
  "פנסיוני איתור " שרות –מדיניות 

 "(. שרותה" )"פנסיוני איתור" שרותשלום רב וברוך הבא ל

  כללי

מידע על המוצרים הפנסיונים המרכיבים את  קבללך ל המאפשר שרותהנה " פנסיוני איתור. "1

, ויועציהמ "פורשור מומחים בעשירות איסוף המידע נעשה עבורך על ידי . החיסכון הפנסיוני שלך

המופעלת על ידי חברת "( המסלקה)"באמצעות פניה למערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית 

הצגתו ותפעולה של , שירות ניתוח המידע. בפיקוח משרד האוצר, "(סוויפטנס)"מ "סוויפטנס בע

, נעשה על ידי מפעילת המערכת, לרבות כל השירותים והתכנים המשולבים במערכת, המערכת

 .חים ויועציהפורשור מומ

לרבות שימושך במידע המופיע במערכת , לשירותאנא קרא בעיון רב הסכם זה המהווה תנאי . 2

אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש אנא . שרותוהשירותים שיוצעו במסגרת ה

 . לרבות לא במידע ובתכנים שבה, כל שימוש וואל תעשה ב שרותהפסק את השימוש ב

ואולם השימוש במידע הנמסר על ידך או הנאסף על ידי  לשרות תנאי שימוש אלה הינם הבסיס . 3

יהיה כפוף , לרבות העברת מידע כאמור לצדדים שלישיים, השרותבעת פורשור מומחים ויועציה 

למדיניות הפרטיות המפורטת בכתובת 
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 "(. התנאים הנוספים)"

ביחד עם התנאים הנוספים יוצרים את היחסיים החוזיים והמשפטיים בינך לבין , תנאי השימוש. 4

 . קבלת השרותלצורך פורשור מומחים ויועציה 

, הסרה, מחיקה, לרבות בדרך של שינוי)לשנות  יועציה עשוייםפורשור מומחים ו! אנא שים לב. 5

ואת התנאים הנוספים  השרות את תנאי "( שינוי: " ביחד( )ובכלל זה הוספת תנאים, הוספה, הורדה

יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך  השרות . מעת לעת ועל פי שיקול דעתן הבלעדי

, בנוסף. שרותאים הנוספים בכל פעם שהינך עושה שימוש בעליך לקרוא את תנאי השימוש והתנ

או באיזה /את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש במערכת ום לעצמפורשור מומחים ויועציה  שומרים 

בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם ותאושר מראש על , שרותמהשירותים שיוצעו במסגרת ה

 . יד המשתמש

לצורך כניסה . אלה והתנאים הנוספיםשרות הסכמתך לאמור בתנאי  מהווה את, לשרותכניסתך . 6

אני מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי השימוש ומדיניות "עליך ללחוץ על התיבה לצד הכיתוב  שרותל

לחיצה על התיבה מהווה את אישורך כי קראת ". הפרטיות ואני מסכים ומאשר את כל האמור בהם

 . הבנת אותם והנך מסכים להם , םאת תנאי השימוש והתנאים הנוספי

  שרותרישום ל

 . כפוף לרישום האפשרות לקבלת השרות . 7

 : ולקבל שירותים כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות שרותרשאי להירשם ל. 8

 . בעל כשרות משפטית והינו אזרח ישראלי, כל מי שהינו בגיר. א

 . בעל תעודת זהות תקפה. ב
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 . בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף אשר הונפק בישראל על ידי חברת כרטיסי אשראי. ג

 . בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. ד

 . בעל כתובת בישראל. ה

 לו נועדלצורך  שרותרשאי לעשות שימוש ב שרותכל אדם אשר נרשם ל, בכפוף לתנאי השימוש. 9

פורשור מומחים ויועציה הבלעדי של  םאשר על פי שיקול דעת, כל שימוש אחר(. כמפורט לעיל ולהלן)

להצר או למנוע את , להפריע, או אשר נועד להגביל/ו נועד השרות יהיה בו משום שימוש שלשמו לא 

הינו אסור ומהווה הפרה של תנאי השימוש והתנאים  שרותאו משתמשים אחרים ב/ו שרותפעילות ה

