
 

 חוק שירותי תשלום

חוק , אשר ביטל את 2019-תשע"טהחוק שירותי תשלום, נכנס לתוקף  2020באוקטובר  14 יוםב

הקיימת חוק שירות תשלום נועד להתאים את ההסדרה החוקית . 1986-תשמ"והכרטיסי חיוב, 

החוק  ו שלמטרתלשינויים המתרחשים בשוק שירותי התשלום, בטכנולוגיה, במסחר ובכלכלה. 

נותני  כלבין  ,והיחסים החוזיים בפרט ,החדש היא להסדיר באופן רחב יותר את יחסי הכוחות בכלל

 במזכר זה יפורטו עיקריו. שירותי התשלום לבין לקוחותיהם )משלמים או מוטבים(. 

 ,2020נובמבר חודש המעבר הצפוי של השוק הישראל, החל בעל רקע נחקק  שירותי תשלוםחוק 

"שבב חכם" ללא צורך בהעברת  תשלום בכרטיסי חיוב באמצעות, המאפשר EMVלשימוש בתקן 

ולעיתים ללא  ,פעולות תשלום "ללא מגע" של עוציאפשר ב. מעבר זה יהפס המגנטי במסופי תשלום

-ו Apple ,של "ענקיות התשלומים" תןכניסעתיד לאפשר גם את  זה . שינויהקשת הקוד הסודי

Google לשוק הישראלי.  

נותני  כל היבטי הרישוי שיחולו על אסדרה של, מקודמת שירותי תשלוםחוק  מקביל לחקיקתב

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )שירותים פיננסיים תיקון ל באמצעותשירותי תשלום, 

 נותני שירותי תשלוםלרישוי ע חובת וקבעתיד ל התיקון המקודם. 2016-התשע"ו(, מוסדרים

 את הפיקוח החל עליהם.ולהסדיר 

החוק החדש מאופיין בהוראות והגדרות כלליות כך שכלל הגורמים העוסקים במתן שירותי תשלום 

סוגי  כלכפופים לו ולהסדרי האחריות הנובעים ממנו. לאור האמור, החוק החדש חל על  םוביצוע

נותני שירותי תשלום, הן בצד ההנפקה )נותני שירותי תשלום למשלם( והן בצד הסליקה )נותני 

שירותי תשלום למוטב(. בהתאם, כל מגוון אמצעי התשלום כפופים להסדר החדש, ובכללם 

 BIT ,PAY ,PAYBOX :כגון)אפליקציות תשלומים  ;םארנקים אלקטרוניי ;חשבונות עו"ש

העברות תשלומים באמצעות חשבונות תשלום או  ;(ל "ענקיות התשלומים"ושירותי התשלום ש

גם לחול החדש החוק צפוי  2022פברואר חודש החל מ .כרטיסי חיובבנוסף לוהכל  ;אמצעי תשלום

, כך שכלל לשון החוקלפי  "אמצעי תשלום"ם שהעל אמצעי תשלום חד פעמיים )תחליפי מזומן( 

 דומה.פעמיים וכ-נה, תווי קנייה חדהוראותיו יחולו גם על כרטיסי מת

 Paymentאמנם מבוסס על הדירקטיבה האירופאית בדבר שירותי תשלום ) שירותי תשלוםחוק 

Services Directive II לפי  שחלו(, אך נשמרו בו ההסדרים העיקריים במישור ההגנות הצרכניות

 .חוק כרטיסי חיוב

נוקט בהסדרים חדשים לשם הגברת כוחם של חוק שירותי תשלום בנוסף להסדרים הקיימים, 

החוק  מטיל ,הצרכן על ההגנההלקוחות במסגרת מאזן הכוחות מול נותני שירותי התשלום. בתחום 

סר על התנהגות ואו ,גילוי פרטים וסיכונים בשירותמחמירות ל בותוח שירותי תשלוםנותני  לע

  להטעות את הלקוח.  השעלול

אמצעי התשלום לתקופה של  ההאפשרות לבקש הקפא ןובה ,ויותללקוחות מגוון זכמקנה החוק 

החל  :מגוון עילות)מותנה( בהזכות להכחיש עסקה ולקבל זיכוי  ;שלא תעלה על שבועיים ,מוגבלת

בסכום בפועל דרך טענה של חיוב  ,שתמש באמצעי התשלוםהשהוא ולא הלקוח מטענה כי אדם אחר 



 

 ",במסמך חסרעסקה "במסגרת לחיוב  ות בנוגעטענלועד  ,ללקוחהמוטב  ביןשונה מזה שהוסכם 

 לדוגמה בעסקאות מקוונות. 

בנוסף, החוק מטיל חובה על נותן שירותי התשלום לזהות את הלקוח ולקבל את הסכמתו המפורשת 

 בשבר ובעת הקמת "הוראת קבע" בחשבון העוכתנאי להקמתה, לדוגמא, להקמת הרשאה לחיוב 

 בהודעה ,הוראת קבע בכל עת לבטלכוח את ה לקוחל מעניק החוק י.או באמצעות כרטיס האשרא

הוראת קבע שלא נעשה בה שימוש במשך שנתיים  קובע החוק כי כמו כן, .השירות לנותן או למוטב

 . באופן אוטומטי מתבטלת

 אלקוח, הוכלפי ה תשלום שירותי נותן של האחריותבתחום  ,של חוק שירותי תשלום חידוש אחר

כל בו משתתפים בפעולת תשלום מסוימת מספר נותני שירותי תשלום, אזי שהקביעה לפיה במקרה 

אחד מנותני שירותי התשלום נושא באחריות, ביחד ולחוד, לבירור סיבת הפגם בפעולת התשלום 

 אם נפל הפגם אצל נותן שירות אחר. גם, נקיטת אמצעים סבירים על מנת שהלקוח יפוצהלו

י התשלום המעורבים בהוראת כל אחד מנותני שירותלפנות לללקוח עומדת הזכות המשמעות היא ש

אליו פנה הלקוח חייב התשלום  ילפי בחירתו. נותן שירות תשלום שניתנה באמצעות אמצעי תשלום,

וככל שלא היה האחראי לפגם, עליו לפעול  – מקום בו הוא היה האחראי לפגם ,את הלקוחלפצות 

 . לום הרלוונטי לצורך בירור טענת הלקוחמול נותן שירותי התש

ולאופן יישומו. שירותי תשלוםנשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לחוק 

 


