
 

 

 

 

 לקוחות וידידים נכבדים, 

ת והמתווכ ות הלוואות המוניםפלטפורמ והינ שיית הפינטק )טכנולוגיה פיננסית(תחום מתפתח בתע

בין מלווים המעוניינים להשקיע מכספם לבין לווים המעוניינים ללוות כספים )להלן: באופן מקוון 

 םעם הפלטפורמה ואינם עורכי "(. הלווה והמלווה מתקשרים כל אחד באופן ישירותהפלטפורמ"

התקשרות ישירה ביניהם. מעבר לפעילות התיווך באשראי, מהווה הפלטפורמה גם גורם תפעולי 

 אשר ינקוט הליכים מסוימים לגביית החובות מהלווים עבור המלווים. 

הפלטפורמות תורמות לצמצום עלויות התיווך שגובים הגופים הפיננסיים. הן מתאפיינות בשקיפות 

פשטות תפעולית, מספקות אפשרויות לגיוס כספים גם למי שאינו מקבל מענה במסגרת המערכת ו

 . הפיננסית הקיימת ואינן דורשות הקמת סניפים, כוח אדם רב והוצאות תפעול גבוהות

 

כיום פועלות בישראל מספר פלטפורמות אינטרנטיות מסוג זה. הן כפופות לאסדרה ולפיקוח 

בלבד והיקף פעילותן קטן ביחס לפלטפורמות מסוג זה בעולם המערבי רגולטורי באופן חלקי 

 שהופכות בשנים האחרונות לשחקן משמעותי בשוק האשראי. 

 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים לאושר תיקון  2017ביולי  24בתאריך על רקע זה, 

התיקון . "(הפיננסיים המוסדריםחוק השירותים )להלן: " 2016-פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו

 .2018בפברואר  1 ייכנס לתוקף ביום

 

  :עיקרי החקיקה החדשה את עדכון זה נבקש לסקור בפניכםמסגרת ב

 רקע כללי

במסגרת מאמצי משרד האוצר  המוסדרים פיננסייםהשירותים ההתקבל בכנסת חוק  2016ביולי 

, לא היה האמור מוסדי, תחום אשר עד לכניסת החוק את ענף האשראי החוץ בחקיקהלהסדיר 

 מוסדר בחקיקה או ברגולציה.

האסדרה במסגרת חקיקה זו חולקה למספר מקטעים כך שבכל מקטע הוסדרו תחומי שירותים 

 פיננסיים שונים. במקטע הראשון הוסדר תחום מתן שירות בנכס פיננסי ותחום מתן האשראי. 

במרכזו של עדכון זה, המהווה מקטע נוסף  ם המוסדרים העומדחוק השירותים הפיננסייתיקון 

במסגרת מאמצי משרד האוצר להגביר את התחרות בשוק האשראי הישראלי, מבקש להסדיר את 
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פעילות מתן ההלוואות המקוונות באמצעות הפלטפורמות. התיקון מציע פיקוח רגולטורי המעניק 

מחד, והגנות לעידוד השימוש בפלטפורמות  הגנה למשתתפים ומניעת שימוש לרעה בפלטפורמות

 במטרה להגביר את התחרות בשוק האשראי מאידך.

 :התיקוןלהלן עיקרי 

  על הפלטפורמות והכפפת פעילותן  חוק השירותים הפיננסיים המוסדריםהרחבת תחולת

השירותים  ת ייכללו תחת הגדרת שירותים פיננסיים שבחוקופלטפורמה רגולטור:ל

סמכויותיו של המפקח על שירותים פיננסיים מוסדרים ובהתאם  הפיננסיים המוסדרים

 ת. ופלטפורמהיחולו גם על  (וחיסכון ביטוח, ההון שוק רשות)

 :ותתותנה בקבלת רישיון מהמפקח. מפעילי הפלטפורמ ותהפעלת הפלטפורמ חובת רישוי 

יקבלו רישיון בסיסי או רישיון  הפיננסיים המוסדריםחוק השירותים אשר יעמדו בדרישות 

בהתאם  תנאיםבעמידה במספר  יתקבלת הרישיון מותנמורחב, בהתאם להיקף הפעילות. 

