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 "ג בשבט התשס"הי
 3002בינואר  32
 

 3002-1-3חוזר ביטוח 
 סיווג: יציבות

 
 
 

 הוראות בדבר מתן הלוואות לסוכני ביטוח
 

 מבטח רשאי לתת הלוואה לסוכן ביטוח בכפוף למגבלות ולתנאים שנקבעו בחוזר זה.

 

 הגדרות

( להודעת הפיקוח על עסקי 6) –, ו (3)-(1כמשמעותם בפסקאות ) -"ביטוח מפני מחלות ואשפוז"  –"ביטוח חיים" ו 

 ;1892ביטוח )ענפי ביטוח(, התשמ"א 

 ;ביטוח שאינו ביטוח חיים או ביטוח מפני מחלות ואשפוז –"ביטוח כללי" 

לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול  9כהגדרתה בתקנה  – "הלוואה"

 (;תקנות ההשקעה –הלן )ל 3001 -התחייבויותיו(, התשס"א

 לתקנות ההשקעה; 3כמשמעותה בתקנה  – "התחייבות"

על עסקי ביטוח,  מי שבידו רישיון סוכן יחיד או רישיון סוכן תאגיד כמשמעותם בחוק הפיקוח – "סוכן ביטוח"

 (;חוק הפיקוח –)להלן  1891-התשמ"א

 לחוק הפיקוח; 20ח, כאמור בהוראת סעיף סוכן ביטוח, אשר קיים הסכם בכתב בינו לבין המבט – "סוכן לווה"

 לחוק הפיקוח; 23כמשמעותה בסעיף   -" שליטה"

 

 תנאים ומגבלות כלליים  -פרק א' 

. המדיניות מתן הלוואות לסוכני ביטוח המדיניות בנושאועדת השקעות נוסטרו של המבטח תהיה אחראית לקביעת  .1

  ת לקבוע תנאים נוספים על אלה הקבועים בחוזר זה.רשאי הועדלהוראות המפורטות בחוזר זה. ה תקבע בהתאם

ועדת השקעות נוסטרו של המבטח תפקח באופן שוטף על מתן ההלוואות לסוכני ביטוח ותנהל מעקב אחר יישום  .3

 ההוראות והמגבלות שנקבעו. 

רשאים המבטח וסוכן הביטוח יחתמו על הסכם הלוואה בכתב אשר יפרט את תנאי ההלוואה. המבטח והסוכן יהיו  .2

 לחתום על הסכם מסגרת כללי להלוואות לסוכן, אליו יצורף נספח פרטני בגין כל הלוואה.

 לפחות אחת לשנה יעביר המבטח לסוכן הביטוח, העתק מלוח הסילוקין של ההלוואה בהתאם לתנאיה.  .4

וסכום המבטח ינהל תיק לווה לכל סוכן ביטוח במסגרתו ישמרו החישובים לפיהם נקבעו תנאי כל הלוואה  .2

 ההלוואה, וכן כל מידע רלוונטי אחר הנוגע ללווה. 
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הלוואה לסוכן ביטוח תינתן בתנאים מסחריים רגילים. שיעור הריבית על ההלוואה יקבע בהתאם לתנאי השוק  .6

 וסיכון הלווה.

 לתקנות ההשקעה חל איסור על מבטח להעניק הלוואה לסוכני ביטוח מתוך כספי התחייבות מסוג 9בהתאם לתקנה  .7

30 . 

הלוואה לסוכן ביטוח אשר אינה עומדת, בכל עת, בהוראות חוזר זה, תראה כנכס המוחזק על ידי המבטח בניגוד  .9

לתקנות ההשקעה ומשום כך תהווה נכס בלתי מוכר, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי 

 , על כל המשתמע מכך.1889-הנדרש ממבטח(, התשנ"ח

 

 לסוכן ביטוח ותהלווא -פרק ב' 

 הלוואה לסוכן ביטוח תינתן, בהתקיים אחד מאלה:   .8

 ומעלה. BBBבלתי מותנית, שניתנה מתאגיד בנקאי המדורג  ערבותכנגד ההלוואה תועמד  .א

 ומעלה. BBBההלוואה דורגה בדירוג  .ב

 לתקנות ההשקעה. 9ההלוואה היא בשעבוד פוליסת ביטוח חיים בתנאים הקבועים בתקנה  .ג

לתקנות  9להחזרת ההלוואה נרשמה לטובת המבטח משכנתה ראשונה בתנאים הקבועים בתקנה כבטחון  .ד

 ההשקעה.

 כבטחון להחזרת ההלוואה שועבד כלי רכב בכפוף לתנאים הבאים: .ה

 שנים. 2ההלוואה ניתנה לתקופה שאינה עולה על  (1)

כב מערך כלי הרכב ביום מתן ההלוואה. ערך כלי הר 20%סכום ההלוואה אינו עולה על  (3)

קובץ מחירים וכללים שיטתי, מקצועי ובלתי  -"מחירון" לענין זה,  . יקבע בהתאם למחירון

תלוי המשמש לקביעת ערך שוק של כלי רכב מכל הדגמים בין קונה מרצון ומוכר מרצון 

 ואשר מתפרסם ומתעדכן באופן סדיר, ושניתן לעיין בו בכל עת.

