחס למפעיל התייחסות כללית לחוק שירותי  .ד

 כספומט.

 

  נודה לקבלת התייחסותכם לנקודות הבאות:כספומטיםהמפעילים לגופים , 

לפעילות המבוצעת בין לקוח לבין בלבד האם מפעילי הכספומטים רואים עצמם כתשתית  .א

מנפיק אמצעי התשלום או מנהל חשבון התשלום שלו או כמי שמבצע פעולה משפטית 

כלפי הלקוח? האם יש יחסים חוזיים בין מפעיל הכספומט לבין הלקוח? האם נכון לראות 

 אותם כבעלי יחסים חוזיים? 

, הן ביחס לפעילות זוכספומט ביחס החלות כיום על מפעיל  הצרכניות מהן החובות .ב

לתאגידים בנקאיים שמפעילים כספומטים והן ביחס לגופים פרטיים שמפעילים 

 כספומטים. 

נוגע להגנות צרכניות שיש  שירותי תשלום אחד מהנושאים המרכזיים המוסדרים בחוק .ג

שימוש לרעה באמצעי תשלום יכול שימוש לרעה באמצעי התשלום. לללקוח ביחס 

המפעיל מתבקש להתייחס לשאלה האם קיים אצלו כספומט. להתבצע גם באמצעות 

ואם כן, מה  באמצעות הכספומטשימוש לרעה במנגנון לטיפול בפניות לקוחות העוסק 

האם יש למפעיל עוד הוא מתבקש להתייחס לשאלה . זמינותו יומה הוא אותו מנגנון

ימוש הכספומט כלים להפחית או למנוע שימוש לרעה באמצעי תשלום במסגרת הש

  בכספומט

לבין מפעיל הכספומט,  נותן שירותי התשלום של המשלםהאם יש הסדרי התחשבנות בין  .ד

 ככל שנעשה שימוש לרעה באמצעות הכספומט. 

בהן מפעיל הכספומט מסרב לבצע פעולת תשלום באמצעות הכספומט שהאם יש נסיבות  .ה

 .אותן הנסיבות ומהן

האם יש אמצעים שמפעיל הכספומט נוקט כדי להקטין סיכונים שונים שיכולים להתממש  .ו

 בעת השימוש בכספומט? 

מהן הנסיבות ובאיזה אופן מפעיל הכספומט מנהל את הסיכונים הנוגעים לשימוש לרעה  .ז

 .או סיכונים נוספים, עבור המנפיק או מנהל חשבון התשלום

עביר מידע למנפיק אמצעי התשלום בדבר סיכון מהאם יש נסיבות בהן מפעיל הכספומט  .ח

מעביר לרשותו , חוסם אמצעי תשלוםאפשרי שארע במסגרת השימוש באמצעי התשלום, 

את הרכיב הפיזי של אמצעי התשלום )"בליעת" כרטיס אשראי בכספומט(. מה 

 .ומה אופן הטיפול במצב זה האפשרויות העומדות בפני הלקוח בנסיבות אלה

בתקלות, ובכלל זה  האם קיים אצלו מנגנון לטיפולמתבקש לפרט  הכספומטמפעיל  .ט

 של פעולת תשלום באמצעות הכספומט ואם כן מה הוא אותו מנגנוןפגם בביצוע בלטיפול 
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למשל כאשר הלקוח קיבל בפועל סכום נמוך יותר מהסכום שביקש למשוך )ומה זמינותו 

  .(ושחויב בחשבונו

, בין היתר לעניין הליכי הגילוי הנאות אל מול הלקוחהמפעיל מתבקש לתת הסבר קצר  .י

המפעיל מתבקש הנגבות ביחס לפעולות התשלום המבוצעות בכספומט. עמלות  לעניין

 להסביר באיזה אופן הוא גובה את העמלה שהלקוח צריך לשלם עבור השירות בכספומט.

 

 אמצעי התשלום שבאמצעותם מבוצעת פעולת תשלום בכספומט או למנהלי  למנפיקי

חשבונות תשלום אליהם או מהם מבוצעת פעולת תשלום בכספומט, נודה לקבלת 

 התייחסותכם לנקודות הבאות:

 עם מפעילי הכספומטים? או למנהלי חשבונות תשלום קיימים למנפיקיםאילו הסדרים  .א

עם מפעילי הכספומטים לגבי שימוש לרעה? לגבי תקלות  באיזה אופן מחולקת היום האחריות .ב

 בשימוש? לגבי פגמים בביצוע פעולת תשלום?

בין לנבקש לקבל התייחסות לאופן חלוקת העמלות שמשלם הלקוח, בין מפעיל הכספומט  .ג

 . המנפיקים או מנהלי חשבונות התשלום

 

, באמצעות יעוץ וחקיקה )אזרחי(, לירון מאוטנר לוגסיעו"ד ל כםיהנכם מוזמנים להעביר את עמדות
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 ". כספומטים"הערות לקול קורא: 


	קול קורא: הסדרה מתאימה לעניין מכשירים למשיכת מזומן (כספומטים)
	 לציבור המשתמשים בכספומטים:
	 לגופים המפעילים כספומטים, נודה לקבלת התייחסותכם לנקודות הבאות:


