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    'בושא 'שירות ללקוח באמצעות מיופה כוח בתמורה 404תיקון להוראת ממוה מס'   הדון:

תיקון "ו "התקות" –(להלן  -2017תוי אשראי, התשע"חלתקות  1פורסם תיקון מספר  2021מארס ל 4-ב .1

תקות הקשורות לפעילותו  , בין השאר,תוקו, לתקות 1 מס' במסגרת תיקון .)בהתאמה ,"לתקות 1מס' 

ואולם, מועד כיסתם לתוקף של  .בושא 'ייפוי כוח בכתב" לתקות 8, לרבות תקה של מיופה כוח בתמורה

 . לתקות ברשומות 1מס' תיקון פרסום היו חצי שה ממועד  8התיקוים לתקה 

שירות ללקוח באמצעות 'בושא  404 'ממוה מסהעלה הצורך בתיקון הוראת התיקוים האמורים בעקבות  .2

 .המצורפת לחוזר זה 'מיופה כוח בתמורה

  : ההוראה תוקהבגים אשר  ותבתק העיקריים התיקויםלהלן פירוט  .3

לממוה לאפשר הביטול ועד  - בתמורהכוח  ייפוילשקבעה וסח מחייב  שלישיתה התוספת ביטול .3.1

 יהיה שיתן אחר וסח קביעת לרבות, בתמורה הכוח ייפוי וסח בדבר הוראות בקביעת מסוימת גמישות

 . הממוה ובהוראות בדין החלים לשיויים , בין השאר,קלות ביתר להתאימו

 יוכלכוח בתמורה הותן ייעוץ פיסי ללקוח בתחום האשראי,  מיופהש כךלתקות (א) 11 תקה תיקון .3.2

 לעומת םשי שבע עד של לתקופה, הוגעים לייעוץ אשראיה תויאת  אואת דוח ריכוז התוים  לשמור

 . , ובלבד שיתה לכך הסכמה מפורשת של הלקוחהתיקון טרום ימים 60

 מעודכן, כלל בהוראה וסח ייפוי כוח כאמורשבתוספת השלישית חלף ביטול וסח ייפוי הכוח בתמורה  .4

 של שמירהה תקופת משךאת  לקבוע לקוחהמאפשרת ל פסקהבתוספת הקודם, מבוסס על הוסח ה ומחייב

בוסף,  .שים 7לא תעלה על שהתקופה ובלבד  ,אשראי הוגעים לייעוץהתוי של או  התוים ריכוז דוח

 דרש לסמן את סוג השירות שיתן ללקוח. בוסח זה 

 מעבר לתיקוים אלה כללו בהוראה עדכוי וסח שועדו להבהיר את הדרישות שקבעו בה.  .5
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 ותחולה  תחילה .6

 .באתר מערכת תוי אשראי של בק ישראל ה של ההוראהביום פרסוממועד תחילת התיקוים להוראה  .6.1

 בספטמבר 5 ביוםיהיה  ספח א' להוראהשל א ו6סעיף ם של מועד תחילת, לעיל 6.1על אף האמור בסעיף  .6.2

  .ואילךממועד זה פוי כוח שחתם יהם יחולו על יו, 2021
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