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מעסיקיםלפורטל הרישום טופס   

 1  פרטי המעסיק המבקש  
 

 *שם החברה                                              *סוג תאגיד                                         *מס' ח.פ. /ע.מ.                                                      
 
 

 *טלפון קווי                                                 * כתובת החברה  )רחוב(                                                  
 
 

 * מס' בית                   *מיקוד                         תא דואר                     יישוב                                         
  
 

 2 פרטי מגיש הבקשה
 

 *שם פרטי                                *שם משפחה                               *ת.ז.                                          *תפקיד בחברה                              
 

 *דוא"ל                                               *טלפון נייד                                          
 

"חרו"ד / עו"י ע מאומת עדכני חתימה מורשה פרוטוקול לצרף*יש   
 *יש לצרף ייפוי כוח

 
 3 פרטי משתמשים המורשים להיכנס לפורטל המעסיקים  

 
  הרשאות
)X סמן( 

 תפקיד חתימה
 בחברה

"לדוא טלפון' מס   שם 
 פרטי

משפחה שם זהות מספר  'מס   

 1        מידע     תשלומים     עדכון

 2         מידע     תשלומים     עדכון

 3         עדכוןמידע     תשלומים     

 4          מידע     תשלומים     עדכון

 5          מידע     תשלומים     עדכון

 

     
חתימה י/הצהרת מורשה  

 המבוטחים המעסיק עובדי אודות ומידע שירותים קבלת לצורך, המעסיקים לפורטל להירשם בזאת מבקש הנני
 החברה של האינטרנט אתר באמצעות וזאת, ("החברה: "להלן) "בע"מחברה לניהול קופות גמל  -מחר ב"

 .("המעסיקים פורטלו/או " "השירות)להלן: "
 :כדלקמן ומתחייב מצהיר הנני, כך לצורך

 המעסיקים בפורטל השימוש לתנאי הסכמה
 אבצע ובטרםבטרם אשתמש בשירותיו ו/או במידע כלשהו  המעסיקים לפורטל בכניסה כי לי דועי -

 .ולאשרם המעסיקים בפורטל המלאים השימושלקרוא בעיון את תנאי  עליי, באמצעותו כלשהי פעולה
 הסכמה מהווה, מטה חתימתי באמצעות, השירות וקבלת המעסיקים לפורטל הצטרפותי כי לי ידוע -

 .באתר השימוש בתנאי המפורטות וההוראות התחייבויות לכל בהתאם לפעול מצדי והתחייבות
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 המוחלט דעתה שיקול ולפי עת בכל השימוש תנאי את לשנות זכותה על שומרת החברה כי לי ידוע -
 אלה שימוש לתנאי מצדי כהסכמה ייחשב המעסיקים בפורטל השימוש עצם, לעיל כאמור. והבלעדי

 .ידי על שיעשה בפורטל שימוש כל על יחולו וכן החברה ידי על בהם שיבוצע שינוי ולכל
 בהתאם, הרלבנטיים המעסיקים כל מאת ובכתב מפורשת הרשאה קיבלתי כי בזאת מתחייב הנני -

 שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתם, תפעול שירותי למתן בקשר התחיקתי ההסדר להוראות
 על הממונה להוראות ובהתאם,  -2005 ה"התשס, (פנסיוניים סליקה ומערכת שיווק, ייעוץ) פיננסיים

 .האוצר במשרד וחיסכון ביטוח ההון שוק
 ככל שמדובר בגורם מתפעל

 שניתן הכוח מיפוי מאומת העתק הראשונה דרישתה עם דימי החברה בפני להציג בזאת מתחייב הנני -
 .המעסיקים בפורטל למידע הגישה לי ניתנה לגביו ומעסיק מעסיק כל מאת לי

 .קמעסי מאת לי שניתן הכוח יפוי שינוי או ביטול עם מייד לחברה להודיע בזאת מתחייב הנני -
 מעסיקה מטעם מעסיקים לפורטל להיכנס המורשים משתמשים

