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 SWIFTNESS- ?מי אנחנו 

 יותר טוב עתיד מתכננים – הפנסיונית המסלקה

העולם הפנסיוני במדינת ישראל צפוי לשנות את פניו בשנים הקרובות, וזאת כחלק מחזון משרד 

הרואה לנגד עיניו שוק ביטוח וחסכון המתנהל בזירה דיגיטלית ובשפה אחידה.  המסלקה  -האוצר 

מבית נס טכנולוגיות, אשר הוקמה ביוזמת משרד האוצר יוצרת מציאות  SWIFTNESS -הפנסיונית 

 בשוק החיסכון הפנסיוני.חדשה 

המסלקה הינה מערכת חדשנית, מאובטחת וידידותית למשתמש, המאפשרת קבלת מידע מלא, אחיד 

המנהלים מוצרי חסכון ארוך טווח )גופים מוסדיים( ומהימן אודות החסכונות הפנסיוניים מכלל הגופים 

 יועצים וסוכנים פנסיוניים.  - למפיצים 

ף להעברת המידע גם העברת כספים והוראות פעולה בין הגופים בהמשך, תאפשר המסלקה בנוס

  השונים הפועלים בשוק. 

 כל היתרונות: –המסלקה הפנסיונית 

   מוצרים הפנסיונים של איסוף מידע מלא לגבי ההמסלקה מאפשרת   –קבלת מידע מלא

באמצעות , מכלל הגופים במדינת ישראל המנהלים מוצרי חסכון ארוך טווח, וזאת לקוחה

הגשת בקשה אחת. כך יוכל החוסך לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית לגבי החסכונות 

באמצעות המידע המלא,  יוכל הסוכן  .קבלת מידע על "כספים אבודים"  כוללשלו,  הפנסיונים

 או היועץ הפנסיוני להיערך בצורה מיטבית לשלבי הטרום ייעוץ ולמקסם תהליכים אלה.

  השימוש במערכת המסלקה מסדיר את זמני התגובה של הגופים  –זמני טיפול מהירים

 ימי עסקים לבקשות המועברות באמצעותה. 3המוסדיים, המחויבים להגיב בתוך 

 המסלקה מעבירה את כל תהליכי העבודה בענף וכלל השחקנים הפועלים  – סטנדרט אחיד

 בו לשימוש בפלטפורמה דיגיטלית אחת, המתנהלת בשפה אחידה.

 הנה חברת בת בבעלות מלאה של נס טכנולוגיות.  SWIFTNESS -סלקה הפנסיונית חברת המ

, לאחר זכייתה של נס במכרז שפרסם משרד האוצר להקמה  2112החברה הוקמה באוקטובר 

 והפעלה של מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

 

  



 טכנולוגיות נס מבית לסוויפטנס שמורות הזכויות כל© 

 

4 
 

 ,קורא יקר

 תוכן העניינים המוצג בחוברת זו, הוא תוכן אינטרקטיבי. 

 יכול לעבור לכל שלב שתחפוץ באופן הבא:הנך 

 העמד את סמן העכבר על השורה הרצויה בתוכן העניינים. .1

 של העכבר. + לחצן השמאלי   Ctrlלחץ על לחצן  .2

 כעת תועבר לעמוד הרצוי. .3

 מבוא. 1

על ידי חוסך עבור סוכן או יועץ הפועל  ייפוי כוחקוד אימות תהליך הפקת חוברת זו מתארת את 

של המסלקה בכתובת  לחוסך מתוך אתר המידע הכללי זמינה בקשה זו מטעמו.

http://www.swiftness.co.il זיהוי מוקדם. ממנו תדרוש, ולא 
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 לחוסך קוד אימות הפקת. 2

סוכן או יועץ פנסיוני הפועל  –תהליך זה מאפשר לחוסך להפיק קוד אימות לייפוי כוח עבור מפיץ 

  בשמו.

יוכל המפיץ להעביר בקשות לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים אודות באמצעות קוד אימות זה 

 .חוסך

 תוקף.  תאריךערך הקוד יתועד במערכת המסלקה ויקבע לו 

לקוד ללקוח הקוד שהופק  הזהות בין קתיבד ,בה כלול קוד אימות בהתקבל בקשה/הוראה מצד מפיץ

לבין נתוני החוסך לו  ה הבקשהאשר בשמו הועברנתוני החוסך  וביןאשר העביר המפיץ בבקשה 

ותהליך  המסלקהעל ידי נמסר הקוד. במידה ותמצא זהות בין הנתונים ייחשב ייפוי הכוח למאומת 

  העברת הבקשה ימשך כסדרו.

באפשרותך להפיק קוד אימות ייפוי כוח בשני אופנים לנוחיותך: הזדהות באמצעות כרטיס אשראי או 

 :הפקת הקוד בשני האופניםפירוט לגבי אופן הזדהות באמצעות דואר רשום. להלן 

 תהליך הזדהות בכרטיס אשראי. .1

 תהליך הזדהות בדואר רשום. .2
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 תהליך הזדהות בכרטיס אשראי

 !לב שים

 .השירות בגין תשלום מהכרטיס ייגבה ולא ך בלבדזהות אימותצרכי ל יםמשמש הכרטיספרטי 

  www.swiftness.co.ilלאתר הכללי של המסלקה   היכנס .1

 "קוד  אימות ייפוי כוח הפקתבפעולת " בחר  .2

 

 דף הבית של אתר המידע הכללי של חברת סוויפטנס

 

  .(זיהויב צורך ללא) הפעולותלפורטל  כעת תועבר .3

  

2 
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   :הבאים פרטיםאת ה הזן .4

 תעודת זהות 

 שם פרטי ושם משפחה  

 טלפון נייד 

 

 שלב הזנת נתונים אישיים

 

  מיידי" אפשרותבבחר". 

