
SMS טופס בקשה – חיבור למערכת תפעולית
  (אס.אמ.אס סרוויס מנג'מנט סיסטמס)

פרטים כלליים :(1

____________________ גוף:ה שם

ח.צ / ת.ז  / ח.פ מזהה: סוג

 _______________ מספר מזהה:

2) פרטי הבקשה  - בקשת שיוך למערכת תפעולית 

למערכת תפעולית  הריני מבקש/ת בזאת לבצע שינוי ברישום הקיים למסלקה, ולהגדיר שיוך 

 שם החברה המספקת את המערכת התפעולית: _________________________________

ח.פ. __________   

3) אישור הבקשה - איש קשר ראשי (המוגדר במסלקה) לשינוי הפרטים:  

      _______________   ______________       ______________       _______________  
שם החותם                         ת.ז                             תאריך             חתימת איש קשר ראשי

אס.אמ.אס. סרוויס מנג'מנט סיסטמס בע"מ

514411974

לצורך התחברות למערכת החדשה, הריני מבקש/ת בזאת להסיר כל שיוך קודם שיש לי למערכת תפעולית 
חיצונית אחרת וזאת עקב המגבלה של בחירה במערכת תפעולית אחת בלבד.

הנני מאשר כי:

1. בטלתי את כל הבקשות המתמשכות הפתוחות (במידה וקיימות) במערכת התפעולית הקודמת ושעלי 
לפתוח בקשות חדשות במערכת התפעולית החדשה לאחר ביצוע השינוי.

2. מרגע ביצוע השינוי, יתקבלו מענים לבקשות חדשות בלבד. מענים שטרם התקבלו במערכת התפעולית 
הקודמת לא יועברו למערכת התפעולית החדשה.

גירסה 20.6.18

הנחיות לסוכן/ת: 
טופס זה יש להעביר חתום ישירות למסלקה הפנסיונית לדוא"ל של המסלקה. 

לאחר קבלת אישור מהמסלקה שהשיוך בוצע, יש להעביר את האישור לדוא"ל של סמס: 
 info@sms2010.co.il
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הצהרות והתחייבויות:
אנו הח"מ מאשרים בזה להתחבר למערכת סליקה פנסיונית מרכזית )"המסלקה"(, כמשמעה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 	 

 'SMS' ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, תשס"ה-2005 )"החוק"(, על ידי ממשק מאובטח שיוקם עבורנו באמצעות מערכת(
של חברת אס.אמ.אס. סרביס מנג'מנט סיסטמס בע"מ )"החברה"(.

כל חיובי המסלקה בגין השימוש, לרבות מצד כל יוזר אשר יוקם מטעמנו לפי הסכם זה, לפי רשימת המשתמשים בנספח לטופס 	 
זה או ככל שנודיע בעתיד )"יוזר"(.

אנו מצהירים כי כל ההצהרות לפי נספח ג' לחוזר סוכנים ויועצים 2016-10-12 )"תצהיר אימות ייפוי כוח נספח א'"( שהעתקו המסומן 	 
והחתום מצ"ב נכונות, ואנו מתחייבים לפעול כאמור בו לרבות לעניין אימות לקוחות.

כל שימוש מצד הח"מ ו/או כל מי מטעמו, בממשקי התקשורת המקוונת שקיימים לחברה במסלקה ואשר מאפשרים הקמת יוזרים 	 
במסלקה )"המערכת"(, ייעשה במסגרת היותנו בעלי רישיון לפי החוק, בתנאי רישיוננו ובכפוף להיותם תקפים במועד כל שימוש.

אנו מתחייבים כי נפעל בהתאם לכל הוראות החוק וחוזרי הממונה מכוחו במסגרת השימוש וההתחברות למערכת )שלנו ושל כל 	 
מי שמטעמנו(, לרבות כל הוראות ההתחברות של המסלקה, ובכלל זה מוסכם כי עלינו החובה להתעדכן בכל שינוי שבדין ו/או 

בפרסומי המסלקה, שיש בהם כדי להוסיף ו/או לשנות מחובת התחברות בעלי רישיון למסלקה.
הח"מ יהיו אחראים באופן מלא לכל מעשה ו/או מחדל ו/או הפרת הוראה החלים עליהם כבעלי רישיון המשתמשים ו/או פונים 	 

בשם לקוח למסלקה, וישפו ו/או יפצו את החברה בגין כל נזק שייגרם לה, לרבות תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מטעם המסלקה, 
לקוחות הסוכנים, או הממונים מכוח החוק, מיד לפי דרישתה הראשונה בכתב של החברה.

אחריותם והתחייבותם של הח"מ כאמור לעיל, תחול באופן מלא גם לגבי כל עניין של אבטחת מידע אצל הסוכנים ו/או לפי חוק 	 
הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, בקשר עם לקוחות הסוכן ומאגרי המידע שלו.

בגין כל יוזר נוסף שיידרש להקימו במסלקה עבורנו, נודיעכם בדוא"ל תוך ציון כל הפרטי הרלוונטיים לפי חלק א' לעיל, כך שיחולו 	 
כל תנאי הסכם זה במלואם לגבי כל היוזרים מטעמנו, והקמתו במסלקה דרך המערכת, תעשה תוך 30 ימי עסקים.

בחתימתנו על טופס הצטרפות זה, אנו מוותרים מראש, באופן בלתי הדיר ובלתי מסויג, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדנו 	 
אס.אמ.אס סרוויס מנג'מנט סיסטמס בע"מ, או כל מי שמטעמה, לרבות במסגרת תביעות אחריות מקצועית ככל שתוגשנה כנגדנו 

ו/או מטעמנו, וידוע לנו כי בחתימתנו זו לא נהיה רשאים לדרוש השתתפות ו/או לשלוח הודעות צד ג' כנגד החברה הנ"ל.

החותם/מים לעיל מאשר/ים כי קרא/ו והבין/נו את תוכן ההסכם הנ"ל, וכן כי הוא/הם מוסמך/כים לחתום על גבי ההסכם לפי כל דין, לרבות במסגרת הסמכתו/ם כמורשה/י   *
חתימה מטעם תאגיד במועד חתימתו/ם.

נוסחו של טופס זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כולל לשון נקבה ותופס גם לגבי תאגיד.  **

טופס SMS - הסכם התחברות למסלקה פנסיונית מרכזית במערכת

אישור הבקשה - בעל החשבון במסלקה

SMS אישור הבקשה - בעל החשבון ב

:SMS פרטי המנוי במערכת

   SMS מספר סוכן במערכת

מס' ח.פ. / ע.מ.   שם הסוכנות  

ת.ז.   שם בעל הרישיון  

פרטי המנוי במסלקה הפנסיונית:

מס' ח.פ./ע.מ. במסלקה  שם הגוף במסלקה  
כפי שרשום בחשבונית של המסלקה

SMS כפי שקיים במנוי של

SMS כפי שקיים במנוי שלSMS כפי שקיים במנוי של

SMS כפי שקיים במנוי של

כפי שרשום בחשבונית של המסלקה

X
חתימה וחותמתתאריךת.ז.שם החותם

X
חתימה וחותמתתאריךת.ז.שם החותם

- חובה לצרף צילום תעודה מזהה -
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