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סלינגר מבהירה :אסור לגוף מוסדי לגבות
דמי טיפול על הלוואה שניתנת לחוסך

עוד נקבע בעמדת ממונה כי גביית דמי טיפול אסורה גם כאשר החוסך משלם כספים בעצמו,
ישירות לצד שלישי הנותן שירותים לגוף מוסדי ,בקשר להקמת ההלוואה או לטיפול בה
גביית דמי טיפול בהלוואות למבוטחים
ולעמיתים אינה עומדת בהוראת
סעיף ( 32ד) לחוק הפיקח על קופות
גמל ,שאוסרת על גוף מוסדי ועל אדם
השולט בגוף מוסדי או תאגיד בשליטה
של אדם כאמור לקבל טובת הנאה
כלשהי ,במישרין או בעקיפין ,בקשר עם
ניהול כספי החוסכים ,מעבר להוצאות
ודמי הניהול שנקבעו בהוראה .כך
קובעת דורית סלינגר ,הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחיסכו ,בעמדת
ממונה שפרסמה בתחילת השבוע .עוד
מובהר כי לעמדת רשות שוק ההון ,גם
כאשר החוסך משלם כספים בעצמו,
ישירות לצד שלישי הנותן שירותים
לגוף מוסדי ,בקשר להקמת ההלוואה
או לטיפול בה ,מדובר בטובת הנאה
אסורה .לפיכך ,הרשות תראה בגופים
המוסדיים אשר ממשיכים לגבות כספים
כאמור עבור העמדת הלוואות מכל סוג
על ידי הגוף המוסדי או עבור הטיפול
בהן ,או מאפשרים גביית כספים אלו על
ידי צד שלישי ,כעוברים על חוק הפיקוח
על קופות הגמל.
על פי חוזר "כללי השקעה החלים
על גופים מוסדיים" שפורסם ב29-
בספטמבר  ,2016גוף מוסדי רשאי
לתת הלוואות למבוטח או לעמית,
כנגד שיעור מוגדר מתוך יתרת החיסכון
הצבורה ,ובהתקיים תנאים שונים.
מבדיקות שנערכו על ידי רשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ,עולה כי קיימים
גופים מוסדיים אשר חייבו חוסך המקבל
הלוואה כנגד יתרת החיסכון הצבורה
שלו ,בתשלום דמי טיפול .כספים
אלה נגבים מהחוסך ,למשל מתוך סך

ההלוואה או מתוך חשבון העו"ש של
החוסך ,ומועברים לגוף המוסדי עצמו.
על רקע ממצאים אלו ,פורסמה ב1-
בינואר " 2017טיוטת עמדת הממונה:
גביית טיפול בהלוואות" לפיה הודיעה
הרשות כי לעמדתה ,הפרקטיקה כפי
שעלתה בבדיקות אינה מתיישבת
עם איסור קבלת טובת הנאה המעוגן
בסעיף ( 32ד) לחוק הפיקוח על
קופות גמל.
עוד נכתב בעמדת הממונה מאתמול,
כי בטיוטת "הכרעה עקרונית לעניין

גביית דמי טיפול בהלוואות למבוטחים
ולעמיתים – טיוטה" שפורסמה ב2-
ביולי  ,2017באה לידי ביטוח כוונת
הרשות להורות על השבת דמי הטיפול
שנגבו על ידי הגופים המוסדיים
מהחוסכים – טיוטת ההכרעה.
בעמדת הממונה מצוין כי הן לטיוטת
הממונה והן ולטיוטת ההכרעה נשלחו
תגובות רבות על ידי הגופים המוסדיים
ואף נערכו שימועים בעל פה לנציגי
הגופים.
באשר לטיוטת ההכרעה ,מציינת

סלינגר כי לאור העובדה שמדובר
בפרשנות משפטית של הוראת סעיף
( 32ד) ובפרקטיקה אשר בוצעה על
ידי מספר לא מועט של גופים מוסדיים,
וכן בעקבות טיוטת הממונה ,הוגשו
לבית המשפט מספר בקשות לאישור
תובענות ייצוגיות בנושא זה שטרם
התבררו – תיוותר שאלת ההשבה
להכרעת בית המשפט במסגרת
שהוגשו.
הייצוגיות
התובענות
סלינגר מדגישה כי אין בכך כדי לגרוע
מהמסכויות שנתונות לה כממונה.

חברת איילה והראל חתמו על הסכם
רישוי בלעדי לפיתוח תרופות לסרטן

במסגרת ההסכם לחברת איילה זכויות בלעדיות על הפיתוח והמסחור
שתי תרופות שפותחו במקור על ידי חברת  BMSלטיפול בסרטן

איילה ,חברת ביו-פארמה העוסקת
בפיתוח תרופות מכוונות מטרה
לטיפול בסרטן ,הודיעה היום (ד') כי
חתמה על הסכם רישוי בלעדי עם
חברת  BMSלפיתוח תרופות מקבוצת
מעכבי גמא סקרטאז עבור טיפול בסוגי
סרטן המבטאים מוטציות בגן .Notch
במסגרת ההסכם ,לחברת איילה
זכויות בלעדיות על הפיתוח והמסחור
של  BMS-906024ו,BMS-986115-
שתי תרופות שפותחו במקור על ידי
חברת  BMSלטיפול בסרטן .במסגרת
ההסכם ,חברת  BMSקיבלה תשלום
חד פעמי ,הפכה להיות בעלת מניות
באיילה ,והיא זכאית לתשלומים

מסויימים עבור השגת אבני דרך
הקשורות לפיתוח ,רגולציה ומכירות,
ולתמלוגים .חברת איילה אחראית לכל
תהליך הפיתוח והמסחור.
קרן ההשקעות Israel Biotech
 Fundזיהתה את התרופות ,הובילה
את בדיקת הנאותות וחברה לקרן
ההשקעות  aMoonולהראל ביטוח
ופיננסים כדי להקים את חברת איילה
בשנת  .2017חברת איילה מתכננת
לפתח את  BMS-906024כתרופה
מכוונת מטרה לאנשים המתמודדים
עם סרטן הנושא מוטציות בגן .Notch
"בעבר ,לרוב הניסויים הקליניים של
תרופות הקשורות למסלול ,Notch

גויסו חולי סרטן מסוגים שונים ,ללא
תלות בבדיקה גנטית המאתרת את
המוטציה בגן  .Notchהגישה שלנו
באיילה היא לטפל בחולים אשר ידוע כי
יש להם מוטציה בגן ,כך שיש סבירות
גבוהה יותר שהגידולים שלהם יגיבו
לטיפול" ,אומר יו"ר מועצת המנהלים
של איילה ,ד"ר דיוויד סידרנסקי.
"זוהתה כאן הזדמנות ייחודית בתחום של
רפואה מותאמת אישית לטיפול בסרטן,
הזדמנות לתקווה עבור חולי סרטן שכיום
אין עבורם טיפול תרופתי מאושר" אומרת
ד"ר רוני ממלוק ,מנכ״לית חברת איילה.
"אנו מתכננים להתחיל ניסוי פאזה 2
במהלך שנת ."2018

פסגות קובע סטנדרטים גבוהים
בתחום המעורבות המוסדית
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כל הזכויות שמורות ,אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני ,אופטי ,מכני או אחר  -כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון
עדיף ביטוח ופנסיה .המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד ,ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי .המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.

