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 לכבוד
 הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסים נפוציםחברי 

 באמצעות מר כפיר בטט
  רפרנט מאקרו

  תקציביםאגף 
 kfirba@mof.gov.ilבדוא"ל:   משרד האוצר

 

 נכבדיי,

 

 מיזמי הלוואות במודל עמית לעמיתחסמים לפעילות צעדים להסרת הנדון: 

 

, "(החברה" או" פיננסי-וי)"טכנולוגיות בע"מ פיננסי -יו חברתלנייר עמדה אשר הגישה  בהמשך
והשימוע  2015ביולי  23ביום  לוועדה"( בלנדר" או "הפלטפורמה)" BLenderמפעילה את פלטפורמת ה

פירוט הצעדים  להלןלפניית חברי הועדה,  ובהמשך, 2015ביולי  26שנערך בהשתתפותה ביום 
 :שהוצגו בפני חברי הועדה ידי החברה להסרת החסמים-המבוקשים על האופרטיביים

 אשראי היסטוריית בדבר למידע נגישות .א

לחשבון הבנק של הלווה הפוטנציאלי וזאת בעזרת  ממוכנת גישההיא כי תתאפשר  בקשתנו .1
API  ועל מנת לאפשר לחברה להעריך את יכולת ההחזר באופן מידי וממוחשב. ויודגש, כי

פרמטר הזמינות ומהירות משמש כפרמטר מהותי ביכולת התחרותית של בלנדר מול הבנקים 
 וחברות כרטיסי האשראי.

 :ובהרחבה .2

i.  ממוכנתמדובר בגישה (API להיסטורית הלווה הפוטנציאלי )שאת  הבנק"י ע המוחזקת
פרטיו מסר הלווה. מדובר בבדיקה שמבצע כל בנק טרם קבלת החלטה בדבר העמדת 

 .אשראי ותנאיו ללקוח

ii. בנקים בנפרד.בהעדר מאגר אחוד לכל הבנקים, נדרש כי תתאפשר גישה לכל אחד מה 

iii. ולא על בסיס פרטי חשבון בנק שמעביר ( ת"ז) ה צריכה להיות על בסיס מספר זיהויהגיש
אה, גם מקום בו הלקוח בוחר להלווה הפוטנציאלי כדי לאפשר יצירת תמונה פיננסית מ

 שהוא שותף להם.למסור מידע חלקי אודות חשבונות הבנק על שמו או 

 בנקאית קיימתתלות בתשתית  .ב

 קבע הוראות

הדרך הזולה ביותר לחיוב וזיכוי חשבונות הלווים והמלווים במסגרת בלנדר היא באמצעות  .1
הוראת קבע. עם זאת, נכון להיום, הקמת הוראת קבע נעשית בצורה ידנית, באמצעות הפקידים 

 .הקמת הוראת קבעאו לדחות בקשות ל שרכות לקבוע האם לאסמאשר להם ה

  :בקשר עם השימוש בהוראת הקבע מוצעים הפתרונות הבאיםבהתאם  .2

i. או בנקאית כללהבנק של הלקוח באמצעות מערכת ממוכנת  ןבחשבו קבע הוראות הקמת ; 
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ii. הלקוח בנק למול ממוכנת מערכת באמצעות הלקוח של הבנק בחשבון קבע הוראות הקמת 

)המערכת קיימת ללקוחות  הלקוח בבנק החברה של התפעול חשבון בהחזקת צורך ללא
 .נבחרים בלבד שאינינו נכללים בהם(

iii.  קבע הוראת הקמת בקשת של/דחיה לאישור אחידים חוקיםבכל מקרה, נדרש כי יוגדרו. 

iv.  במקרה הבנק של לזו קבע הוראת בעזרת משיכה לביצוע הזכות השוואתכמו כן, נדרשת 
 ,לאחר הבנק ,חיוב עבור בתור אחרונים נמצאים אנו כיום, . כךבחשבון סכום מגבלת של

 . הבנקחברות כרטיסי האשראי וגופים אחרים לפי החלטתו הבלעדית של 

 "במס מערכת

 לשידורלמערכת חיובים אוטומטית/הגדרת חיוב אוטומטי בחשבון הלקוח כחלופה  גישה .3
  ."במסקבצים ידני באמצעות 

הבנקאיים  יםמהגופעמלות  אפס של ףתערי קביעתמבקשים  אנו שווהאפשרות תחרותיות  לשם .4
 לשם ניהול ותפעול השוטף של הפלטפורמה.  ,ס"ב בכללםמ ,והעזר בנקאיים

