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  *הוא סוגר איתך חשבון / טל שילרוכשבק פוגש דגל אדום 

מערכת היחסים בין לקוח לבק דומה לעתים למערכת יחסים בין בי זוג. בהתחלה חיוכים, הבטחות, הצהרות 

וביית יחסי אמון ועם הזמן מגיע שלב השגרה בה כל בקשה מבן הזוג היא מסע שכועים.  אך מה קורה כאשר בן 

ם?  מה קורה כשהבק החליט בשל כך איבד אמון בצד השי, היה חשדן, הבחין בדגלים אדומי –הבק   –הזוג 

  באופן חד צדדי להיפרד?  האם יכול לקוח למוע מהבק לסגור את החשבון?

, דחה תביעה גד בק לאחר שהודיע ללקוחתיו, 2018פסק דין שיתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב בחודש מרץ, 

כי הוא סוגר באופן חד צדדי הן את  חברה ישראלית בבעלות חברה מאיי הבתולה, ודירקטור הישראלי שלה,

חשבון החברה והן את החשבון הפרטי של הדירקטור, וזאת לאחר שלא סופקו לבק מסמכים המראים שהכספים 

  בחשבוות הם ממקור חוקי. 

ככלל, תאגיד בקאי איו רשאי לסרב סירוב בלתי סביר לקבל לקוח או לספק לו שירותים או להציב תאים בלתי 

אולם, קיימות סיבות בהן רשאי, ואף מחויב, תאגיד בקאי לסרב לתת שירות, כחשד  מתן השירות.סבירים ל

במסגרת חוק איסור הלבת הון והצווים שהוצאו על פיו, מוטלות על תאגידים בקאיים . לפעילות הלבת הון

חובה ליזום בדיקות ולזהות  –ת אקטיביות חובות זיהוי ודיווח, אשר אים רק חובות פסיביות אלא גם חובו

רשימה  -שורה של "דגלים אדומים" פירסמו המפקחת על הבקים והלבת הון איסור הרשות ל פעולות חשודות.  

(לא ממצה) של סיבות, הוספות על הסיבות המתוארות בחוק ובצווים, ואשר על התאגיד הבקאי לתת דעתו 

חקירה מיוחדת מצידו. ככל שיתן לכך הסבר הגיוי אין בקיומו של דגל אדום  אליהן כמסמות צורך בבחיה או

ככל שמספר הדגלים האדומים עולה כך יגבר החשש ויחייב  , אולםאחד כדי להעיד בהכרח על סיכון להלבת הון

 מדיותמכספים  של הגעתחשד צריך לעלות במקרים בדיקה קפדית וזהירה יותר של אותם חשבוות. כך, למשל, 

משיכת מזומן בסכומים  ;ת כאלה ומהןאל מדיו העברות מרובות בסכומים מהותיים ;המהוות מקלטי מס

 פעילות שאיה ;סיבה או היגיון עסקי או בלאאיה תואמת את פרטי השירות העסקי שפעילות פיסית ; חריגים

החשבון ועוד.  הפסיקה  פתיחתמועד ידע שמסר הלקוח בתואם את המ שאיוהיקף באופייית לפרופיל הלקוח או 

של הלקוח כלפי התאגיד הבקאי,  בחובת האמוןקבעה שחוסר היעות מצד הלקוח למסור מידע יהווה פגיעה 

רשאי הבק לסרב לתת שירותים בחשבון פעולות הקשורות להלבת הון  ובהיתן חשד סביר להחה כי עשו

   .חשבוןולסגור את ה

גם פעילות עסקית תקיה ולעתים התהלות חוסמת מלביי הון ועברייים לא פעם  לתפוסעם זאת, הרשת שועדה 

"להיתקע" או אף להוביל למצב  לא כוה של הלקוח עשויה לגרום לכספים (ביחוד כאלה המגיעים מחוץ לישראל)

כדאי לכל ביקור בבק לקחת איתכם את עורך דין הבית שלכם?  לאו בו הבק מאיים בסגירת החשבון.  האם 

