רישום למסלקה הפנסיונית של משרד האוצר

מהות המסלקה הפנסיונית

המסלקה הפנסיונית ,הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו ,מציעה
פלטפורמה דיגיטלית היוצרת שדרוג משמעותי בשוק החיסכון הפנסיוני.
העולם הפנסיוני במדינת ישראל צפוי לשנות את פניו בשנים הקרובות ,וזאת כחלק
מחזון משרד האוצר הרואה לנגד עיניו שוק ביטוח וחסכון המתנהל בזירה דיגיטלית
ובשפה אחידה .המסלקה הפנסיונית אשר הוקמה ביוזמת משרד האוצר יוצרת
מציאות חדשה הינה מערכת חדשנית ומאובטחת ,המאפשרת קבלת מידע מלא,
אחיד ומהימן אודות בשוק החיסכון הפנסיוני.
המסלקה מיועדת להעברת מידע בנוגע לחסכונות הפנסיוניים מכלל הגופים
המנהלים מוצרי חסכון ארוך טווח למפיצים ,יועצים וסוכנים פנסיוניים.
המסלקה הפנסיונית הינה מערכת שירות מרכזית המיועדת להעברה של מידע אודות
לקוחות ומוצרים ,הוראות ביצוע וכספים בין מגוון הגופים הפועלים בשוק החיסכון
ארוך הטווח ,וזאת באופן יעיל ,שקוף ,מבוקר ,אמין ומהיר ,תוך הקפדה על רמת
אבטחה גבוהה ובכפוף לחוקים ולחוזרים הרלוונטיים.

הפקת קוד אימות לחוסך

תהליך זה מאפשר לחוסך להפיק קוד אימות לייפוי כוח עבור מפיץ ,סוכן או יועץ
פנסיוני הפועל בשמו.
באמצעות קוד אימות זה יוכל המפיץ להעביר בקשות לקבלת מידע מכלל הגופים
המוסדיים אודות החוסך.
ערך הקוד יתועד במערכת המסלקה ויקבע לו תאריך תוקף.
בהתקבל בקשה/הוראה מצד מפיץ בה כלול קוד אימות ,תיבדק הזהות בין הקוד
שהופק ללקוח לקוד אשר העביר המפיץ בבקשה ובין נתוני החוסך אשר בשמו
הועברה הבקשה לבין נתוני החוסך לו נמסר הקוד .במידה ותמצא זהות בין הנתונים
ייחשב ייפוי הכוח למאומת על ידי המסלקה ותהליך העברת הבקשה ימשך כסדרו.

הפקת קוד אימות לחוסך

 )1היכנס/י לאתר הראשי של
המסלקה הפנסיונית בקישור
הבאwww.swiftness.co.il :

יש לבחור באפשרות "תן ייפוי כח
לסוכן/יועץ".

הפקת קוד אימות לחוסך

 )2הזנת פרטים:
יש להזין את הפרטים האישיים

יש לבחור באופן קבלת מידע "מיידי"

יש להזין את הטקסט המופיע בתמונה

יש ללחוץ על המשך

הפקת קוד אימות לחוסך

 )3אימות פרטים:

יש להזין את פרטי כרטיס האשראי

יש ללחוץ על "אמת נתוני כרטיס"

מעבר לתקני אבטחת המידע המחמירים ,מס' כרטיס האשראי נועד לצרכי זיהוי בלבד על מנת לזהותך באופן בלעדי,
על מנת שלא תתאפשר פניה מגורם אחר לגבי הכספים שלך ובשום שלב אינו מועבר לאף גורם אחר.

הפקת קוד אימות לחוסך

 )4סיום התהליך:
יש להעביר לידנו את הפרטים המופיעים
באחת מהצורות הבאות:

• לשלוח במייל לכתובת
info@modus-fg.co.il

הבאה:

• להדפיס ולשלוח בפקס 077-2204787