  אישור נהנים בחשבון נאמנות

היום הוא  המצב. הסניף מוללידנית  בצורה כיום נעשה)הם המלווים בבלנדר( הנהנים  אישור .5
 עוברים לעיתיםלפקיד הבנק הייעודי ולשלוח את פרטי הנהנים בהודעת דוא"ל  נאלציםשאנו 
וללא הנמקה. בעניין דחיה נמסרות בעל פה ולעיתים  הודעות .תשובה מקבלים שאנו עד ימים

יבה לדחייה היתה סכסוך בין המלווה לבין הסתבר לנו כי הסזה, נציין כי כבר נתקלנו במצב בו 
  .הון להלבנתלחששות קשר  ללאהבנק 

 :הבאים בקשר עם הליך אישור הנהנים בחשבון הנאמנותכי יינקטו הצעדים בהתאם, מוצע  .6

i. הון הלבנתשיקולי הנוגעים לאיסור מלווה על בסיס  דחיית/לאישור ברורים כללים הגדרת 
 .בלבד

ii. דחייה של בקשת הוספת נהנה. הואיל היום מרבית הבקשות מסגרת זמנים לאישור קביעת /
 פרק זמן של יום עסקים הוא זמן סביר.נענות בתוך כמה שעות, דומה כי 

iii. זהות לתעודת חלופהכ תמונה נושא מזהה מסמךכ נהיגה ןרישיואפשרות הצגת  מתן.  

 בנקאיות-חוץ הלוואות להסדרת החוק מכוח ריבית מגבלת .ג

 הריבית תקרת לעניין בנקאיות להלוואות בנקאיות-חוץ הלוואות של ןמעמד השוואת .1

 .תהמותר

 ערך ניירות חוק .ד

יש לתקן את חוק ניירות ערך כדי להבהיר כי הפעילות הלוואות עמית לעמית לא ייחשבו כהצעת  .1
ההלוואות ללווה  ףואות בגובה מסוים המאפיין את היקבכלל או עד להלו)ניירות ערך לציבור 

ולכן לא ייחולו על פעילותן המגבלות המוטלות על חברות בודד הניתנות במסגרת הפלטפורמות( 
 יף.הצעת נייר ערך לציבור בפטור מתשקבקשר עם 

דעת משפטיות החברות הפעולות בתחום מסתמכות על חוות  להיום נכון כי יצוין זה בעניין .2
 .עליהן "(ערך ניירות חוק)" 1968-לעניין תחולת חוק ניירות ערך, תשכ"ח

 :הבאים השינויים את אפשרהוודאות וכן -סיר את עננת איי זה תיקון .3

i.  בצורה מיטבית, ללא התחשבות לפזר את ההלוואות המוצעות במסגרת הפלטפורמות
 . , מקום בו זה חלניצעים הקבועה בחוק ניירות ערך 35-במגבלת ה



 
ii. דבר שנמנע לעתים כדי להבטיח כי כלווים בפלטפורמותלתאגידים להצטרף  לאפשר ,

 .תחולה לחוק ניירות ערך

, כפי שפורסמו להערות תיקוני החקיקה שמקדמת הרשות לניירות ערךבהקשר זה יוער כי  .4
יוטלו על מפעילי הפלטפורמות, מגבלות כבדות , מעוררים חשש כי 2014הציבור בספטמבר 

באופן שייקר את עלויות התפעול וכפועל יוצא יביאו לייקור השירות שפלטפורמות אלה 
 מספקות לציבור הרחב.

  מוסדיים לגופים המלווים מעגל הרחבת .ה

להפוך למלווים  ולאפשר לגופים מוסדיים בפלטפורמות המלווים מעגל את להרחיב מנת על .1
 בפלטפורמות נדרשות התאמות לכללי ההשקעה החלים על גופים אלה.

 מהגוף המוסדי לשם העמדת האשראית ההון הנדרשת הקצאים כללים לעניין נדרש, זה בכלל .2
 . P2Pפלטפורמת  דרך

מקורם בכסף  P2Pמהספים המלווים דרך פלטפורמות ה  85%שם הבהרה, כיום בארה"ב כ ל .3
 . בעולם P2Pהצרכני דרך גופי  יהאשראוזוהי הסיבה הראשונה במעלה להתרחבות  מוסדי

 

 דרש.יאנו לרשותכם בכל הבהרה שת

 

 

 בברכה,
 ד"ר גל אביב, מנכ"ל

 פיננסי -וי
 


