
הגשת בקשה לרישיון  

פיננסייםנותן שירותים 

שירות בנכס פיננסי/ אשראי)

מעודכן לנוהל הרישוי החדש

https://zmlaw.co.il/wp-content/uploads/2019/12/נוהל-חדש-28.11.2019.pdf


2016–ו"התשע, (שירותים פיננסיים מוסדרים)חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

18.7.2016-בבכנסתאושרהחוק

החוקמטרת

אלהתחומיםעלשיפקחפיננסירגולטורומינוי,מוסדיחוץאשראישירותינותניותחוםמטבעשירותינותניתחוםהסדרת✓

הבנקאיתלמערכתהולמתחלופהשיהווהאשראיומתןהפיננסייםהשירותיםענףפיתוח✓

(מטילשהחוקהחובותאףעל)האשראימתןופעילותמטבעשירותיפעילותלהגבירמטבעשירותילנותןהזדמנותיצירת✓

חוקיותלאלמטרותזהבענףשימושלעשותעברייניםגורמיםמניעת✓

החוקעיקרי

.פיננסייםשירותיםלנותןחדשרשיוןוחיוב"פיננסיבנכסשירותיםנותני"לוהפיכתםמים"נששלהקיימתההגדרההרחבת•

חליפיןושטריחובשטרי,הלוואות,שיקיםניכיון,זהובכללאשראימתןשירותישמעניקמיעלשיחול-"אשראישירותינותן"שלחדשרשיון•

"אשראילמתן"ורישיון"פיננסיבנכסשירותמתן"רישיון,רישיונותשניביחוייב,אשראיבמתןגםועסקמ"נשרישיוןבעלהיהכהשעדמ"נש•

ייצוגיותתובענותלחוקהחוקהוראותוהכפפתצרכניותהוראותקביעת•

החוקמפרכנגדומנהליותפליליותסנקציותקביעת•



בדיקה מורחבת של 
, עסקיתתוכנית

אמצעים כספיים  
ומקורות מימון

של מבקש הרישיון

בחינה מקיפה של  
יכולת העסק לעמוד 

בחובות הרישוי  
(  ידע, נהלים)

של תאגיד   ובמקרה 
בחינת כשירותם של 

,  נושאי המשרה
בעלי השליטה ובעלי  

העניין

קביעת הון עצמי 
מינימאלי  

בנכס  לנותן שירותים 
ולנותן שירותי  פיננסי 

אשראי  

דרישות וחובות לקבלת רישיון



החוקמכחחובות חדשות 

חובת גילוי מורחב של  
כל הפרטים הנוגעים  

לביצוע העסקה
(מעבר לקבלה)

גילוי נאות ואיסור על  
מידע מטעה בפרסום

קביעת עמלות אחידות

אפשרות למפקח לחייב  
,  עריכת הסכמים בכתב

גם בתחומים שעד כה 
לא הוסדרו

דיווחים שוטפים לרשות  
מלבד הדיווח  )החדשה 

(לרשות הלבנת הון

חובת התאגדות  
רשיוןכחברה לקבלת 

מחזור עסקים  )מורחב 
לנותן  ₪ מיליון 30בסך 

שירות או צבר אשראי בסך 
(לנותן אשראי₪ מיליון 25

, חוק הגנת הצרכן וחוקים אחרים, חוק החוזיםמכחהחוק מטיל חובות נוספות על נותן שירות פיננסי שעד כה חלקם חלו 

פי החוק החדש תוך אפשרות למפקח לקבוע תקנות והוראות חדשות-וכעת יחולו ספציפית על



סנקציות  

עילה 
לתביעה  
ייצוגית

ענישה 
פלילית

עיצומים 
כספיים

נותן  עלולפיכך על , (כולל נושא משרה בתאגיד שהינו נותן שירות פיננסי)בחוק נקבעו סנקציות אשר עלולות לחול על מפר החוק 

ולהקפיד  , הדיווחים וליחסים שבינו לבין לקוחותיו, שירותים פיננסים להקפיד על קיום כל הוראות החוק והמפקח ביחס לתנאי הרישיון