 . הנוספים

כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש על , מצהיר כי הנך מודע לכךהנך  בהצטרפות לשרות. 11

הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך הוא מידע . מנת לקבל את השירותים והמידע מתוך המערכת

נכון ומדוייק וכי הוא נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול ובעשותך כן הנך מסכים כי , מלא

ובהתאם לתנאי שימוש אלה , בכפוף לכל דין, לעשות שימוש במידע יםיכולפורשור מומחים ויועציה 

 . והתנאים הנוספים

לרבות , פונהלכל , הםמ השרות את הזכות למנוע את  םלעצמ ים שומרפורשור מומחים ויועציה . 11

לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך  הכל, שרותאו כאלה שעשו שימוש בעבר ב/ו פונים חדשים

 . בהתראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחד העומד להן על פי כל דין

לזמן מוגבל או , ואו חלק וכול, שרותלהפסיק את פעילות הים רשאיפורשור מומחים ויועציה . 12

 . כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת, ואו להגביל/ו ולצמצמ, לצמיתות

למשתמש או , למנוע שימוש במערכת יםעשויפורשור מומחים ויועציה , רוע מהאמור לעילמבלי לג. 13

 : לכלל הציבור בכל מקרה בו

 . או מהתנאים הנוספים/הופר תנאי מתנאי שימוש אלה ו. א

 . או מלאים על ידי משתמש/נמסרו פרטים שאינם נכונים ו. ב

או /ו שרותאו ב/ופורשור מומחים ויועציה  ה בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיע. ג

 . אחרים פוניםאו ב/ו שרותבמידע המופיע ב

  מסירת מידע אישי ושימוש במידע

שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות  פורשור מומחים ויועציה יעשוהנך מסכים כי . 14

שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת 

 (. כמפורט להלן)קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע מהמסלקה 

רת מונח זה כהגד)מידע אודות כל מוצר פנסיוני  יקבלו פורשור מומחים ויועציההנך מסכים כי . 15

-ה"התשס, (שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים, ייעוץ)לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  1בסעיף 

המנוהל עבורך ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה "( חוק הייעוץ הפנסיוני", 2115

, )יעוץ הפנסיוניכהגדרת מונח זה בחוק הי)מכל גוף מוסדי , לחוק הייעוץ הפנסיוני( 2()ז)ט31בסעיף 

, סוג המוצר הפנסיוני, לרבות מידע בקשר עם הגוף המוסדי המנהל את המוצר, באמצעות המסלקה

, פרטי מעסיק, שיעור תשואה, דמי ניהול, מסלול ביטוחי, מסלולי השקעה, פרטי החשבון שלך במוצר

, י שעבודים ועיקוליםנתונ, מידע על קיום חריגים, פרטי מוטבים, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי שכר

 . הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש



לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך ים עשויפורשור מומחים ויועציה הנך מצהיר כי הנך יודע כי . 16

, לשנותו, לעבד את המידעם ולשם כך הנך מתיר לה וושיפורשרות לרבות לצורך שינוי ה, לצרכיהן

הבלעדי ובכפוף  םבודים אחרים הכל על פי שיקול דעתאו עי/דים סטטיסטיים ולערוך עיבו, לערוך אותו

 . לכל דין

הודעות וכיוצא , מסמכים, לרבות מידע רגיש, לפורשור מומחים ויועציההעלאת מידע ומסירתו . 17

 יםיכולפורשור מומחים ויועציה נעשית מרצונך החופשי בלבד ומהווה את הסכמתך לכך כי , באלה

או הצעות לרכישות /דברי פרסומות ו, לרבות שליחה אליך של מידע שיווקי, מוש במידע זהלעשות שי

מערכת , באמצעות פקסימיליה, או את בני משפחתך/ו, או מוצרים העשויים לעניין אותך/שירותים ו

והכל בכפוף  –הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר , הודעה אלקטרונית, חיוג אוטומטי

או /הנך מוותר בזאת על כל טענה ו"(. המידע השיווקי: "ביחד)וש ולתנאים הנוספים לתנאי השימ

בגין הפרת זכויות קנין וזכויות לפרטיות בכל הנוגע פורשור מומחים ויועציה או דרישה כנגד /תביעה ו

