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הסכמה לקבל  משתמש בתוי אשראימחייב ), החוק –(להלן  2016-חוק תוי אשראי, התשע"וב 26סעיף  .1

דוח האשראי כאמור,  מהלקוח על מת שיוכל לקבל מלשכת אשראי דוח אשראי לגבי אותו לקוח. מפורשת

פירעון ועל אופן  של הלקוח התחייבויותיומידע על ובהם  אשראי תוימאגר מ שמקורםכולל תוי אשראי 

 על ידו. 

חשיבות מכך גזרת הזכותו לפרטיות. ממש את לאפשר ללקוח ל הכדרש בחוק, ועדלקוח מהקבלת הסכמה  .2

 וסח ההסכמה שיוצג ללקוח ולאפשרות של הלקוח להגביל את תוקף הסכמתו. רבה לה

(בתוספת  כלל 2017בחודש דצמבר שפורסמו  )התקות –(להלן  2017-תקות תוי אשראי, התשע"חב .3

ביטל , 2021 מארסל 4-בברשומות  שפורסםלתקות  1תיקון מספר  וסח מחייב להסכמת הלקוח. השייה) 

ביטול זה בין השאר, מתוך כווה לאפשר גמישות מסוימת בהתאמת וסח ההסכמה. , התוספת השייהאת 

קבע כי הממוה , הביטול כאמורחלף . ברשומות אמורה 1מספר  תיקוןפרסום  ממועד שה חציייכס לתוקף 

 בושא. משלימות ייתן הוראות 

המצורפת  )ההוראה –(להלן  'בושא 'קבלת הסכמת לקוח 405מס'  הוראהאת קבע הממוה לאמור,  בהתאם .4

לכלול בתוי אשראי דרש  שמשתמש הבהרותהמידע והפרטי , בין היתר, את קובעת. ההוראה לחוזר זה

לקוח לגבי אותו דוח אשראי לצורך קבלת  י שפועל בשם הלקוח,מאו מ לקבל מהלקוחשעליו ההסכמה בוסח 

דרכי וספות כגון:  החיותההוראה כוללת  .עצמווסח בתוך מתן גמישות מסוימת זאת,  ,מלשכת אשראי

 חובתכללה בהוראה  כדרש בחוק, קבלת הסכמה מלקוחשל חשיבות ה לאורבוסף, . קבלת הסכמת הלקוח

 .בושא פימית ביקורת עריכת

בדרך שתבטיח כי הסכמת הלקוח תיתן רק לאחר דרש לפעול משתמש בתוי אשראי הוראה, בכמפורט  .5

באופן בהיר, בכתב או בע"פ. החייה זו מבטאת את  ,שיוצג ללקוח מידע על מהות ההסכמה ומשמעותה

המידע ללקוח לאחר שהוצג  יח כי הסכמת הלקוח תיתן מדעת,להבטאחריותו ומחויבותו של ותן האשראי 

משתמש בתוי אשראי ישקול להגיש , לעיין זה. מתן הסכמתוהחלטה בעיין קבלת ההדרש לצורך 

 ללקוחותיו שאים דוברי השפה עברית, את המידע הדרש בשפה המתאימה.



 

2

ככל שמוה , מי שפועל בשם הלקוחזיהויו של וכן, את  קבלת הסכמה של לקוח דורשת את זיהויו של הלקוח  .6

אמצעי  ושאממוה בהת ולהורא, בין היתר, בהקשר לכך, ההוראה מפהלעיין מתן ההסכמה. גורם כאמור 

    אמצעי זיהוי מרחוק'). '–A401והוראה 'אמצעי זיהוי'  – 401(הוראה  זיהוי

ההוראה כך, . בהתייחס להלקוח בשם שפועל מי באמצעותלקוח הקבלת הסכמת  אופןאת מפרטת  ההוראה .7

מיה את מיופה הכוח לצורך מתן  הלקוחבאמצעותם על משתמש בתוי אשראי לוודא כי שמפרטת דרכים 

לאחר שהלקוח זוהה על ידי  ,דיגיטליים באמצעיםוידוא לגביו, לרבות  להעברת דוח אשראיהסכמה בשמו 

 להקל על הלקוח במטרה יגיטלייםד באמצעיםמעודד שימוש  הממוה. כדרש משתמש בתוי אשראיה

ההוראה מסוג זה.  פתרוות יקדמובתוי אשראי  המשתמשים כימצפה ועל ידי מיופה כוח,  מיוצג הואאשר כ

אימות באמצעות עורך דין או וטריון תוך שימוש בטופס הסכמה אחד שישמש מספר גם מאפשרת 

 י אשראי. ומשתמשים בת

 למשתמשים בתוי אשראישאלות ותשובות חוזר זה קובץ מעודכן של לצורף מהוראה כאמור, לבוסף  .8

  זו.  הותאם להוראה , אשר)"תהשו קובץ –(להלן

או  עבור עבור עסקת אשראי מסוימת (רק ) לחוק, ההסכמה צריכה להיתן 4(א)(26כי בהתאם לסעיף בהיר  .9

באופן  ,תיקון חקיקה בסעיף האמורשיבוצע ככל . ), בהתאם להוראהמסוימותאשראי מספר עסקאות 

התאמות הצעו ויבהתחייבויותיו, כלל לבחית בהסכמת לקוח שימוש למשתמש בתוי אשראי שיתאפשר 

 בהוראה. הדרשות 

. יום התחילה) –(להלן  2021בספטמבר,  5 ביום וקובץ השו"ת המעודכן ההוראה המצורפתשל  םתחילת . 10

 וסח פי על להוגביום התחילה, רשאי וקובץ השו"ת  הוראהה אשראי שאיו ערוך ליישום ותןואולם, 

שימוש בטופס ההסכמה שקבע בתוספת השייה  לעשות , ובכלל זאתםתיקו טרםוקובץ השו"ת  התקות

 בדברלהוראה  12.4הדרישה שבסעיף  לעיין .ממועד התחילה חודשים 6 למשך זאתולתקות טרם ביטולה, 

 ממועד התחילה.  חודשים 12-ממועד היישום יהיה לא יאוחר ציון מטרת ההלוואה, 
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