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  תפעול  פרק :
  

  29/1/12  מתאריך:  1  מהדורה מס':

  עמודים  4  מתוך  1  עמוד מס':    2-09  נוהל מס':

  

  

  

   ברת טפסים חתומים בחתימה גרפית ממוחשבתהע
  

  כללי .1

 האוצר רדבמש וחיסכון ביטוח ההון שוק אגף ידי על שפורסם 2011-71  ויועצים סוכנים לחוזר בהתאם  1.1

 :הלן(ל מ"בע ילין לפידות ניהול קופות גמל נדרשת ,)"רהחוז"ן:להל (ממוחשבת גרפית חתימה בנושא        

 גרפית חתימה באמצעות הלקוח י"ע נחתמו אשר טפסים קבלת בדבר עבודה נהלי לפרסם )"החברה       "

  .ממוחשבת        

 בהוראות לעמוד חייבים ממוחשבת גרפית חתימה אמצעותב לקוחותיהם את להחתים שבחרו רישיון בעלי   1.2

 .אלו טפסים תקבל שהחברה מנת על זה ונוהל החוזר         

  ההצהרה על יחתום ממוחשבת גרפית בחתימה חתומים טפסים לחברה להעביר המעוניין רישיון בעל 1.3  

  .ממוחשב גרפי אופןב חתומים טפסים העברת טרם ,לחברה ויעבירה זה לנוהל 'א כנספח מצורפתה

  מטרת הנוהל .2

  . של הפעולות הקשורות לתהליך זה ומהימנה יעילה ,הבטיח שיטת ביצוע אחידה, מוסכמתל  2.1

לקבוע סמכויות, אחריות והליכי הבקרה לכלל העובדים, בדרג הניהולי והתפעולי, הקשורים לתהליכי   2.2

   הטיפול בקליטת עמית חדש .

  ידי העובדים בדרג הניהולי והתפעולי.-המבוצעות על לאפשר בקרה על הפעילויות  2.3

   לשמש מדריך לעובדים בתחומי עבודתם השוטפת.  2.4

  הגדרות .3

  חתימה הנשמרת באופן ממוחשב כקובץ גרפי. – "חתימה גרפית ממוחשבת"  3.1

ח על הביטוח בעל רישיון כהגדרתו בחוק הייעוץ הפנסיוני, סוכן ביטוח כהגדרתו בחוק הפיקו – "בעל רישיון"  3.2

  או עובד הגוף המוסדי.

  כהגדרתה בחוק הייעוץ הפנסיוני. – "עסקה" 3.3

  מעסיק לגבי עסקה שנעשתה עבור עובדיו.וכהגדרתו בחוק הייעוץ הפנסיוני  - "לקוח" 3.4
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  כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח.- "גוף מוסדי" 3.5

   

 

   תממוחשב גרפית חתימה באמצעות לקוח בהחתמת עבודה תהליכי .4

  חתימה גרפית ממוחשבת של הלקוח 4.1
 

 הלקוח זהות את לאמת הרישיון בעל על חובה ,בעל רשיון יחתים את הלקוח על מסמכים בנוכחותו 4.1.1

 .לחברה הטפסים בצירוף יועבר שלה מצולם שהעתק, ברורה  זהות תעודת באמצעות

  .יהםעל החתימה לפני תוכנם את ולהבין במסמכים לעיין ללקוח יאפשר  הרישיון בעל 4.1.2

 בכל ישתמש לא הרישיון על. בבנפרד הלקוח יחתום ,הלקוח חתימת נדרשת בו במסמך מקום בכל 4.1.3

 ו,חתימת נדרשת שבו במסמך אחד ממקום הלקוח חתימת העתקת לשם ,אחר או  טכנולוגי ,אמצעי

  .אחר למקום

 עותק ה.החתימ במועד החתום המסמך של ,ממוחשב או קשיח ,עותק הלקוח לידי יעביר רישיון בעל 4.1.4

