
 

 הודעה ללקוחות הבנק על עדכון חוברת תנאים כלליים לפתיחת חשבונות בבנק וניהולם
"( חוברת התנאים הכללייםבהתאם להוראות חוברת תנאים כלליים לפתיחת חשבונות בבנק וניהולם )להלן: "

לישראל בע"מ  , בנק דיסקונט1992-לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים(, תשנ"ב 5לסעיף ו

 "( רשאי לעדכן, מעת לעת, את הוראות חוברת התנאים הכלליים. הבנק)להלן: "

 –"(, חוק חדלות פירעון, התשע"ח חוק שירותי תשלום)להלן: " 2019-בשל חקיקת חוק שירותי תשלום, התשע"ט

ין נוספות ושינויים , וכן בשל הוראות ד1993-לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג 5, תיקון מס' 2018

השינויים בחוברת התנאים הכללים עדכן הבנק את חוברת התנאים הכלליים, ובתהליכים ובמוצרי הבנק השונים, 

זאת למעט שינויים הנובעים מחוק שירותי , ביחס לחשבונות לקוחותיו המתנהלים בבנק 09/01/2020 יחולו החל מיום

  .תשלום, אשר יחולו ממועד כניסתו לתוקף

 בכתובתובאתר הבנק פורסמה בסניפי הבנק  , אשרעדכוןהאודות דעה הו

channels-https://www.discountbank.co.il/DB/private/payment תיאור תמציתי של עיקרי חוברת , כוללת גם

 . )ב( לחוק שירותי תשלום(7סעיף  התנאים הכלליים )כנדרש לפי

. מותאמות אישית הודעותוכן דברי פרסומת במסגרת העדכון האמור ניתנה התייחסות לזכות הבנק לשלוח ללקוחות 

להודיע לבנק  יוכלו, בדיוור ישירמותאמות אישית הודעות  לקבל דברי פרסומת או לקוחות שאינם מעוניינים

וציון  Removeme@dbank.co.ilלכתובת )ללא פרטים אישיים נוספים(  הםבאמצעות משלוח מספר תעודת הזהות של

 . הודעה לבנקאיאמצעות או ב ,המילים "בקשת הסרה" בכותרת ההודעה

ירת מידע לבנק בהתאם להוראות הדין, אופן שמירת המידע על כמו כן, הורחב ההסבר ביחס לחובות הלקוחות למס

ידי הבנק, והשימוש בו. פירוט נוסף אודות איסוף מידע, שימוש בו ומסירתו לגורמים נוספים, זמין לעיונך במדיניות 

 .https://www.discountbank.co.il/DB/global/redirects/hebrew/redirect?param=142הפרטיות של הבנק  בכתובת: 

 

  )ב()ב( לחוק שירותי תשלום:78בהתאם לסעיף  הנדרשים הגילויים לעיונך להלן

בחוק   כהגדרתם"קוד זיהוי ייחודי", -"נותן שירותי תשלום", "פעולת תשלום", "אמצעי תשלום", "רכיב חיוני" ו)
 . (שירותי תשלום

 הבנק של התשלום שירותי לעניין הבנק של העסקים יום
על ידי  כל יום למעט הימים שנקבעושל הבנק לעניין שירותי התשלום שהוא מעניק ללקוחותיו, הוא  "יום העסקים"

, שני ימי ראש שנקבעו בחיקוק יום שבת, ימי שבתון :הםש ,המפקח על הבנקים כימים שאינם ימי עסקים בנקאיים

שביעי של פסח, יום של פסח, שמיני עצרת, פורים, ראשון  ,יום כיפור, ראשון של סוכות, השנה, ערב יום כיפור

כיום שאינו יום או כל דין על ידי המפקח על הבנקים  קבעיהעצמאות, חג השבועות, תשעה באב וכן כל יום אחר שי

 . הגדרה זו לא תחול על שירותי תשלום שמעניק הבנק ללקוחותיו במטבע חוץ. עסקים בנקאי

יום עסקים שבו בנק ישראל לעניין שירותי תשלום שהוא מעניק ללקוחותיו במטבע חוץ, הוא  "יום העסקים במט"ח"

ובאשר לפיקדון ובהעדר פרסום כאמור יחול השער המקובל בבנק, מטבע הפיקדון, מפרסם שערים יציגים חדשים של 

יום עסקים שבו הבנק מבצע עסקאות במטבע חוץ ומפרסם שערי  -הצמוד לשער הצהריים במטבע חוץ של הבנק 

 .צהריים במטבע חוץ

שני ימי ראש  יובערב בימי שישי 14:00שעה בבכל יום עסקים או  18:30שעה סיום יום העסקים של הבנק הוא ב

השנה, ראשון של סוכות ושמיני עצרת, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות וכן ערב תשעה באב 

שיקבע על ידי המפקח על הבנקים כיום שאינו יום או שעה כפי כל יום אחר והיום שקדם לערב יום הכיפורים, ו

הוראות תשלום, יש ומועד סיום יום העסקים יהיה בשעה מוקדמת על אף האמור, בנוגע למועד קבלת  .עסקים בנקאי

