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 נכבדיי,

 

 מיזמי הלוואות במודל עמית לעמיתלפעילות חסמים הנדון: 

 

 Blenderמפעילה את פלטפורמת , ("החברהאו " "פיננסי-וי)""מ טכנולוגיות בע פיננסי-יחברת ו
( המאפשרת חיבור וקישור בין אנשים פרטיים המבקשים ליטול הלוואה "בלנדראו " "הפלטפורמה)"
"(, על המלווים"(, לבין אנשים פרטיים ו/או תאגידים המעוניינים להעמיד הלוואות ללווים )"הלווים)"

(. הפלטפורמה עושה שימוש במערכת אוטומטית סגורה Peer-to-Peerבסיס מודל של עמית לעמית )
וך שימוש וזאת ת - ( בין הלווים למלווים להעמדת ונטילת הלוואהmatchהמאפשרת יצירת חיבור ישיר )

 באתר האינטרנט של הפלטפורמה.

וחברות כרטיסי לבנקים משקי בית ועסקים קטנים עבור מציעה חלופה בתחום האשראי הצרכני  בלנדר
 האשראי.

כטבעה של פעילות מקוונת, עלויות התפעול של הפלטפורמה נמוכות מעלויות תפעול של הבנקים ולכן 
 ות להציע חלופה אמיתית לחלק מהציבור.אפשרבלנדר יש בידי 

והחברות הנוספות בתחום להתפתח לקהלים נוספים,  בלנדרמואולם, החסמים שיפורטו להלן מונעים 
לעתים כאלה שמתקשים לקבל מימון הבנקים או למצות את מלוא היתרונות התחרותיים הגלומים 

ת כרטיסי אשראי במידע הנחוץ לפעילות בפלטפורמה, בשל השליטה של המערכת הבנקאית וחברו
 וכן בתשתיות חיוניות לפעילות. בלנדר

מציעה גם בלנדר בהקשר זה חשוב להדגיש כי למרות שהדגש של מכתב זה הוא על צד הלווה, הרי ש
אלטרנטיבי למלווים המחפשים הזדמנויות לתשואה בסביבת ריבית נמוכה. כך הרחבת הפעילות אפיק 

של פלטפורמות הלוואות המונים תגדיל לא רק את נגישות משקי הבית והעסקים הקטנים לאשראי זול 
יום טובה יותר מזו המוצעת הן העמדת הלוואות יבגיותר, אלא גם תאפשר להם הזדמנויות לתשואה 

 במסלולים מיעוטי הסיכון, שהשימוש בם כרוך גם הוא בעלויות לא מבוטלות. 

הגדלה משמעותית של הרווחה הצרכנית שוק ההלוואות החברתיות טומן בחובו  פיתוח על כן,
 המצרפית.

 
 נגישות למידע בדבר היסטוריית אשראי .א

מי שמבקש ליטול  נדבך מרכזי בפעילות החברה הוא היכולת להעריך את יכולת ההחזר של .1
 הלוואה במסגרת הפלטפורמה.
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מול הבנקים החברה פיתחה מנגנון מתוחכם לצורך זה ואולם היא עדין נמצאת בחיסרון יחסי  .2

חוק שירותי נתוני אשראי, וחברות כרטיסי האשראי, שכן דוחות האשראי הנגישים לחברה מכוח 
 , נותנים מידע חלקי ולא מספק.2002-התשס"ב

מצב שהבנקים מקבלים החלטה על מתן אשראי, מצוי בידיהם מידע אודות  כך למשל, בשעה .3
הלוואות הכולל בין היתר, חשבון הבנק, חוב האשראי של הלקוח וגובה ההחזרים החודשיים )

וגופים נוספים(, עמידה בתשלומים כגון הלוואות, תשלומים לחברות כרטיסי אשראי,  , מבנקים
  ארנונה, חברת חשמל ומים.

העריך ל, היא תוכל להבין ולבלנדריהיה זמין ביתרון מהותי של הבנקים. ככל שמידע זה  מדובר
ולנהל את סיכוניה בצורה טובה יותר וכך להטיב הן עם הלווים והן  הפיננסי של הלקוחאת מצבו 

 עם המלווים.