על קיומם של הסכמים וגילוי נאות בהתאם להוראות החוק

סנקציות



ב"וכיואשראיכרטיסיניכיון,פקטורינג,ניכיונות,הלוואות:לרבותאשראיבמתןשעוסקמיכל•

ב"וכיופריפייד,וירטואלימטבע,העברות,ח"מטהמרות:לרבותפיננסייםשירותיםבמתןשעוסקמיכל•

רישיוןבהוצאתמחוייב–אשראישירותינותןרישיוןאומטבעשירותינותןשלקייםרישיוןבעלגם•

(להוציאושחובה)חדשברשיוןמדובר–פיננסייםשירותיםנותן

פיננסייםשירותיםבמתןהעוסקיםויחידיםתאגידיםעלחלההחובה•

וותיקיםחדשים–פיננסייםשירותיםבמתןהעוסקיםכלעל1.6.2018-מהחלחלההחובה•

תקףרשיוןללאעיסוקתחילתעלאיסורחל–חדשעוסקלגבי•

2018ביוני1יוםלפניבקשתואתשהגישופעילקייםעוסק-(בתוקףמ"נשרישיוןבעל)וותיקעוסקלגבי•

כאמוראישור.הרישוימערכתבאמצעותעיסוקהמשךאישורלידיויקבל,המפקחשלהטכניתבבדיקהתקינהנמצאהובקשתו

.בעניינואחרתהחלטההמפקחקיבללאעודכלתקףיהיה

מי חייב ברישיון



מורחברישיון בסיסירישיון 

₪  מיליון 30מעל ₪ מיליון 30עד (דוח כספי/ לפי שומה)עסקים מחזור 

תאגידים בלבדיחידים או תאגידיםלמי מיועד

הון עצמי מזערי

הון עצמי לפי כללי  –תאגיד )

3פיקדון עד –יחיד , החשבונאות

המופקדים  , ח מדינה"חודשים או אג

(בבנק או אצל חבר בורסה

מיליון30למחזור מעל –1,000,000מיליון30למחזור של עד –300,000

המצאת נהלים ומסמכים בקשר •תנאים נוספים

לפעילות

מבנה ארגוני ויכולת לעמוד בהוראות•

ישראלתושב •

מסויימותללא הרשעות בעבירות •

פשיטת רגל/ אינו בכינוס נכסים•

התקיימו התנאים  –לגבי תאגיד •

בעל שליטה  , לכשירות נושא משרה

ובעל ענין

בדיקת הצהרת הון•

:בסיסירשיוןבנוסף על תנאי 

בדיקת מבנה תאגיד•

עסקית  תוכניתבדיקת •

בדיקת אמצעים כספיים ומקורות מימון•

רישיון מתן שירות בנכס פיננסי–תנאים עיקריים 



מורחברשיוןבסיסירשיון

₪  מיליון 25מעל ח"מיליון ש25עד צבר אשראי

תאגידים בלבדיחידים או תאגידיםלמי מיועד

:הון עצמי מזערי

הון עצמי לפי כללי  –תאגיד )