יותר ממועד סיום יום העסקים כמפורט לעיל, והכל בהתאם למועד שיקבע ע"י הבנק מפעם לפעם; קביעת הבנק 

לעניין מועד סיום יום העסקים יכול שתהיה שונה לפי נסיבות העניין, ובכלל זה לפי מועדים שונים לימים שונים, 

דים, לסניפים או מחלקות שונים, ואף לדרכי התקשרות שונות, וכן לפי תחומי פעילות, סוגי שירותים או ערוצי למשר
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שירות שונים, והיא תפורסם באתר האינטרנט של הבנק ו/או בכל דרך אחרת שנדרש יהיה על לבנק להציגה. הוראות 

 אותן כאילו התקבלו ביום העסקים הבא.תשלום שיתקבלו לאחר מועד סיום יום העסקים, לפי המוקדם, יראו 

 החשבון סגירת לצורך הלקוחות"י ע לביצוע הדרושות הפעולות
( לחוק שירותי תשלום, לצורך סיום חוזה בכל הנוגע למתן שירות של ניהול חשבון תשלום על 2)א()6בהתאם לסעיף 

ן, כפי שתחייבנה מעת לעת, ובכלל זה ידי הבנק, לפי בקשת הלקוחות, על לקוחות הבנק לפעול על פי הוראות כל די

 לבצע את הפעולות המפורטות להלן:  

 ;, ככל שהונפקוותפירעון כל ההתחייבויות בגין כרטיסי חיוב שהבנק הנפיק ללקוח .א

 ות;הסדרת ההתחייבויות לצד שלישי, שהבנק קיבל על עצמו בגין חשבון הלקוח .ב

כהגדרתם בחוברת התנאים  מאמצעי ההתקשרותקבלת הודעה מכל אחד מבעלי החשבון, שתינתן בכל אחד  .ג
 ;שלא יעשה שימוש בטפסי שיקים שטרם נמשכו, ככל שישנם כאלה ברשות מי מהם ,הכלליים

 ;כלפי הבנק הלקוחותכיסוי כל התחייבויות  .ד

חתימת בעלי החשבון, כולם או חלקם, על מסמך זיהוי במקרים בהם עלה חשש סביר בנוגע לזהות מגיש  .ה
 .החשבוןהבקשה לסגירת 

 
 באמצעי התשלום אותם מנפיק הבנק ללקוחות החיוניים הרכיבים

בהתאם לסוג הפעולה, הכרטיס, הפרטים המופיעים על גבי הכרטיס, ו/או הקוד הסודי,  :כרטיס חיוב .א
 המבוצעת בכרטיס. 

יהוי ת.ז., בנקוד, שיחה חוזרת, מידע על החשבון/לקוחות, זיהוי קולי וז: תקשורת טלפונית ופקסימיליה .ב
 במקרים מסוימים תידרש בנוסף סיסמה חד פעמית. .קולי ביומטרי

 בפקסימיליה יידרשו גם חתימת לקוחות ושיחה חוזרת ללקוחות.  .ג

ת.ז., קוד מזהה, סיסמה או אמצעי ביומטרי )טביעת אצבע או זיהוי אתר/אפליקציה ללקוחות פרטיים:  .ד
 במקרים מסוימים תידרש בנוסף סיסמה חד פעמית. .פנים(

 הצגת ת.ז. וזיהוי הלקוחות בהתאם לנהלי הבנק. :סניפים בבנק .ה

: שימוש בתוכנת ספק חיצוני המאושרת על ידי הבנק, ואמצעי זיהוי כפי שיקבעו מעת לעת למתן פעולות EDI .ו
 תשלום.

 ת.ז. וסיסמה.  :תד"מ .ז

 

 הלקוחות"י ע תשלום הוראת לביטול האחרון המועד
למועד סיום יום העסקים  הוראת תשלום באמצעות מתן הודעה לבנק עדיהיו רשאים לבטל או לשנות הלקוחות 

והכל ובלבד כהגדרתו בחוברת התנאים הכלליים או קודם לכן בהתאם למועדים שיפורסמו על ידי הבנק מעת לעת, 

שהבנק יוכל לשנות או להפסיק את ביצוע הוראת התשלום בהתאם למגבלות הטכנולוגיות הסבירות שיחולו בנסיבות 

 .ענייןה

יום באינו בהתאם להוראת הלקוח שזמן ביצוען  -כלומר הוראות תשלום שזמן ביצוען עתידי )על אף האמור לעיל, 

, אותה על הלקוחותמהודעה מוקדמת  באמצעות ,( ניתנות לביטול או לשינוי בכל עתשבו הועברו לבנק עסקים

ובלבד הוראת התשלום,  שבו אמורה להתבצע יום העסקיםיום העסקים הקודם ללסיום לבנק עד  הלקוחות למסור

 לא נקבע אחרת ע"י הבנק או על פי הוראות הדין.ש

או שניתנו במסגרת פעולת תשלום מובטחת כהגדרתה בחוק, אינן ניתנות לביטול  ,שזמן ביצוען מידיתשלום הוראות 

 .או לשינוי

 בברכה     

 בנק דיסקונט לישראל בע"מ


