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עדכון נוסף בתחולה  - 2019בינואר,  1החל מיום החוק לצמצום השימוש במזומן  - ידע ללקוחמ
 הגבלות בנוגע לפירעון שיקים על ידי הבנקים 1.7.2019מיום 

 
 ,רכחלק מהמאבק שמנהלות הרשויות בישראל בהון השחו 19.12.2018בהמשך למידע ללקוח אשר פרסמנו ביום 

 .החוק לצמצום השימוש במזומן 2018בחודש מרץ  ובהעלמות המס, אושר בכנסת בהלבנת הון

  
 החוק לצמצום השימוש במזומן עולה שלב!

 
סבים לשיקים מויקים על ידי הבנקים, מכיוון ששתוקף ההגבלות בנוגע לפירעון לסו נכנ 2019ביולי,  1ביום 

עיקרי ההגבלות להלן , השימוש בהםלות גם על בנקבעו הגן קים פתוחים ישנם מאפיינים דומים למזומולשי

 הנוספות:

 .₪ 5,000 -בין אנשים פרטיים אסור לתת או לקבל שיק פתוח שסכומו מעל ל

 יק פתוח בכל סכום.או לקבל שאסור לעוסק לתת 

 .סכום לכפתוח ב שיק אסור לאדם פרטי לתת לעוסק

)מי שקיבל שיק ומעביר אותו לאחר פרטי או ות המסב שמאין אפשרות להסב שיק מבלי לציין בגב השיק את 

 הות של המסב.תעודת הז ומספר)מי שקיבל את השיק ממסב( והנסב ק( עוס

תן שירותי פיקדון ואשראי לא יפרעו שיקים כאשר מתקיימים אחד רישיון למהבנקים, לרבות בנק הדואר ובעלי 

   .₪ 10,000אחת וסכומו עולה על  וסב יותר מפעםשמ שם הנפרע אינו נקוב בשיק ו/או שיק - נאים הבאיםמהת

 
 מבנה השיק האחיד.בדבר  501תקן עדכון במסגרת ההגבלות נכנס לתוקפו 

 ד.חירות ועותקן המעודכן קובע את מבנה השיק באופן אחיד מבחינת גודל השיק, הפרטים על השיק, הגבלת הסה

 התקן. לנוחותכם, מצורף

 
 
 
 
 
 
 
 

  בו.  המפורטיםבא באופן כללי להדרכה ולתשומת לב לנושאים מוזה  ם בעלוןפרסהחומר המת
 לחוות דעת מקצועית. בכפוף וש בתוכן העלוןשימ ניתן לעשות

 .נוממשרד מוקדם אישור טעונה ממנו ציטוט או ממנו חלקים או העלון הפצת