  .או התנאים הנוספים/פעלו בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ופורשור מומחים ויועציה למעט אם , למידע

לחוק . א31הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף . 18

-א"וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ 1982 –ב "התשמ, (בזק ושידורים)התקשורת 

עליך , לעיל 17בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את המידע השיווקי כאמור בסעיף . 1981

או  mail@forsure.org באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת  פורשור מומחים ויועציה ללהודיע על כך 

 www.forsure.org.בהתאם לדרכי התקשורת המופיעים באזור יצירת קשר באתר 

   

  אבטחת מידע

פורשור מומחים . כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע במערכתפורשור מומחים ויועציה עושים . 19

לא , לרבות מידע שאתה מסרת םכי מסדי הנתונים שלה, לכך ואינם ערבים ויועציה אינם מבטיחי 

 אחראייםבאמצעים סבירים לא  הם ינקטויפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד 

כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים , במישרין או בעקיפין, יגרם לךשי, מכל מין וסוג שהוא, לכל נזק

 . יםתואו למערכ/ו םאו למחשביה/ו לאתר פורשוראו /ום שלה

באמצעי  פורשורהעברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי במערכת נשמר על ידי . 21

בפרטי מידע אלה כל שימוש שאיננו פורשור מומחים ויועציה אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי 

לכל  יהיו אחראייםלא פורשור מומחים ויועציה . למטרת השימוש שאליו נמסרו הפרטים כאמור לעיל

 –לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי  –נזק מכל מין וסוג שהוא 

או /בעים מהעברת הפרטים למסלקה והנופורשור מומחים ויועציה כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת 

 . או כתוצאה מאובדן המידע/מקרים שהם בגדר כוח עליון ו

  הגבלת אחריות

הצגתו , או צדדים שלישיים/או על ידי המסלקה ו/ידוע לך כי ניתוח המידע שנמסר על ידך ו. 22

 . בלבדותפעול המערכת נעשה על ידי תנובה פיננסית , במערכת

 ולא תייצגביטוח ו יועצת מורשית לענייני פנסיהועץ פנסיוני יי -מ הינה תאגיד "עפורשור מומחים ב. 23

באי אלו משלבי  תה מעורבהית, או גוף מוסדי כלשהו בכל התקשרות בינך לבין גוף מוסדי/אותך ו

לרבות במשא ומתן בכל הקשור לתנאים הכספיים של מוצר פנסיוני , ההתקשרות בינך לבין גוף מוסדי

ומומחיה  פורשור מומחים , למען הסר ספק. ככל שתהיה, כל תנאי אחר בתנאי ההתקשרותכלשהו או 

לכך כי הליך ניוד המוצר הפנסיוני יבוצע בפועל על ידי הגוף המוסדי ים ערבהיועצים הפנסיוניים אינם 

. הליך הניוד כאמור כפוף לאישורו של הגוף המוסדי הרלוונטי ונעשה באחריותו בלבד. שבחרת

בכל אופן לביצוע הליך ניוד המוצר הפנסיוני כאמור והן לא ים אחראי פורשור מומחים ויועציה אינם 

כתוצאה מההתקשרות , במישרין או בעקיפין, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, לכל נזק יםאחראי יהיו
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וונטי מכל או כתוצאה מאי ביצוע הליך ניוד המוצר הפנסיוני הרל/בינך לבין הגוף המוסדי שבחרת ו

 . סיבה שהיא

לרבות ייעוץ פנסיוני , בגדר ייעוץ או שיווק או חוות דעת מקצועית אינוהמידע המופיע במערכת . 24

, (AS IS)ומכל מקום המידע מוגש כפי שהוא , (כהגדרתם בחוק הייעוץ הפנסיוני)או שיווק פנסיוני /ו

, עדכניותו, זמינותו, איכותו, נכונותובקשר עם , במפורש או מכללא, או התחייבות/ללא כל אחריות ו

 . או התאמתו לצרכייך האישיים/אמינותו ו

קיימים משתנים נוספים אשר , שים לב כי מלבד המידע המוצג במערכת בקשר עם דמי ניהול. 25

