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 מוסדרים פיננסים שירותים עדכון עיקרי השינויים בנוהל רישויהנדון: 

 

ברשות  נתקבלו בעניינו אשר, מוסדרים פיננסים שירותים רישוי נוהלפורסם  6.8.2019 בתאריך .1

 בעקבות. איגודים מקצועייםמבקשי רישיון והציבור, ביניהם,  שוק ההון, ביטוח וחיסכון הערות

 (. "נוהל הרישוי" להלן:) החדש הרישוי נוהל 28.11.2019 ביום, עודכן ההערות

 :הרישוי בנוהלהוטמעו השינויים שעיקרי מצורפת רשימת  ,לנוחיותכם .2

המסמכים כל ההנחיה בנוהל הרישוי כי מבקש רישיון צריך להגיש את  וחודדה הובהרה .א

עבור בקשת רישיון  ותרלוונטי ןאשר אינ ן דרישותישנ, וכי במקרה בו לבקשה םהרלוונטיי

 .לציין זאת ולנמק באופן ענייני עליומסוימת, 

חודדה הדרישה אודות פירוט קרובים של נושא המשרה, בעל שליטה, בעל השפעה ובעל עניין  .ב

 .66-ו 52, 42, 29כאמור בסעיפים 

 32)מיקור חוץ(,  35)סקירת פעילות(,  30)מבנה ארגוני(,  29בסעיפים צומצמו הדרישות  .ג

מבקש מהופחתו חלק מהדרישות בסעיפים אלו  בנוסף, ודדות עם מעילות והונאות(.)התמ

להפעלת מערכת , מבקש רישיון ממבקש רישיון מורחב רק תכענדרשות  רישיון בסיסי והן

א לעניין 11למתן שירות בנכס פיננסי כהגדרתו בסעיף וממבקש רישיון   לתיווך באשראי

 בלבד. עיסוק בנכס פיננסי מסוג מטבע וירטואלי

לאחר התיקון דרישה זו לא כך ש לעניין מסמך רציפות עסקית, 34צומצמה הדרישה בסעיף  .ד

בסיסי אשר הפעילות היחידה בגינה הוא מבקש את הרישיון, היא תחול על מבקש רישיון 

 .פעילות מזדמנת אשר לא מצריכה קיום התקשרות מתמשכת עם לקוח

ערבות בנקאית עבור תאגיד חדש לא נדרשת הון העצמי כך שהוכחת העמידה בתוקנה דרישת  .ה

פורטו  כנדרש בחוק. במקום הדרישה לערבות בנקאיתהון עצמי  הוכחת קיומו של לעניין

הדרישות אותם על מבקש רישיון להגיש כדי להוכיח עמידה בהון עצמי כאמור בחוק. כחלק 

)א( ונמחקה הדרישה להוכחת ערכו הנקוב של השטר. בנוסף 24מתיקון זה גם נמחק סעיף 

נמחקה הדרישה ממבקש רישיון שהוא יחיד, לספק הצהרה של הבנק בדבר משיכת הכספים. 

)ה( לנוהל הרישוי מבקש רישיון שהוא תאגיד 22בסעיף  כאמורים כמו כן, במקרים פרטני

 .פרופורמה כספיים ותדוחיידרש לצרף 

על כך שנמחקה הדרישה לחתימה של בעל שליטה ונושא משרה  ,תושונתה הדרישה לחתימ .ו

הרישוי בנוהל . דרישה זו צומצמה 86-ו 85, 81וכן סעיפים  37-29הנהלים הנדרשים בסעיפים 

 . בלבד המנכ"לו יו"ר הדירקטוריוןשל חתימה  רשתדוכעת נ

נמחקה הדרישה לקבל הצהרה של רואה , כך שחודדו הדרישות לעניין חוות דעת רואה חשבון .ז

לעניין רישיונו ונקבעה דרישה לצירוף פרטי רישיון בלבד. בנוסף, שונתה הדרישה החשבון 

 עם לשכת רואי החשבון. כמו כן מוסכם לאישור רואה חשבון לעניין דיווחי המס ונקבע נוסח 

כך שרק נושא משרה שאינו שכיר של מבקש הרישיון צריך  ,77בסעיף צומצמה הדרישה 

 .לעניין חבות המסלהגיש תצהיר 
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וכן סעיפים  37-29סעיפים  חומכ שהוגשו המסמכיםכלל  על"ד עו לאישור הדרישה צומצמה .ח

רישיון מורחב בלבד יצרף למסמכים האמורים , מבקש הרישוי לנוהלבהתאם  .86-ו 85,81

אשר כוללת בתוכה את הדינים  ,חוות דעת של עו"ד המתייחסת לרשימת חוקים סגורה

שיח עם לשכת  שנקבע לאחר, בנוסח עילותו המפוקחת של מבקש הרישיוןלפ םהרלוונטיי

 .עורכי הדין

רישוי, כך לנוהל ה 77בסעיף  כאמור משרה,להגשת תצהיר עבור נושא  צומצמה הדרישה .ט

 . שהדרישה חלה רק על נושא משרה שאינו שכיר במבקש הרישיון

 

 

 

  

 