מעמד מבקש הרישיון, הון עצמי מזערי, עמידה תנאים אלו נוגעים לרישיון הנדרש )סוג הל

 בתנאי מינוי וכהונה של נושאי משרה בבעל הרישיון ועוד(. 

 כלליות החלות על בעלי הבנוסף למגבלות  גבלות ייחודיות לבעלי רישיון לפלטפורמות:מ

רישיון למתן שירותים פיננסיים )בשינויים המתחייבים(, על בעלי רישיון לפלטפורמות יחולו 

חובה לניהול כספי המלווים והכספים המועברים אל בעל הרישיון  –מגבלות פרטניות וביניהן 

 הלווים בחשבון נאמנות, מגבלות לעניין עיסוק במתן אשראי ועוד. כהחזר אשראי מאת

 :מקנה למפקח  לחוק השירותים הפיננסיים המוסדריםהתיקון  כלים וסמכויות המפקח

סמכויות נרחבות לפיקוח על בעלי הפלטפורמות וביניהן סמכות לסרב להעניק רישיון 

סמכות לשנות או לבטל היתר  מטעמים שבטובת הציבור, סמכות לבטל או להתלות רישיון,

שליטה, סמכות לתת הוראות לבעל רישיון לעניין ניהול חשבון הנאמנות, שמירה על ענייני 

 המלווים והלווים ועוד.

 לשם שמירה על עניינם של הלווים, התיקון קובע כללים החלים על פיקוח צרכני כלפי לווים :

ירעון מוקדם של החוב, חובות דיווח כללים לעניין ביצוע פ –בעלי הפלטפורמות וביניהם 

ללווים על סך העלויות בהן יישאו בקשר עם קבלת האשראי ועל האפשרות למסירת פרטיהם 

 המזהים למלווים ועוד. 

 לשם שמירה על עניינם של המלווים, התיקון קובע כללים החלים פיקוח צרכני כלפי מלווים :

ללקוח אחר  לווה או מלווהמזהים של  אי מסירת פרטים -על בעלי הפלטפורמות וביניהם 

, מגבלות לעניין קטינים, איסור העדפה בין מלווים בהלוואות דומות, חובה (בכפוף לחריגים)

לפעול לגביית החזר האשראי מאת הלווה במועד, חובת דיווח למלווים על הסיכונים הכרוכים 

במתן ההלוואה )בהתאם לסולם השוואתי או מודל מאושר אחר להערכת סיכוני האשראי( 

 וד. ועל שיעור התשואה על מתן האשראי וע

  :אשר תאסור על הבנקים ועל "הגנת ינוקא"לפלטפורמות הפרטיות תוענק הגנות ינוקא ,

בהפעלת פלטפורמות או להחזיק באמצעי שליטה בפלטפורמות למשך תאגידי עזר לעסוק 

 אשראי(. כרטיסי לעניין חברות )כפוף לחריגיםהתיקון  תחולת מיום שנים שלוש

מהווה צעד נוסף בניסיון לייצר אלטרנטיבות לאשראי  התיקון האחרון ביוזמת משרד האוצר 

הבנקאי למשקי בית ולעסקים קטנים. החקיקה מבקשת לחזק שחקנים הפועלים בתחום ולאפשר 

 את הגדלת נפח הפעילות של הפלטפורמות, זאת תוך הגנה על המשקיעים והלווים.
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תיווך מקוון באשראי בין מלווים ללווים שהם תאגידים בסכום העולה  התמונה יצוין כילהשלמת 

 לקידום החוק במסגרתכפי שתוקן , 1968-"חהתשכ, ערך ניירות חוקב מוסדרעל מיליון שקלים, 

 .2015-"והתשע(, טק)היי  העילית הטכנולוגיה בתחומי הפועלות בחברות השקעות

 .כאן לחץ המוסדרים הפיננסיים השירותים חוקלבתיקון  לצפייה

 המחלקה העסקית*
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 

 ינית בספישר ועו"ד -מירי קמחי, עו"ד דקלה לביאעדכון זה: עו"ד  ות* כותב

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנולמידע נוסף 

 

 mkimhi@fbclawyers.com 03-6944131 מירי קמחי

 dlavy@fbclawyers.com פישר-דקלה לביא

 

03-6944249 

............................................................................................................................... 
 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. עליו.הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך 

  news@fbclawyers.comלהירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:  
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