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כ- 2,200 נותני שירותי מטבע רשומים. 

מאות  נותני שירותי מטבע שאינם רשומים.   

נותני שירותי מטבע 



רגולציה היום 

יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע )6 עובדים(. 

חוק איסור הלבנת הון 

ההסדרה והפיקוח על שוק נותני שירותי  המטבע 
חסרים מאד! 



פתרונות 
צוות ליכט 

צוות בריס 

הקמת רגולטור חדש    

מרחב הפיקוח של הרגולטור.   

מבנה הרגולטור החדש.  

יחסי הגומלין בין הרגולטורים בתחום  



תכליות עבודת הצוות 
הגנת הצרכן.  .1

יציבות משקי הבית.  .2

ריכוזיות הבנקים )תחרות(.  .3

יציבות המערכת הפיננסית.  .4

מלחמה בפשיעה.    .5

מניעת הלבנת הון.  .6



שלושת המקטעים 
מקטע ראשון:   

נש"מים + נשנ"פים )"נותן שירותים בנכסים פיננסיים"(.  
אשראי חוץ מוסדי.   

מבנה הרגולטור החדש.  

מקטע שני:  
שירותי תשלום  

שירותי סליקה והנפקה.  

מקטע שלישי:  
גמ"חים  

אגודות שיתופיות )בנק חברתי או אגודות אשראי(.  



שלושת המקטעים 
מקטע ראשון:   

נש"מים + נשנ"פים )"נותן שירותים בנכסים 
פיננסיים"(. 

אשראי חוץ מוסדי.   

מבנה הרגולטור החדש. 



מקטע ראשון 
הגדרת השירות -   

אשראי.  

שירות בנכס פיננסי.  

הרגולטור החדש – מבנה ומיקום.  

משטר של רישוי מול משטר של רישום.  

דרישת תאגוד.  

סוגיית היציבות.  



אשראי 

"אשראי" - יהיה כינויו אשר יהיה, לרבות אשראי ללא זכות חזרה 

למקבל האשראי באי-קיום החיוב, ובכלל זה כל אחד מאלה כשיש 

בהם מתן אשראי, למעט אם קבע שר האוצר בצו אחרת –   

)1( הלוואה;   

)2( ניכיון אמצעי תשלום; 

)3( שימוש באמצעי תשלום; 

)4( מימון אגב השכרת נכס; 

)5( ערבות להתחייבות של אחר; 

)6(  מסירת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחאת זכותו של אותו אדם לקבל  

נכסים פיננסיים מאחר. 



הגדרת שירות בנכס פיננסי 
"שירות בנכס פיננסי" – כל אחד מאלה: 

1. המרה או החלפה של נכסים פיננסיים, לרבות בדרך של קיזוז; 

2. העברה, העמדה, מכירה או פדיון של נכס פיננסי, לרבות בדרך של

קיזוז; 

3. ניכיון שאין בו אשראי של נכס פיננסי; 

שירותי ניהול ושמירה של נכס פיננסי, לרבות באמצעות כספות.  .4



רישוי או רישום  



המוצר 
גילוי נאות  

 

בירור תלונות הציבור  

 

הגבלות על מתן אשראי לקטינים  

 

פירעון מוקדם  



מקטע שני 

שירותי תשלום  

שירותי סליקה והנפקה.  



מקטע שלישי 

גמ"חים  

אגודות שיתופיות )בנק חברתי או אגודות אשראי(.  



תודה רבה! 