 לסוכן לווה לזמן ארוך הלוואות –פרק ג' 

לעיל, בתנאי  8נוסף על האמור בסעיף  ות,הלווא לו לתתסוכן הביטוח גם סוכן לווה, יהיה רשאי המבטח  היה .10

שכנגד ההלוואה עומד כבטוחה תזרים המזומנים הנובע מעמלות שצפוי הסוכן לקבל מהמבטח בגין פוליסות 

 ובכפוף לכל אלה:שנמכרו קודם למתן ההלוואה בענף ביטוח חיים ובענף ביטוח מפני מחלות ואישפוז 

סכום ההלוואה )לפני היוון( אשר מבטח רשאי לתת לסוכן לווה לא יעלה על מכפלת הסכומים המפורטים  .א

 להלן:

מתזרים העמלות העתידי נטו )לא כולל מס ערך מוסף( שצפוי המבטח לשלם בגין  20% (1)

ועדת השקעות נוסטרו של המבטח תהא  פוליסות ביטוח שנמכרו על ידי הסוכן הלווה.

רשאית מטעמים מיוחדים שנרשמו בפרוטוקול הדיון ובכפוף לדיווח לדירקטוריון, להגדיל 

 ;60% –את השיעור האמור ל 
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שיעורי ההישרדות )פוליסות שאינן מבוטלות( השנתיים הצפויים של פוליסות הביטוח  (3)

 .  92%עלה על בגינן משולמות העמלות, ובלבד שהשיעור האמור לא י

תזרימי העמלות העתידיים כמפורט לעיל יהוונו בריבית שוק בהתאם להחלטת ועדת השקעות נוסטרו של  .ב

 המבטח.

 שנים. 4( של ההלוואה לא יעלה על מח"מ -משך החיים הממוצע )להלן  .ג

בלבד על תזרים העמלות הצפוי להיות משולם על ידו  מדרגה ראשונהשעבוד או משכון המבטח יקבל  .ד

סוכן הלווה, ותהא לו זכות קיזוז אוטומטית כנגד תשלומים שוטפים של העמלות במקרה של אי פירעון ל

  ההלוואה במועד.

 פירעון קרן ההלוואה יתחיל לא יאוחר מתום שנה מיום מתן ההלוואה. .ה

משועבד אשר תזרים העמלות הצפוי של הסוכן, ל , ככל האפשר,לוח הסילוקין שיקבע להלוואה יהא תואם .ו

 בטוחה להלוואה.כ

 

 זמן קצר לסוכן לווההלוואות ל -' דפרק 

 לו, נוסף על האמור בסעיפים לתתהיה סוכן הביטוח גם סוכן לווה, רשאי המבטח  .11

 לעיל, הלוואה המקיימת אחד מאלה:  10 - 8 

 מועד פירעונה הסופי של  ההלוואה  אינו מאוחר משלושה חודשים מהמועד בו ניתנה. .א

מהעמלות  72%חודשים, ובלבד שסכומה אינו עולה על  13פה שאינה עולה על ההלוואה ניתנה לתקו .ב

 הנובעות מפוליסות שנמכרו בביטוח כללי ואשר חשבון העו"ש של הסוכן טרם זוכה בגינן.   

  

 מגבלות כמותיות –פרק ה' 

 :יחולו המגבלות הבאותלחוזר זה  10ף סעי בהתאם להוראות לווההלוואות לסוכן על  .13

 10%על  , בכל עת, לא יעלה לסוכן לווה, המוחזקות כנגד כל התחייבויות המבטח,הלוואות סכום כל ה .א

 מההון העצמי של המבטח. 

על  , בכל עת, לא יעלה לווים, המוחזקות כנגד כל התחייבויות המבטח,ה םסוכניהסכום כל ההלוואות לכל  .ב

 מההון העצמי של המבטח. 32%

 :יחולו המגבלות הבאותלחוזר זה  11ף סעי תבהתאם להוראו לווההלוואות לסוכן על  .12

 1%על  , בכל עת, לא יעלה לווה, המוחזקות כנגד כל התחייבויות המבטח,ההלוואות לסוכן סכום כל  .א

 מההון העצמי של המבטח. 

על  , בכל עת, לא יעלה , המוחזקות כנגד כל התחייבויות המבטח,סכום כל ההלוואות לכל הסוכנים הלווים .ב

  מי של המבטח.מההון העצ 2%
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לחוזר זה לא יעלה, בכל  11 - 8סכום כל ההלוואות לסוכן ביטוח )לרבות כסוכן לווה( בהתאם להוראות סעיפים  .14

עת,  על המגבלות הכמותיות שנקבעו בתקנות ההשקעה, לרבות המגבלות בנוגע להשקעה במנפיק בודד, לווה בודד 

 וקבוצת לווים.

ות לסוכן ביטוח שקיבל הלוואות טרם כניסתן לתוקף של הוראות חוזר זה, מבטח יהא רשאי להעניק הלוואות נוספ .12

 אך ורק אם סכום כל ההלוואות לסוכן האמור לא יעלה על הסכומים המותרים בהוראות חוזר זה.

 לרבות סוכן הנשלט על ידם, או סוכן השולט בהם. -"סוכן לווה"  -לענין פרק זה "סוכן ביטוח" או  .16

 

 

 חולהת

 .על כל חברות הביטוח וזה יחול חוזרהוראות 

 

 תחילה 

 .3002בינואר  1תחילתן של הוראות חוזר זה ביום 

 

 הוראות מעבר

להמשיך ולהחזיק בהלוואות שניתנו כדין לסוכן ביטוח, טרם כניסתן לתוקף של הוראות חוזר זה, עד  מבטח יהא רשאי

 למועד פרעונן הסופי בהתאם לתנאי ההלוואה. 

 

 

 

 ביטול תוקף

 .3004בדצמבר  21בטלות ביום  3004/18אות חוזר הור

 

 

 שלוש-אייל בן  
 המפקח על הביטוח  

 
 
 