הלווים אינם מטבע הדברים, החברה נדרשת לנקוט בגישה שמרנית בהערכת הסיכונים, שכן  .4
פרעון -מעמידים בטוחות להלוואות הניתנות במסגרת הפלטפורמה, כדי להבטיח שיעורי אי

נמוכים ככל האפשר. כתוצאה מכך, ייתכן והחברה לא מאפשרת ללווים מסוימים גישה 
 עבור אותו הלקוח היה בידיה המידע המצוי בידי הבנק, הערכת הסיכון, שאילו לפלטפורמה

 .והגישה היתה מתאפשרת היתה נמוכה יותר

ויודגש, נוכח סביבת הריבית כיום, צמצום מספר הלווים פוגע גם במי שמבקש להעמיד הלוואות  .5
אלטרנטיבי אמיתי שלו. יצירת אפיק הכסף הפנוי במסגרת המיזם וכך להגדיל את התשואה על 

 בעל יתרונות גדולים למשק.היא למלווים גם 

יכולת הערכה חלקית גורמת להדרת לקוחות רבים וטובים מקבלת אשראי, העלאת  כיגם יודגש  .6
והגבלת יכולת הגדילה ללווים פוטנציאליים בשל פסילה מוגברת של  ,בלנדרשל  עלויות השיווק

האשראי רטיסי לבנקים וחברות כבלנדר בהשוואה של שכן תנאי הפתיחה  ,של הפלטפורמה
 . שוויונייםרחוקים מלהיות 

 APIוזאת בעזרת הלווה הפוטנציאלי לחשבון הבנק של  ממוכנתתתאפשר גישה כי בקשתנו היא  .7
להעריך את יכולת ההחזר באופן מידי וממוחשב. ויודגש, כי פרמטר  לחברהעל מנת לאפשר ו

מול הבנקים וחברות בלנדר ל הזמינות ומהירות משמש כפרמטר מהותי ביכולת התחרותית ש
 כרטיסי האשראי.

 

 תלות בתשתית בנקאית קיימת .ב

וזאת בשל ת עמית לעמית ולוואלבנקים ישנן מספר דרכים להקשות על פעילות חברות בתחום ה .8
 ובתשתיות בנקאיות. יםבשירותים שהם מספיקאלה התלות של חברות 

את העלויות  תלהקים הוראות קבע באופן אלקטרוני מייקרכך, למשל, העובדה כי לא ניתן  .9
 . בלנדרהתפעוליות של 

מבוצעות באמצעות מס"ב, בלנדר ידי -בנוסף, העובדה כי כל הפעולות הכספיות המבוצעות על .10
כמי שמתחרה בבנקים בתחום  ,להצר את צעדי החברהבנקים ל תידי הבנקים, מאפשר-הנשלט על

 האשראי הצרכני.

והיכולת של הבנק לגבות  בלנדר גם העובדה כי החברה נדרשת לחשבון בנק לניהול פעילות .11
לסיכול  ומבלי לטעון כי נעשה שימוש לרעה באפשרות ז) בגין כך מהחברה עמלות שונות

למצות את מלוא הפלטפורמה  מבחינה תחרותית ומקשה עלבלנדר , מכבידה על (התחרות
  טרנטיבה לבנק.הפוטנציאל שלה כאל



 
החברה תלויה לחלוטין בבנק המלווה לשם אישור המלווים כנהנים בחשבון הנאמנות של בנוסף,  .12

יובהר כי קיומו של חשבון הנאמנות הוא תנאי יסודי לפעילות החברה, שכן היא משמשת  החברה.
 צד להסכמי ההלוואות.היא כספקית פלטפורמה ואין 

החברה תלויה לחלוטין ברצונו הטוב של הבנק  ,תחוםהסדרה של ה, ובהעדר כיום ,לסיכום .13
מגוון דרכים , יעמדו לרשות הבנק וירצה להצר את צעדיהוהיה  לאפשר את הפעילות, המלווה

 . מהרוהפלטפשל והתפתחות  הגדילהשונות למנוע את 

 