 על גרפי חיווי לרבות ,לנוהל זה 4.2 סעיף להוראות בהתאם המסמך נעילת של סימון יכלול המסמך

 הרישיון בעל ופרטי המסמך נעילת מועד, הנעילה ביצוע בדבר, ללקוח המובן באופן, המסמך גבי

 תקשורת באמצעות תיעשה ללקוח החתום המסמך של ממוחשב עותק העברת. הנעילה את שביצע

  .הנמען הרשאת ללא במסמך הכלול למידע לגשת יהיה ניתן שלא כך ,מאובטחת או מוצפנת ניםנתו

 

 כי ארכוב נעילת מסמכים לצר 4.2

  

  )"המסמך"– להלן(  ממוחשבת גרפית בחתימה הלקוח ידי על החתום המסמך את ינעל רישיון בעל 4.2.1

 שינוי לזהות באופן המאפשר ,שקיימות ככל ,דין פי על עליו החלות לחובות  בהתאם אותו וישמור

  . החתימה מועד לאחר במסמך שבוצע

 המחשב שבה למערכת חדירהל מפני האפשרות  סבירים הגנה באמצעי סדיר באופן ינקוט רישיון בעל 4.2.2

 .המסמך   שמור

 למערכת מסמכים של גריעה או הוספה למניעת באמצעים סדיר באופן ינקוט רישיון בעל  4.2.3

   .מתועד בלתי ןבאופ האלקטרונית הארכיבאות

 הארכיבאות מערכת בעבודת שיבוש מפני סבירים הגנה באמצעי סדיר באופן ינקוט רישיון בעל 4.2.4

 .האלקטרונית
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 שינוי ללא המסמך נשמר תוכן כי להבטיח כדי הנדרשים ובתהליכים באמצעים ינקוט רישיון בעל   4.2.5

 בשיטות שינויים או לוגייםלשינויים טכנו לב בשים ,השימור תקופת כל ובמשך עריכתו ממועד  החל

 ובתהליכים באמצעים נקט כי עת בכל יוכל להוכיח רישיון בעל ,המסמך לשימור המשמשות הצפנה

  .כאמור

 ,הנהלים את עדכוני ויתעדשלעיל  בפסקאות המפורטות הפעולות לביצוע נהלים יקבע רישיון בעל 4.2.6

 או לממונה להצגה שניתן אופןזאת ב כל הפעולות, ביצוע עצם ואת, שלהם קודמות גרסאות לרבות

 .עת בכל מטעמו אחר לגורם

 קבלת מסמכים על ידי החברה 4.3

  

חברה מסמכים שנחתמו בחתימה גרפית אשר אינם ההחל ממועד פרסומו של נוהל עבודה זה לא תקבל 

  עומדים בהוראות החוזר.

  

  תחולה ותוקף .5

  הוראות תוקף זה חלות על כל הגורמים המוזכרים בנוהל.  5.1

  .עם פרסומונוהל יכנס לתוקף ה   5.2

  

 אחריות ליישום הנוהל .6

  האחריות ליישום הנוהל חלה על כל בעל רשיון הפועל מול החברה.   6.1

  לנוהל. 4.3סעיף מנהלת תחום בקרה ושירות סוכנים אחראית ליישום   6.2
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  לכבוד

   ילין לפידות ניהול קופ"ג בע"מ

  

  

  

  הצהרת בעל רשיון                                                                      

  

  

   ,________________________ ת.ז. ____________________ מצהיר בזאת כי אני הח"מ

בכל הקשור לחתימת לקוח  הרלבנטיות בכל עת, הוראות הדין נהלי החברה והנני מתחייב לפעול בהתאם ל

ת והעברתם לחברה  ולעדכן את החברה על כל סטייה ו/או הפרה מנהלים או באמצעות חתימה גרפית ממוחשב

  מהוראות החוזר. 

  

  ולראיה באתי היום _________ על החתום,

  

  

  

  

  

  

  

__________________                                                                                     ________________  

  הרישיון                                                                                                חתימת בעל הרישיון שם בעל    

 

 

 

  