מהמוצרים הפנסיונים ( אחד או יותר)עליך לשקול בטרם קבלת החלטה בדבר ניוד מוצר פנסיוני 

או כל החלטה אחרת הנוגעת לחסכון הפנסיוני שלך ועליך לשקול היטב את /המנוהלים עבורך ו

כולל בחינת הכדאיות לביצוע מהלך ייעוץ  משמעות ההחלטה וההתחייבויות הכספיות הקשורות לכך

אין להסתמך על , לפיכך. י פורשור מומחים ויועציה או יועצים פנסיונים אחרים בעלי רישיון"פנסיוני ע

לכל  יהיו אחראייםלא פורשור מומחים ויועציה . או לפעול על בסיסו בלבד/ערכת והמידע המופיע במ

או /כתוצאה ממידע המופיע במערכת ו, במישרין או בעקיפין, שייגרם לך, מכל מין וסוג שהוא, נזק

הנך מסכים במפורש ליטול על עצמך את מלוא האחריות על כל החלטה . הסתמכות על מידע כאמור

לרבות מידע בקשר עם דמי , תתבצע על ידך בהסתמך על מידע המופיע במערכת או פעולה אשר/ו

 . או פעולה כאמור/מכל אחריות בקשר עם החלטה ופורשור מומחים ויועציה ניהול והנך פוטר בזה את 

כגון הגופים המוסדיים , חלק מהמידע המופיע במערכת נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים. 26

המידע המצוי אצל צדדים ש, לכךפורשור מומחים ויועציה אינם ערבים , סר ספקלמען ה. והמסלקה

לא בדקו פורשור מומחים ויועציה יק והנך יודע כי הינו אמין ומדוהפנסיונית שלישיים לרבות המסלקה 

בכל פורשור מומחים ויועציה  אינם אחראיים . את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים ונכונותו

במישרין או , מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, אופן למידע זה והן לא תהינה אחראיות לכל נזק

 . כתוצאה מהסתמכות על מידע זה, בעקיפין

לכך כי במהלך השימוש במערכת התקשורת עמך או עם פורשור מומחים ויועציה  אינם ערבים . 27

לנזק רשור מומחים ויועציה  לא יהיו ערבים פו. תקינה ואיכותית, המסלקה הפנסיונית תהיה רציפה

כתוצאה מאי יכולת לגשת , או אי קליטת פרטים ואישורים/לרבות בגין אבדן מידע ו, שייגרם לך

או /בעיות במערכות המחשוב ו, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, כתוצאה מניתוקים, למערכת

כולה או חלקה  –ת הפעילות במערכת או בגין הפסק/שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם המערכת ו

 . כולם או חלקם –או בגין הפסקת מתן השירותים במערכת /ו -

או למחשב /לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ופורשור מומחים ויועציה  לא יהיו אחרייאם . 28

ות לרבות תוכנ, או כתוצאה משמירת מידע במחשבך/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש במערכת ו/ו

 . פורשור מומחים ויועציהאשר הגיעו ממחשביה של , ושורות קוד

, הפסד, הוצאה, בגין כל נזק םאו מי מטעמ/ופורשור מומחים ויועציה הנך מתחייב לשפות את . 29

עקב הפרת תנאי , לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, או אובדן רווח שייגרמו להן/תשלום ו

 . על ידי מי מטעמךאו /שימוש אלה על ידך ו

  שונות

יפו -לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב. על הסכם זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. 31

 . תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע מתנאי השימוש והתנאים הנוספים

אים או התנ/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או ביטולה ו/תקפותה ו-אי .31

 . הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות

תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר , כל הודעה שיש לשלוח מצד אחד לשני .32

ארבעה ימי עסקים , י הנמען"אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע



בעת מסירתה ואם , ה בדואר אלקטרונילאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלח

על פורשור מומחים ויועציה בלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי  -פורשור מומחים ויועציה נשלחה 

ניתן לשלוח פורשור מומחים ויועציה הודעות , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. קבלת ההודעה

הודעת מטעם . www.forsure.org אתר בהתאם לדרכי ההתקשרות המופיעים באזור יצירת קשר ב

 . יכול וישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך הרישום למערכתפורשור מומחים ויועציה 
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