3פיקדון עד –יחיד , החשבונאות

המופקדים  , ח מדינה"חודשים או אג

(בבנק או אצל חבר בורסה

₪מיליון 1-₪ מיליון 25-50בין ₪ 500,000
₪מיליון 2-₪ מיליון 50-100בין 

₪   מיליון 4-₪ מיליון 100מעל 

המצאת נהלים ומסמכים בקשר •תנאים נוספים

לפעילות

מבנה ארגוני ויכולת לעמוד בהוראות•

ישראלתושב •

מסויימותללא הרשעות בעבירות •

פשיטת רגל/ אינו בכינוס נכסים•

התקיימו התנאים  –לגבי תאגיד •

בעל שליטה  , לכשירות נושא משרה

ובעל ענין

הוןבדיקת הצהרת •

:בסיסירשיוןבנוסף על תנאי 

בדיקת מבנה תאגיד•

עסקית  תוכניתבדיקת •

בדיקת אמצעים כספיים ומקורות מימון•

רישיון מתן אשראי–תנאים עיקריים 



אופן הגשת הבקשה

הגשת בקשה

באמצעות  •
המערכת 

המקוונת של  
רשות שוק 

ההון

צירוף מסמכים

נהלי  8-12•
עבודה

מסמך  •
/  פעילות

תוכנית עסקית 
מפורטת  
למורחב

מבנה ארגוני•

טפסים בקובץ •
אקסל

נספחים•

הצהרות  •
פיננסיות

תרשימים•

,  אישורי מיסים•
אישורים  

אחרים

בדיקה טכנית

בקשה שלא •
מולאה כנדרש  
תוחזר למבקש

בקשת פרטים 
נוספים

בקשה  •
להשלמת 
מסמכים 

חסרים

בדיקה מהותית

בקשה  •
להשלמת 
מסמכים 
נוספים  

–אישור •
משלוח 

תשובה על  
במייל  אישור 

יום  70תוך )
מהבקשה או 

מקבלת פרטים  
(נוספים

מכתב  -דחייה•
דחייה מנומק  
שיישלח במייל

אפשרות  •
לערעור תוך  

יום30

לרשימת 

הנספחים  

*לחץ כאן

http://zmlaw.co.il/?page_id=17


נהלים עיקריים נדרשים

תוספת לרישיון בנכס וירטואליתוספת לרישיון אשראירישיון בנכס פיננסי

מבנה ארגוני

נוהל איסור הלבנת הון

מדיניות הגנת הפרטיות ושמירת מידע

מדיניות שמירת מסמכים

מדיניות טיפול בלקוחות

מדיניות מיקור חוץ

מדיניות התמודדות עם מעילות והונאות

המשכיות עסקית

מדיניות אשראי

מדיניות סיכוני אשראי

סקירת מתודולוגיית  , אומדן עסקאות–מידע פיננסי מורחב 

פירוט הכנסות, חישוב ערך

בעיקר ביחס לתנודתיות–מדיניות ניהול סיכונים מורחב 

ניהול סיכוני סייבר

מיקור חוץ מורחב

פרסום ומצגותלעניןמדיניות טיפול בלקוחות מורחב 



פרטים נדרשים למילוי בבקשה

הרישיוןמבקששלזיהוימספר•

כתובתאתהרישויבמערכתלהזיןיש,סניפיםמספרוקיימיםבמידה-העסקשלמלאהכתובת•

הראשיהמשרד

התקשרותפרטי•

צפויפעילותהתחלתמועד-חדשעוסקשהוארישיוןמבקשלעניין•

ליוני1יוםלפניבקשתואתשהגישכיוםהפועלקייםעוסק)ותיקעוסקשהוארישיוןמבקשלעניין•

פעילותתחילתמועד-(2018

השפעהובעליעניןבעלי,שליטהבעלי,משרהנושאיאודותפרטים•

:ובפרט,הרישיוןמבקששלהכספיהמצבעלמידע•

בבנקיםהאשראימסגרותסך•

העצמיההוןעלהמעידיםמסמכיםהצגת–עצמיהון•

אחריםומגורמיםמהבנקמהבעליםהמימוןמקורות•



מסמכים עיקריים נדרשים

רישיוןמבקשפרטיטופס•

סניפיםטופס•

עליההסניףמיקוםשלסימוןעםהסניףאזורשלמפה•

אליוהגעהודרכיהסניףמיקוםעלמילוליהסבר•

הכנסהממסחוביתרתהכוללחשבוןמצב•

מוסףערךממסחוביתרתהכוללחשבוןמצב•

המרשםמןהמבקשאודותמידעלקבלמטעמולמיאולמפקחהרשאהלמתןהסכמהכתב•

והשפעהענין,שליטהבעל,משרהנושא:שלגםהסכמהתאגידשלבמקרה•

ניתנואםהדיןוגזרהסופיהדיןפסק,האישוםמכתבהעתק-בעבירההורשעהרישיוןמבקשאם•

בבקשההנתוניםונכונותנוספיםעיסוקים,רישיוןבעלכשירותעלתצהיר•

