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  מתחדשת מסגרת לעניין והבהרה עדכון מועדים – 'קבלת הסכמת לקוחנושא 'ב 405 פרמסהוראה   הנדון:

בנושא 'קבלת הסכמת לקוח'. מועד התחילה  405 מספר הוראה, פרסם הממונה את 2021באוגוסט  12ביום  .1

שים ממועד התחילה, כלומר, חוד 6שמה תוך יתוך מתן אפשרות לי ,2021בספטמבר  5הוראה נקבע ליום של ה

חודשים ממועד  12וך נקבע כי ניתן ליישמו בתלגביו להוראה,  12.4סעיף  , ולמעט2022במארס  5החל מיום 

 . 2022בספטמבר,  5מיום התחילה, כלומר, החל 

לצורך ביצוע ) החוק-(להלן 2016-נתוני אשראי, התשע"ותזכיר חוק  פורסם, 2021באוקטובר  11 ביום .2

אשר כולל לחוק  26סעיף ליקון חוק, נכלל גם תה). במסגרת תיקון חוקה תיקון –(להלן  תיקונים שונים בחוק

 התייחסות לנושא קבלת הסכמה מלקוח. 

לנוכח אי הוודאות הקיימת בנוגע לתהליך תיקון החוק, משך הזמן הצפוי להשלמתו, והשפעתו הצפויה על  .3

בנוגע למשאבים בנתוני אשראי פניות שקיבלנו ממשתמשים  אורלסעיפים מסוימים בהוראה וכן, 

המועד האחרון את  דוחה הריני, בהוראה מיםסעיפים מסוימשמעותיים הנדרשים ליישום טכנולוגיים הה

 : 2022 בדצמבר 31 ליום עד, יישום הסעיפים הבאיםל

 לעניין עסקה חדשה מסוג משכנתה, במקרה שלא תצא לפועל; – 14.2.1סעיף  .3.1

 לעניין עסקה חדשה שאינה מסוג משכנתה, במקרה שלא תצא לפועל; – 14.2.2סעיף  .3.2

 לעניין הדרישה לפרט את מטרת ההלוואה בהתאם לקיים במערכותיו של נותן האשראי.  – 12.4סעיף  .3.3

בהתייחס לסעיפים המפורטים לעיל, בהתאם לנדרש בעבר בתקנות נתוני  לנהוגרשאי משתמש בנתוני אשראי 

 .  שאלות ותשובותבקובץ  ןשניתנו לה ולהבהרות 1ןתיקונ טרם 2017-אשראי, התשע"ח

 5לא יאוחר מיום נדרש ליישמן , דהיינו, ן שינוי במועד התחילה של יתר סעיפי ההוראהיובהר בזאת כי אי .4

 . 2022במארס, 

                                                 
  )4.3.2021תיקון התשפ"א (      1



 

2

נמנות  שאינןככל שמוצעות ללקוחות מסגרות מתחדשות כי נבקש להבהיר  –בהוראה  12לעניין יישום סעיף  .5

: לדוגמה( בשינויים המתחייבים 12.2תחת סעיף הן יוצגו על אחד מסוגי העסקאות המפורטים בהוראה, 

המפורטים  הסוגיםנוסף על כסוג עסקה  ,בנפרד, או )'מסגרת בכרטיס אשראי/ מסגרת מתחדשת אחרת'

   . : "מסגרת מתחדשת אחרת")לדוגמה( בהוראה
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