 בנקאיות-מגבלת ריבית מכוח החוק להסדרת הלוואות חוץ .ג

( 3נכון למועד זה, ולמרות קיומו של תזכיר חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות )תיקון מס'  .14
מעמדן של  ה, טרם השוו"(התזכיר)" 2013 –)מלווים מוסדיים, ריבית מרבית ועונשין(, התשע"ד 

בנקאיות להלוואות בנקאיות לעניין תקרת הריבית המותרת. בנסיבות אלה, -הלוואות חוץ
כרטיסי האשראי יכולת להציע הלוואות בריביות גבוהות יותר מאשר אלה לבנקים וחברות 

 בנקאית.-הנגבות במסגרת החוץ

הואיל וריבית משקפת סיכון, מגבלת הריבית הקבועה כיום על הלוואות שקליות לא צמודות  .15
"( היא בנקאיות-חוק הלוואות חוץ)" 1993-בנקאיות, תשנ"ג-חוק הסדרת הלוואות חוץמכוח 

מגבילה מאוד את אפשרות החברה לאפשר ללווים ליטול הלוואות במסגרת , היא כהמאוד נמו
 הפלטפורמה.

הה מתקרת ובמילים אחרות, לווים רבים נדחים כי הריבית המשקפת את הסיכון שלהם גב .16
 בנקאיות.-הריבית לפי חוק הלוואות חוץ

בלווים ללא יכולת פירעון שהמשק  אוויובהר, אין מדובר בריביות גבוהות בצורה בלתי סבירה  .17
 ותהא ,לשנהשקלית  8-12% שלבכללותו יצא נשכר מכך שלא ייטלו הלוואות, אלא בריבית 

  .שבשגרה כעניין גובות האשראי כרטיסי וחברות הבנקים

על כן החברה קוראת להשלמת הליך החקיקה של התזכיר בהקדם האפשרי ככלי מרכזי לפיתוח  .18
 צרכנים.האשראי עבור ה לתבנקאי והוז-שוק האשראי החוץ

המערכת מבו המשרעת של הלקוחות שיכולים לקבל אשראי , נוכעל הנוכחי השארת המצב  .19
מאלה שיכולים לקבל אשראי  האשראי גדולה באופן משמעותירטיסי הבנקאית וחברות כ

גורמת לכך שלא יכולה  ,בנקאיות-בהתאם להוראות חוק הלוואות חוץ ,בנקאית-במסגרת החוץ
הדבר משפיע בעיקר על תית שתגרום להורדת מחירים בתחום האשראי. יתחרות אמ רלהיווצ

שוקת  נותרים מולו ,אותם לקוחות מחתכי אוכלוסייה מוחלשים שנדרשים לאשראי אטרקטיבי
 המערכת הבנקאית עם עלויות אשראי שכן החלופה היחידה העומדת בפניהם היא ,שבורה

. אותם לקוחות באין פתרון אחר פונים לגופים תחרותיים או עם תנאי אשראי לא ,גבוהות ביותר
אם  ,הבעיה תתית תוכל למנוע את היווצרוילא לגיטימיים לקבלת האשראי. יצירת תחרות אמ

 ולפתור את בעיותיהם. יאותם אנשים יוכלו לקבל אשראי אטרקטיב מתאיםבמועד ה

 

 חוק ניירות ערך  .ד

רב של לווים, בין אם באופן אוטומטי ובין אם  היכולת לפזר את הכסף של המלווים בין מספר .20
ידי המלווה עצמו, עומדת בבסיס ניהול הסיכונים של תחום הלוואות ההמונים. -באופן ידני, על

העובדה שכל הלוואה מורכבת ממספר רב של פלחים קטנים היא שמקטינה את הסיכון שנוטל 
 וה זה או אחר.ידי לו-פירעון הלוואה על-על עצמו כל מלווה במקרה של אי



 
, יכול "(חוק ניירות ערך)" 1968-המונח "הצעה לציבור" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח .21

את המודל בו פועלות פלטפורמות הלוואות המונים, בשל הניסוח הרחב של  ולהחיל בתוכ
 למונח זה.וענקה ההגדרה והפרשנות הרחבה שה