אחרוןלרבעוןסקורודוחקודמתלשנהכספידוח–בתאגיד•



יחיד-אישורים עיקריים נוספים  

תושבותעודתדרכוןהעתקאוזהותתעודתהעתק•

חייםקורות•

ח"רוידיעלמאושרתהמיסיםרשותשל1219טופסגביעלהוןהצהרת•

בעסקהשפעהבעלותצהירפרטי•

והפסדרווחודוחאחרונהמסשומת•

מסחבותתצהיר•



תאגיד-אישורים עיקריים  

החברותרשםידיעלמאושרהתאגדותתעודתהעתק•

החברותרשםידיעלמאושרתזכיראו/ותקנון•

רלוונטיאחרמסמךכלאובעליםהסכם•

הענייןובעליההשפעה,השליטהבעלי,המשרהנושאיכלשלחייםקורות•

התאגידמבנהאתהמתארארגוניתרשים•

החברהפרטיעלהחברותמרשם(שעבודיםכולל)מורחבעדכניתדפיס•

ח"רואוד"עובידימאומת,בתאגידהחתימהמורשישלעדכניפרוטוקול•

הסופילמחזיקועדהרישיוןממבקשוההחזקותהשליטהמבנהאתהמפרטהחזקותתרשים•

בחברההשליטהאמצעיכלפירוט•

ענייןבעליהחזקותמצבתעלמיידידוח77תטופס–ציבוריתחברהשהינותאגידשלבמקרה•

ערךלניירותהרשותמאתבכירהמשרהונושאי

בתאגידהמשרהונושאיהעניין,ההשפעה,השליטהבעלישלתצהיר•

השליטהבעלישלמסחבותתצהיר•

ההשליטבעלישלהוןהצהרת•



תוספות לרישיון מורחב

פירוט רחב יותר בנהלים•

ד לעמידת המסמכים בהוראות הדין"חוות דעת ואישור עו• נהלים

"(דוח ברנע"במבנה של )תוכנית עסקית מורחבת • עסקיתתוכנית

תגמול ותוכנית התייעלות, תכנית אימונים והדרכה, תלות בעובדים• מבנה ארגוני

(מנפח ההכנסות10%מעל )פירוט רחב של הלקוחות • לקוחות

פירוט חלוקת אחריות ומידע שניתן לעבד• מיקור חוץ



רשימת נספחים

פירוטשם

כלליאקסלפרטים כלליים

הפלילימהמרשםמידעלקבלתהסכמה'נספח א

רישיוןמבקשתצהיר'נספח ב

משרהנושאתצהיר'נספח ג

שותף/עניןבעל/שליטהבעל–היתרמבקשתצהיר'נספח ה

שליטהבעלפרטיאקסלבקשת היתר שליטה

הבקשהנכונותתצהיר'נספח ז

מסחבותתשלוםבדברהצהרה'יבנספח 

יש להתעדכן בנוסח הקיים באתר הרשות, 11.2019הנספחים נכונים לחודש *

https://zmlaw.co.il/wp-content/uploads/2019/12/אקסל-כללי.xlsx
https://zmlaw.co.il/wp-content/uploads/2019/12/נספח-א1-מרשם-פלילי.pdf
https://zmlaw.co.il/wp-content/uploads/2019/12/נספח-ב-נושא-משרה.pdf
https://zmlaw.co.il/wp-content/uploads/2019/12/נספח-ג-נושא-משרה.pdf
https://zmlaw.co.il/wp-content/uploads/2019/12/נספח-ה-היתר-אמצעי-שליטה.pdf
https://zmlaw.co.il/wp-content/uploads/2019/12/אקסל-בעל-שליטה.xlsx
https://zmlaw.co.il/wp-content/uploads/2019/12/נספח-ז-נכונות-הבקשה.pdf
https://zmlaw.co.il/wp-content/uploads/2019/12/נספח-יב-הצהרה-בדבר-תשלום-חבות-מס.pdf


קישוריםסנקציות  

ההוןשוקרשות–לרישיוןבקשההגשתנוהל•

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק•

בקשהבמילויייעוץלמתןקשריצירת•

https://zmlaw.co.il/wp-content/uploads/2019/12/נוהל-חדש-28.11.2019.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/docs/SupervisionLaw.pdf
http://zmlaw.co.il/?page_id=17


ליווי 
שוטף

בקשה 
לרישיון

כתיבת 
נהלים  

ותוכנית  
עסקית

ליווי העסק  
במילוי חובות  

חוק איסור  
הלבנת הון

סקר ציות  
להוראות  

חוק

הכנת  
הסכמים  

וגילוי נאות  
ללקוחות

ZMlawמשרד –שירותי עריכת דין 



ליצירת קשר

ןכאלחץ

https://zmlaw.co.il/?page_id=17
https://zmlaw.co.il/?page_id=17

