
 

 

 

 

 הצטרפות לשירותי מידע אישי באינטרנט

 

מערכת מידע אישי לעמיתים מאפשרת להתעדכן ביתרות בחשבונך בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות 

  לפידות.-המנוהלות ע"י ילין

 או בדואר לכתובת: 30-4201017אנא מלא את הטופס ושלח לפקס 

 .27001תל אביב  03לפידות, מגדל על דיזנגוף -ילין

 שם משתמש וסיסמא זמנית למערכת.  -לאחר מילוי טופס זה יישלחו אליך בדואר רשום 

 עם החיבור הראשון למערכת תתבקש להחליף את הסיסמא הזמנית בסיסמא קבועה. 
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 המשתמש מצהיר ומתחייב כדלהלן:

  הגדרות    .2

 הנתונים הרשומים בקופת הגמל אודות המשתמש, כמובנו להלן. "מידע"  

על כתב ויתור עמית בקופות גמל שבניהול ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ שקרא וחתם "משתמש" 
והתחייבות זה וקיבל שם משתמש וסיסמא שנשלחו אליו בדואר רשום, וניתנה לו האפשרות לקבל מידע 

מערכת אישי על חשבונו באמצעות מערכת האינטרנט של קופת הגמל והחברה המנהלת )להלן: "
 "(.האינטרנט

 ופות  גמל בע"מ.בניהול ילין לפידות ניהול ק -קופות גמל / קרן השתלמות "קופת הגמל"  

 ילין לפידות ניהול קופות גמל  בע"מ. "החברה המנהלת" 

 המחשב באמצעותו מתחבר המשתמש למערכת האינטרנט. "אתר המשתמש" 

ספק שירותי האינטרנט עמו התקשרה קופת הגמל ו/או החברה המנהלת )לפי הענין( בהסכם כללי "הספק" 
 לקבלת שירותי מידע באינטרנט. 

  והתחייבויות המשתמש הצהרות    .1

המשתמש קיבל מקופת הגמל ו/או החברה המנהלת שם משתמש אישי בלוית הסיסמא הדרושה לצורך 
"(. המשתמש יהיה אחראי הסיסמאותלהלן: " –הכניסה למערכת )כל אלה יחד וכל אחד בהם לחוד 

באחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת לכל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לאבטחת הסיסמאות . וישא 
שייגרם לו ו/או לקופת הגמל ו/או החברה המנהלת )לפי הענין( ו/או לגורמים אחרים, עקב השימוש 
בסיסמאות על ידי מי שקיבל את הסיסמאות מהמשתמש ו/או ע"י מי שלא הוסמך לכך כאמור. המשתמש 

לי אבטחת מידע שיועברו אליו על ידי קופת הגמל ו/או החברה המנהלת )לפי הענין( מתחייב לפעול על פי נה
וכפי שיעודכנו מעת לעת. המשתמש מתחייב בזאת להודיע מיד לקופת הגמל ו/או החברה המנהלת )לפי 
הענין( על כל חשד על כך שהסיסמאות אבדו ו/או התגלו למי שלא הוסמך לכך, טלפונית ובכתב. מבלי לגרוע 

כלליות האמור לעיל, מוסכם כי קופת הגמל ו/או החברה המנהלת )לפי הענין( והספק פטורים מכל מ
 אחריות להוצאות ו/או לנזקים שיגרמו למשתמש עקב שימוש בסיסמאות על ידי מי שלא הוסמך לכך. 

  פטור מאחריות    .0

וך בסיכונים רבים, הן המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שהשימוש במערכת קבלת המידע באינטרנט כר
בשל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט. המשתמש מקבל 
על עצמו בזה את מלוא האחריות בקשר לסיכונים אלה ולכל תוצאה אפשרית העולה מהאמור לעיל, 

/או בזיופן.  המשתמש לרבות שימוש לרעה בסיסמאות ו/או שיבוש בקבלת השירות ו/או טעות בהן ו
מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה כלפי קופת הגמל ו/או החברה המנהלת )לפי הענין( ו/או הספק בגין 
מתן השירות ו/או בכל הקשור ו/או הכרוך בו, לרבות התקיימות הסיכונים לעיל. מבלי לגרוע מהאמור 

לפי הענין( והספק מאחריות כל שהיא לעיל, המשתמש פוטר בזאת את קופת הגמל ו/או החברה המנהלת )
להפסד ונזק ישיר ו/או עקיף, לרבות רווח נמנע, הוצאות ותשלומים שייגרמו למשתמש, עקב הסדר קבלת 
השירות בנושא קבלת המידע באמצעות האינטרנט, וזאת כתוצאה משימוש ו/או מתקלה באמצעי 

ה המנהלת )לפי הענין( ו/או הספק התקשורת, בחומרה, במערכת המחשוב אצל קופת הגמל ו/או החבר
ו/או מכל סיבה אחרת. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שכתוצאה מהשימוש בערוצי התקשורת 
באינטרנט עשויים פרטים הנוגעים לחשבונו להגיע לידיעת צדדים שלישיים וכי לא תהא לו כל תביעה ו/או 

 /או הספק בקשר לכך. דרישה כלפי קופת הגמל ו/או החברה המנהלת )לפי הענין( ו

  תוקף    .7

ללא תלות בהמשך תוקפו של מסמך זה, קופת הגמל ו/או החברה המנהלת )לפי הענין(,רשאיות להפסיק את 
מתן המידע באינטרנט.  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של קופת הגמל ו/או החברה המנהלת )לפי 

את מתן השירות, בכל מקרה של חשד להפרת הענין( להשעות ו/או להפסיק, ללא הודעה מוקדמת, 
התחייבות כלשהי על פי מסמך זה ו/או לשימוש שלא כדין ו/או שלא בתום לב במערכת קבלת המידע 

 .באינטרנט, על ידי כל גורם שהוא

 


