
   

סגור חלון

יש לצמצם את העמלות: ח ועדת החקירה הפרלמנטרית לעמלות הבנקים"המלצות דו
 "י המפקח אינם אפקטיביים"האמצעים שננקטו ע"; בלבד 75-ל 350-מ

כי יש צורך ביצירת תעריפון אחיד עם שמות אחידים והסרת , "גלובס"ח שהגיעה ל"עוד עולה מטיוטת הדו
 ח ייגרם לבנקים נזק של כמיליארד עד מיליארד וחצי שקל"אם יאומץ הדו* החסמים למעבר בין בנק לבנק 
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ח ועדת החקירה הפרלמנטרית לצמצום"כך עולה מהמלצות דו -75-עמלות ל 350-יש לצמצם את עמלות הבנקים מ
 ). ליכוד(כ משה כחלון "עמלות הבנקים בראשות ח

כי יש צורך ביצירת תעריפון אחיד עם שמות , שמבקש להסדיר את הפיקוח על עמלות הבנקים, ח"עוד עולה מהדו
 . אחידים והסרת החסמים למעבר בין בנק לבנק

) ליכוד(גלעד ארדן , כ משה כחלון"ההמלצות מתייחסות גם למסגרת החוקית והן כוללות את הצעת החוק של ח
 . לפיקוח על עמלות הבנקים שעברה קריאה ראשונה) ס"ש(ואמנון כהן 

ח מהווה "הדו". ח בפרק זמן קצר ככל הניתן"חשוב לפעול לאימוץ ההמלצות המופיעות בדו"ח כי "עוד קובע הדו
ייגרם לבנקים נזק של כמיליארד עד , ח"אם יאומץ הדו, על פי ההערכות. 'ח הסופי שיפורסם ביום א"טיוטה לדו

 . מיליארד וחצי שקל

הוא קובע כי גובה . מידת הריכוזיות של המערכת הבנקאית בישראל גבוהה מרוב מדינות המערב, ח"על פי הדו
אחוז מאלה הנגבות על ידי בנקים בעולם המערבי וכי עמלות הבנקים  70-העמלות הנגבות בישראל יקר ב

 . המושתות על משקי הבית במונחים של הכנסה לנפש הן הגבוהות ביותר בעולם המערבי

הוועדה . "ח כי אין שקיפות מספקת ללקוחות בשל ריבוי עמלות"נכתב בדו, באשר לשקיפות במערכת הבנקאית
כדי להגביר . נכתב, "רואה בשקיפותן של העמלות ובפשטות הצגתן אמצעי ראשון במעלה להורדת גובה העמלות

 ". לצמצם את מימדי התופעה של כפל עמלות"ו 75-את השקיפות ממליצה הוועדה לצמצם את מספר העמלות ל

על התעריפון לכלול . עוד ממליצה הוועדה על יצירת תעריפון אחיד לכל הבנקים עם שמות זהים לכל העמלות
 . תעריפוני משנה לניהול חשבון עובר ושב למשקי בית וללקוחות הבנקאות הפרטית

פרסום מדד אחד לרבעון יגביר . "ממליצה הוועדה על יצירת מדד עמלות למדידת גובה העמלות בכל בנק, בנוסף
 . נכתב, "את מידת התחרותיות בין הבנקים

,מסקנה נוספת של הוועדה היא כי יש לתת סמכות לבנק ישראל בחקיקה לפקח ולאשר את מבנה התעריפון האחיד
 . השמות האחודים לכל עמלה ועל המעבר של לקוח מבנק לבנק

אחד מכשלי השוק שמעכבים את התחרות בין הבנקים הוא הקשיים בפניהם ניצב הלקוח שמבקש , לדעת הוועדה
הפתרון שמציעה לכך הוועדה הוא מתן ייפוי כוח של הלקוחות לבנק שהוא מבקש . לעבור מבנק אחד למשנהו

 .לעבור אליו

האמצעים שננקטו עד היום על ידי המפקח אינם . "ח ביקורת על המפקח על הבנקים"הוועדה גם מותחת בדו
אפקטיביים דיים וכי יש לחייב את הבנקים להעמיד את כל הנתונים הדרושים בלחיצת כפתור שמאפשרת העברה 

 .נכתב, "מיידית
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