הנני מתחייב לוודא כי כל מורשה למידע מטעמי יחתום על הצהרה כי ידועה לו רגישותו של המידע  -
 שדיני הגנת הפרטיות חלים עליו.שאקבל באמצעות השירות וכי ידוע לו 

 מטעמי הרשאה קיבלו, זה בטופס מופיעים פרטיהם אשר המורשים םמשתמשיה כי מאשר הנני -
 .סוג ההרשאהומתחייב בזאת להגדיר את  ההחבר של המעסיקים לפורטל להיכנס

התחייבות הנני מתחייב לשמור על סודיות המידע, לוודא כי כל מורשה גישה למידע מטעמי יחתום על  -
לשמירה על סודיות המידע ולא יעביר ו/או יאפשר גישה לגורמים אחרים שאינם מורשים לכך וכן כי 
לא יעשה שימוש במידע זולת למטרות שלשמן הוא נמסר ולנקוט באמצעים סבירים לצורך שמירה על 

 .המידע ועל דרכי הגישה למידע
 לפורטל הכניסה בהרשאת לבצע שיש שינוי כל על ובכתב מידי באופן לחברה להודיע מתחייב הנני -

 לעניין סוג ההרשאות שניתנו להם. או/ו םמשתמשיהמ למי שאושרה המעסיקים
 גישה חסימת/הגבלת

 לכל ממנו לחלקים או המעסיקים לפורטל גישה להעניק לסרב זכותה על שומרת החברה כי לי ידוע -
, רשאית החברה כי לי ידוע, כן כמו. מוקדמת התראה מתן וללא הבלעדי דעתה שיקול לפי, משתמש

 בפורטל השירותים מתן את להפסיק או/ו לשנות, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על, עת בכל
 .המעסיקים פורטל לתוכן הקשור בכל לרבות בחלקו או/ו בו השימוש אפשרות את או המעסיקים

 עמה התקשרות מלבצע משנה משתמש מכל או ממני למנוע רשאית תהא החברה כי לי ידוע, כן כמו -
 :הבאים מהמקרים אחד בכל משתמש של חסימה באמצעות

 .השימוש מתנאי תנאי הפר המשתמש. א
 שהוא אמצעי בכל מכן לאחר או/ו באתר השימוש בעת או/ו לאתר הרישום בעת מסר המשתמש. ב

 .במתכוון שגויים פרטים
 פורטל של התקינה בפעילות או בחברה לפגוע כדי בו שיש מחדל או מעשה ביצע המשתמש. ג

 .המעסיקים
 המעסיק. המשתמש אינו פעיל ו/או אינו נדרש לשימוש באתר ו/או אינו מועסק אצל יקהמעס. ד

 יעלי הינה בו השימוש תוצאות על והאחריות המעסיקים בפורטל השימוש על אחריותידוע לי כי ה -
 ובין במישרין בין, להיגרם העלולים הפסד או/ו נזק בגין אחריות בכל תישא לא והחברה בלבד

 .בו השימוש אי או/ו המעסיקים בפורטל מהשימוש כתוצאה, בעקיפין

 
חתימה י/מורשה חתימת  
____________ת.ז. ____________ חתימה______ ________________ מלא שם__________ תאריך  

____________________________ ת.ז. ____________ חתימה______ מלא שם__________ תאריך  

 
חתימה ע"י עו"ד/ רו"ח  אימות  

______ הצהרה זו ________ ביום כי בזאתת /מאשר"ח, רו"ד/ עו"מ __________________ הח אני
 נחתמה בפני על ידי: 

 ___________________.ז. ת__________________  שם

, ויש המעסיק.ז. ___________________ אשר הינם מורשי חתימה מטעם ת__________________  שם

 חתימה שהוצג בפניי וצורף להצהרה זו.מורשי בהתאם לפרוטוקול  םבחתימתם כדי לחייב
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