דווקא, אך בוודאי שחשוב שעורכי דין המתמצאים בתחום ילוו את העסק גם מול הבק ובמהלכים החורגים 

מאופן הפעילות הרגיל של העסק.  אחרת, ה"חיסכון" בייעוץ משפטי במהלך העסקים הרגיל עשוי לההפך להוצאה 

  רבה יותר בהתהלות מול הבק לאחר מכן.משמעותית ה

                                                 
  המסחרית. ליטיגציהו מסחרי משפט ין היתר בדיי חברות,ב) ועוסקת www.afiklaw.comמתמחה במשרד אפיק ושות' ( טל שילר *

אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים 

  .afiklaw@afiklaw.com או במייל:  609.3.609-03לפרטים וספים:  המתוארים בסקירה זו.
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*Tal Schiller \Settles the Account with You and When a Bank Meets a Red Flag  

The relationship between a client and a bank is sometimes similar to a relationship between a 
couple. At first there are smiles, promises, declarations, establishment of trust but with time comes 
the stage of routine in which each request from the other require persuasion. However, what 
happens when the partner - the bank - lost faith in the other side, become suspicious, notices red 
flags? What happens if the bank decided unilaterally to part ways? Can a client prevent the bank 
from closing the account? 

On March, 2018, the Tel-Aviv District Court rejected a claim against a bank after it informed its 
clients, an Israeli company owned by a Virgin Islands company, and the  Israeli director of the 
company that it unilaterally closes both company and director's accounts after the bank failed to 
receive documents indicating that the funds in the accounts are from a legal source. 

In general, a banking corporation may not unreasonably refuse to accept a client or provide services 
to a client or to impose unreasonable conditions for the provision of services. However, there are 
circumstances in which a banking corporation may, and is sometimes even obligated to, refuse to 
provide service, such as suspicion of an activity related to money laundering.  Under the Prohibition 
of Money Laundering Law and the orders promulgated thereunder, banking corporations are subject 
to identification and reporting obligations, which are not only passive obligations but also active 
obligations – an obligation to initiate reviews and identify suspicious transactions. The Israeli 
Money Laundering Prohibition Authority and the Supervisor of Banks published a series of "red 
flags" - a (non-exhaustive) list of circumstances that are additional to the circumstances described 
under the law and the orderes, which banking corporation should consider as signifying the need 
for special review or investigation on its part. If a reasonable explanation was provided, the 
existence of one red flag does not necessarily indicate a risk of money laundering. However, as the 
number of red flags rises the suspicion increases and may require a more careful review of the 
account.  For example, suspicion should arise in the event of funds accepted from jurisdictions that 
are deemed to be tax havens; multiple transfers of substantial amounts to, and from, such 
jurisdictions; cash withdrawals in extraordinary amounts; financial activity that does not conform 
with the details of the business or for no reason or business logic; activity that is not typical to the 
client's profile or in a scope that does not match the information provided by the client upon opening 
of the account etc. Case law teaches that a client's failure to provide information would constitute 
a breach of the client's fiduciary obligation towards the banking corporation and given reasonable 
suspicion of money laundering activities, the bank may refuse to provide services and settle the 
account. 

However, the net that is designed to catch money laundering and criminals often also blocks proper 
business activity. Sometimes, incorrect conduct of a client may cause funds (especially such 
arriving from outside of Israel) to "get stuck" or even lead to a situation in which the bank threatens 
to settle the account. Should one be escorted with the in-house attorney in every visit to the bank? 
Not necessarily, but it is certainly important that an attorney familiar with the field accompany the 
business in its relationship with the bank and in processes deviating from the normal course of 
business. Otherwise, the "savings" in legal costs during normal course of business may become a 
much more significant expense dealing with the bank at a later stage. 

 

                                                 
 *Tal Schiller is an intern at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary (www.afiklaw.com) whose main 
practice areas are corporate law, commercial law and commercial litigation. Nothing herein should be treated as a legal 
advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: 
afiklaw@afiklaw.com 