בכללם, הגבילו את אופן פעילותם בדרכים שונות,  והחברה ,בשל כך, חברות העוסקות בתחום .22
על מנת שלא להיכנס בגדרי חוק ניירות ערך, או להיכנס בגדרי הפטורים מחובת פרסום תשקיף 

 א לחוק ניירות ערך.15הקבועים בסעיף 

 , אלא רק לאנשים פרטיים. להצטרף כלווים לתאגידיםמאפשרת  לאבלנדר , כך .23

אנשים, הדבר  35-הואיל לפי חוק ניירות ערך, הצעה לא נחשב כהצעה לציבור אם מוצעת לפחות מ .24
להעמיד הלוואות בסכומים מייצר מגבלה משמעותית על פעילות הפלטפורמות ויכולתן 

גבלה של משמעותיים, בשל הצורך לפזר את כספי המלווים בהלוואות רבות ככל הניתן. בהעדר מ
פלחי ההלוואות וכך להפחית עוד את הסיכון גובה לצמצם את ניתן מלווים לכל הלוואה,  35

 מאפשרת להגדיל את היקפי ההלוואות המוצעות. גם הטמון למלווים. בנוסף, הסרת המגבלה, 

 אםו שקלים 1,000פלחים בגודל ממוצע של מתחלקת ל שקלים 35,000בגובה לדוגמא: הלוואה 
, בשני ₪ 2,000גודל הפלח הממוצע כבר יהיה שקלים  70,000 -לאת גובה ההלוואה ננסה לעלות 

המקרים גודל הפלח הממוצע מונע פיזור יעיל בין ריבוי מלווים ודווקא מגדיל את הסיכון של 
 המלווים במקום להקטינו. 

ם, אם לשפוט רשות ניירות ערך מקדמת תיקוני חקיקה העוסקים בפורטלים מימוניים, אול .25
של ההסדרה הנשקלת, עולה חשש כבד כי  2014מהנוסח שפורסם להערות הציבור בספטמבר 

ההסדרה תטיל מגבלות כבדות על חברות המבקשות לפעול בתחום, כאלה שייקרו מאוד את 
  עלויות התפעול של הפורטלים ובכך תגרע מהיתרון היחסי המרכזי של פורטלים אלה.

 
 סיכום .ה

תחום הלוואות ההמונים מהווה אלטרנטיבה טובה לשוק המימון המוסדי מאמינה כי  ההחבר .26
אשראי קבלת ל םוהתפתחותו יכולה להציע אלטרנטיבה אמיתית למשקי בית ועסקים קטני

 צרכני המותאם לצרכיהם בעלויות נמוכות, המשקפות נכונה את הסיכון הכרוך בהלוואות אלה.

אלטרנטיבי לאותם משקי בית ועסקים קטנים,  ציע גם מסלולפיתוח תחום הלוואות ההמונים מ .27
אך בעלויות  ,במסגרתו הם יכולים לקבל תשואה טובה יותר על כספם )הגם שאינה נטולת סיכון(

ריבית אטרקטיבית, להעמיד הלוואות בזה מאפשר ללקוחות הקצה . אפיק עסקה נמוכות יותר
 הינה אפסית או אף שלילית.בבנק  ןבהם הריבית על החיסכובעיקר בימים 

 ,סבורה כי נדרשת התערבות רגולטורית להסרה של מספר חסמים לפעילות פלטפורמות פיננסי-וי .28
על מנת להבטיח תחרות אמיתית בבנקים וחברות כרטיסי אשראי שתביא להוזלת  ,כגון בלנדר

 האשראי הצרכני.

כגון בלנדר,  ,רה של פעילות הפלטפורמות המימוניותדצורך בהספיננסי סבורה כי יש -אף כי וי .29
הנוכחי אינו מאפשר את פיתוח התחום ואינו מתאים המצב הרגולטורי שפיננסי סבורה גם -וי

 לאופי הטכנולוגי והחדשני של החברות העוסקות בו ומטיל מגבלות שלא לצורך.

 ועדה.נשמח להרחיב על הנושאים שהעלינו במכתב זה בפני חברי ה

 

 בברכה,
 , מנכ"לגל אביבד"ר 

 טכנולוגיות בע"מפיננסי -וי


