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 השקעות בשיווק ,השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת לתקנות 10תקנה בהתאם ל: בסיס החישוב

עצמי ההון היש לעדכן את סכומי  ,2000-ס"התש) חוביטו עצמי הון) ותהשקע תיקי ובניהול
חודש ל 1998בין חודש נובמבר שהמרת ביטוח( לפי שינוי המדד  – 6תקנה לעניין ביטוח )למעט הו

 .34.80% -ב ולעגל לאלף הקרוב. המדד עלה בתקופה זו 2018נובמבר 

 : הון עצמי .א

 .₪ 270,000 הון עצמי של בעל רישיון שהוא חברה לא יפחת, בכל עת, מסכום של

 

 :חובת ביטוח .ב

 .₪ 809,000 -הסכום לא יפחת מ –יחיד  –יועץ או משווק השקעות  .1

 .₪ 1,617,000 -הסכום לא יפחת מ –חברה או שותפות  –יועץ או משווק השקעות  .2

 :דרגות 5 קיימות –תיקים ניהול חברות לעניין .3

 

הביטוח לא יפחת מתשעה אחוזים משווי  ₪ 101,078,000 אם שווי הנכסים לא עולה על (א)

 ניהם.יבמלפי הגבוה  ,₪ 1,348,000 -הנכסים הכולל או מ

 

הביטוח , ₪ 404,310,000אך אינו עולה על , ₪ 101,078,000אם שווי הנכסים עולה על  (ב)
 -לא יפחת מחמישה אחוזים משווי הנכסים הכולל אך בכל מקרה לא פחות מ

9,097,000 ₪. 

 

הביטוח , ₪ 808,620,000אך אינו עולה על , ₪ 404,310,000אם שווי הנכסים עולה על  (ג)
 -אחוזים משווי הנכסים הכולל אך בכל מקרה לא פחות מ הלא יפחת מארבע

20,216,000 ₪. 

 

הביטוח לא יפחת משלושה אחוזים משווי  ₪, 808,620,000אם שווי הנכסים עולה על  (ד)

 .₪ 32,345,000-פחות מנכסים הכולל אך בכל מקרה לא ה

 

בטוחה בסכום של  הלפחות או שהופקד ₪ 13,477,000הון עצמי הוא בגובה של האם  (ה)

קבע כי היקף הביטוח ותנאיו הם ברמה מספקת להבטחת  דירקטוריוןהו ,₪ 4,043,000

 .      ₪ 40,431,000 החברה לערוך ביטוח שלא יפחת מסכום של תאחריותו, רשאי

 

 :השתתפות עצמית .ג

 .יועץ או משווק השקעות יחיד יפקיד בטוחה בגובה ההשתתפות העצמית .1

מגובה ההון  2%השתתפות העצמית לא תעלה על הבעל רישיון שהוא חברה, לעניין  .2

ניהם. בעל רישיון שהוא חברה חייב להפקיד יהנמוך מב ,₪ 1,348,000 העצמי או על
שתתפות העצמית שנקבע בביטוח לבין סכום הפרש בין סכום ההבטוחה בגובה ה

                 .תהמותר תשתתפות העצמית המרביהה
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