 : הבהרה 

o  אבטחת מידע מחמיריםהאתר מאובטח בתקני. 

o  על מנת לזהותך באופן  - בלבד זיהוי לצרכימס' כרטיס האשראי נועד

 בלעדי ועל מנת שלא תתאפשר פניה מגורם אחר לגבי הכספים שלך.

 

 קוד האימותבחירת אופן קבלת 

 

על  לצרכי אבטחת מידע, העתק את הטקסט המופיע בתמונה )במידת הצורך, תוכל ללחוץ .5

 " על מנת להחליף את הטקסט בתמונה(.שנה תמונההכפתור "

4 

5 
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 בלחצן הרצוי: בחר לסיום .6

 פעולה לחצן שם הלחצן

הלחצן לצורך ביטול הזנת  לחץ על  בטל

 .הנתונים

  הבא
לחץ על הלחצן לצורך מעבר לשלב 

  .הבא

 

כרטיס  ", בו תידרש להזין את פרטיבאמצעות כרטיס אשראיאימות  כעת יוצג בפניך מסך " .7

 שלך:  אשראיה

 מספר כרטיס אשראי 

  כרטיס אשראיתוקף 

 CVV – 3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס 

 

 מסך הזנת נתוני כרטיס אשראי

 

 להזכירך:

 .השירות בגין תשלום מהכרטיס ייגבה ולא ך בלבדזהות לאימות יםמשמש הכרטיספרטי 

 ."אמת נתוני כרטיס"על לחצן  לחץ .8

  

7 

8 
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   שים לב!

 .בקשות 5יום ויוגבל לעד  91-יהיה תקף ל האימות המופקקוד 

 

   שים לב!

באמצעות כרטיס אשראי, לא ניתן להפיק קוד אימות נוסף  בבחירת הפקת קוד אימות ייפוי כוח,

 .האחרונהבטווח של חצי שעה מהפעם 

 

 בלת חיווי שהפעולה התבצעה בהצלחה.לק המתן .9

 כעת, יוצג בפניך קוד האימות שהופק עבורך. .11

 

 הודעת סיום התהליך

 

 

 

או  של הקוד שהופק עבורך "גרסת הדפסה" לקבלת " הדפסעל לחצן " באפשרותך ללחוץ .11

 לשלוח את הקוד במייל.

 

  

 11 ישראל ישראלי

11 
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 בדואר רשוםתהליך הזדהות 

  . www.swiftness.co.il  לאתר הכלליהכנס  .1

 ".  קוד  אימות ייפוי כוח הפקתבפעולת " בחר  .2

 

 דף הבית של אתר המידע הכללי של חברת סוויפטנס

 

   .(זיהויב צורך ללא) הפעולותכעת תועבר לפורטל  .3

  

2 
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 :  את הפרטים הבאים  הזן .4

 .תעודת זהות 

 שם פרטי ושם משפחה . 

 .טלפון נייד 

 

 שלב הזנת נתונים אישיים

 

  משרד רישומי ב המופיעהכתובתך לקבלת קוד אימות בדואר רשום " באפשרותבחר

שים לב: בבחירת אפשרות זו לא תוכל לקבל את הקוד באופן מידי ותצטרך לחכות  ."הפנים

 עד לקבלת הקוד בדואר.

 .הזן: תאריך לידה ותאריך הנפקת ת.ז

בדואר לכתובת זו הקוד ישלח ר משרד הפנים לקבלת כתובתך ותבוצע פניה למאגזה  שלבב

   בקשה.גשת התוך שלושה ימי עסקים מיום הברשום 

 

, העתק את הטקסט המופיע בתמונה )במידת ובכדי להשלים את התהליך לצרכי אבטחת מידע .5

 " על מנת להחליף את הטקסט בתמונה(.שנה תמונהעל הכפתור " הצורך, תוכל ללחוץ

 

4 

5 
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   שים לב!

  ת ממשרד הפנים, תקבל הודעת שגיאה.במידה ולא התקבלה כתוב 

  ייפוי כוח באמצעות דואר רשום, אם הקוד אבד או נשכח ניתן בבחירת הפקת קוד אימות

 לבקש קוד חדש  לאחר שלושה ימים מהבקשה הקודמת.

 

 

 

 

 בלחצן הרצוי: בחר לסיום .6

 פעולה לחצן שם הלחצן

 בטל
 

 

הלחצן לצורך ביטול הזנת  לחץ על

 .הנתונים

  הבא
לחץ על הלחצן לצורך מעבר לשלב 

  הבא.

 

 מסך הסיום עם פירוט זמן קבלת הקוד בדוארבפניך כעת, מוצג  .7

 

 מסך הסיום

 

 של מסך זה. גרסת הדפסה" לקבלת  הדפסבאפשרותך ללחוץ על לחצן " .8

 


