
 פיננסים

 בנקאות

חוק  –)להלן  1981-תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א (1)

 הבנקאות )רישוי(;

 תאגיד עזר כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(; (2)

 ט לחוק הבנקאות )רישוי(, וחברות בת של סולק כאמור;36סולק כהגדרתו בסעיף  (3)

 ;2008-תשלומים, התשס"חמערכת מבוקרת כהגדרתה בחוק מערכות  (4)

 ;2016-לשכת אשראי כהגדרתה בחוק נתוני אשראי, התשע"ו (5)

 חברות לשינוע מזומנים וחברות לשינוע מעות; (6)

 ספק שירות של מערכת ליבה בנקאית; (7)

תאגיד המפעיל מכונה אוטומטית לביצוע פעולות במטבע כהגדרתה בכללי בנק  (8)

 .2017-המטבע(, התשע"זישראל )כללים להפעלה סדירה של מערכת 

 

 שוק ההון

 1981-גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א (1)

 חוק הפיקוח על הביטוח(; –)להלן 

מערכת סליקה פנסיונית מרכזית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  (2)

 ;2005-)ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"ה

 לחוק הפיקוח על הביטוח; 86בעל פטור לפי הוראות סעיף  –מורשה לוידס  (3)

הפול כהגדרתו בתקנות ביטוח רכב מנועי )הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת  (4)

 ;2001-התעריף(, התשס"א

מאגר המידע הסטטיסטי ומאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח כהגדרתם בתקנות  (5)

 ;2004-מאגרי מידע(, התשס"ד ביטוח רכב מנועי )הקמה וניהול של



א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 11בעל רישיון למתן אשראי כהגדרתו בסעיף  (6)

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

מיליון שקלים  200מוסדרים(, שצבר האשראי שלו כהגדרתו בסעיף האמור, עולה על 

חדשים; לעניין זה יראו כעומדים בתנאים האמורים גם מספר בעלי רישיונות למתן אשראי 

מיליון שקלים  200הנשלטים בידי אותו אדם ואשר סך צבר האשראי שלהם עולה על 

 חדשים;

יז לחוק הפיקוח על 25בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי כהגדרתה בסעיף  (7)

 200צבר האשראי שלו כהגדרתו בסעיף האמור, עולה על שירותים פיננסיים מוסדרים, ש

(, "בעל רישיון למתן אשראי" ו"בעל רישיון 7)-( ו6מיליון שקלים חדשים; לעניין  פסקאות )

לרבות מי שהגיש בקשה לקבלת רישיון למתן אשראי  –להפעלת מערכת לתיווך באשראי" 

בל רישיון כאמור, אך רשאי או לקבלת רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי, וטרם קי

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  115להמשיך בעיסוקו בהתאם להוראות סעיף 

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים  25מוסדרים, או בהתאם להוראות סעיף 

 , לפי העניין.2017-(, התשע"ז4פיננסיים מוסדרים( )תיקון מס' 

לפניות הציבור המופנות אל רשות שוק ההון, ביטוח מוקד טלפוני לטובת מענה  (8)

 וחיסכון;

לחוק ניירות ערך,  1תאגיד שהוא נאמן לתעודות התחייבות, כמשמעותו בפרק ה' (9)

 חוק ניירות ערך(;  –)להלן   1968-התשכ"ח

לתקנות ניירות ערך )חיתום(,  2חברה הרשומה במרשם החתמים לפי תקנה  (10)

 ; 2007-התשס"ז

 לחוק ניירות ערך;  1שהוא מפיץ כהגדרתו בסעיף  תאגיד (11)

 א()א( לחוק ניירות ערך; 4ב)15תאגיד שהוא רכז הצעה כמשמעותו בסעיף  (12)

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב;  (13)

לחוק ניירות ערך, למעט בנק ישראל  1שהוא חבר בורסה כהגדרתו בסעיף  תאגיד (14)

 בנק ישראל(;  –)להלן  2010 -כמשמעותו בחוק בנק ישראל, התש"ע

 לא לחוק ניירות ערך; 44שהוא מסלקה כהגדרתה בסעיף  תאגיד (15)

 א לחוק ניירות ערך; 50חבר מסלקה כהגדרתו בסעיף  שהואתאגיד  (16)

 לחוק ניירות ערך; 3חברה בעלת רישיון זירה כמשמעותה בפרק ז' (17)

תאגיד שהוא בעל רישיון כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק  (18)

, ותאגיד העוסק בעיסוק של בעל רישיון, 1995-שקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"הה

 ללא צורך בקבלת רישיון לפי הוראות החוק האמור; 



 לחוק השקעות משותפות 4תאגיד שהוא מנהל קרן ונאמן כמשמעותם בסעיף  (19)

 ; 1994-בנאמנות, התשנ"ד

לחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי,  1חברת דירוג כהגדרתה בסעיף  (20)

 ; 2014-התשע"ד

 1תאגיד שהוא עושה שוק או עושה שוק סטטוטורי כמשמעותם בפרק ט' ובפרק ט' (21)

 לחוק ניירות ערך;  46כמשמעותו בסעיף  לחלק השלישי של תקנון הבורסה

תאגיד שעוסק במתן ייעוץ לגוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח, בנושאי  (22)

הצבעות באספות של מחזיקים בניירות ערך, ממשל תאגידי, ניהול סיכונים והוראות 

 חקיקה; 

 תאגיד שעיקר עיסוקו הוא השקעה או תיווך עסקאות בניירות ערך;  (23)

 גדרתו בחוק ניירות ערך.נותני שירותים בתחום הדיווח לתאגיד מדווח כה (24)

 

 


