
 הפרטיות תקנון אתר אינטרנט ומדיניות

 הרשאה לדיוור , פרסומים ופרסומות 

( רשאית    ן כדיןקשורות וחברות שהמידע הועבר אליהו/או מי מטעמה ) לרבות חברות החברה  . א

או בכל מדיה אחרת מידע בדבר     SMSהודעת ,  רוני לשלוח לך מעת לעת ,בדואר אלקט

והצעות שונות  הודעות ם לרבות חומר מקצועי , עדכונים , רסומיותיה וכן מידע שיווקי ופשיר

ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של   ברשותה אגרי המידע שבהתבסס על מידע המצוי במ 

 " (  המידע ) להלן " דיוור 

, לרבות בעת הרישום לאתר או במועד אחר  מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך   . ב

להסיר    ך באפשרותשהדבר מותר על פי הוראת הדין.  זו או ככל  , וכל עוד לא ביטלת הסכמתך 

                     .עות סירוב בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות לוח הוד את עצמך בכל עת באמצעות מש

 דרכים הבאות: מצעות הגרי התפוצה באאותך ממא יר ניתן להס

 בבקשה להסרה מרשימת התפוצה.   050-6901955למספר הטלפון   SMSשליחת  .1

 רשימת התפוצה.להסרה מבבקשה     info@neemanot.co.ilרוני למייל  שליחת דואר אלקט .2

 ולבקש להסיר מרשימת התפוצה. 03-5453400להתקשר ל  .3

 בקשה להסרה מרשימת התפוצה. ו 03-5296601שליחת פקס ל  .4

לכבוד נאמנות סוכנות לביטוח עם  ,  יפו  – , תל אביב  58: הרכבת שליחת דואר לכתובת  .5

 . בקשה להסרה מרשימת התפוצה

 להסרה מרשימת התפוצה.  בכל בקשה  המבקש של  מלא שם לציין את הטלפון +  חשוב 

ובדואר   SMSמטעמה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדרכים שונות לרבות החברה או מי  . ג

, ) תיקון  (  כפוף להוראות החוק והתקשורת ) בזק ושידורים בהתאם וב ברי פרסומת  אלקטרוני ד

ך  החברה רשאית להשתמש במידע לצור   . ) " חוק הספאם" (  2008 –שס"ח ( , הת   40מס 

ר עמך במקרה הצורך ,  שוליצירת קירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה פור הששי

ך  ך רשאי להודיע לחברה בכתב כי אינ. בהתאם לחוק האמור , הנספאםוף להוראות חוק הבכפ

פרסומות כמור ו/דברי  ינך מסרב לקבל דברי לה שהודיע , ולה מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות 

 . בסעיף ב  שצוינואמצעות הדרכים ב  דיוור

 שנעשה באתר הרשאה לשימוש במידע שנאסף על סמך השימור 

בהם באתר ועל  תמש שעל השירותים שאתה מהחברה או מי מטעמה עשויה לאסוף מידע   . א

, העמודים בהם  יצעתשאתה עושה בשירותים אלה. לדוגמא , הפעולות שבהשימוש  אופן 

פרטים  מקום המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר ו, צפית , ההצעות והשירותים שעיינו אותך

 אגריה. לגבי המחשב בו אתה עושה שימוש ועוד. החברה תשמור את המידע במ

 בין היתר לצורך: תמשים במידע שאנו אוספים  אנו מש              

ימים  כנים חדשים המתא המוצעים באתר , יצירת שירותים או תוהתכנים שיפור השירותים   •

המידע שישמש את החברה לצורך   . ים או ביטול שירותים או תכנים קיימים לדרישות המשתמש 

 רו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית. כך יהיה בעיק 

 ניינים אותך. הוספת מוצרים חדשים המעעניינות שלך והתאמת תוכן האתר לתחומי ההת •

דרך אחרת , כי להודיע לך למשל על  אליך או בכל   SMSאלקטרוני או ת בדואר  ושליחת הודע •

אם המידע  ם המידע על החברה ובין א בין   –פרסומי שינויים או שיפורים באתר וכן מידע שיווקי ו



ורך משלוח מידי ממפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש  שהחברה תקבל לצ

 ב ינות בסעיף האפשרויות המצו 5אחת מבאמצעות  לחדול למקבל מידע כאמור ,בפניה 

בין היתר  תקשרות אתך ד את התעגם לדיעתך , אנו עשויים איתך במקרה הצורך . לי  יצירת קשר  •

 ן. וי להיתקל בהכדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עש 

 , לרבות מפרסמים.   תו לצדדים שלישייםמידע סטטיסטי ומסירניתוח  •

 . ידי החברה או אתרי שיוקמו בעתיד על   תפעולו התקין ופיתוח של אתר •

 . ניהול מכירות , שיווק , גיוס לקוחות , הצעת מוצרים חדשים •

 פרסומות של צדדים שלישיים /מסירת מידע לצדדים שלישיים

תוכן שיווקי  אודותיי לצדדים שלישיים לצרכי שירותי דיוור ישיר ומאשר קבלת אני מסכים להעברת המידע 

 . מצדדים שלישיים 

טים ומידע זה  ולותיך באתר ) ככל שפרשנאסף על פע עיד החברה רשאית לשתף מידע אישי ומ  . א

, עסקים , מוקדי    מסחריותכגון חברות   ולהעביר מידע זה לצדדים שלישיים  מזהים אותך אישית (

דת  בהחברה עו שובתי השקעות   ישראלי , חברות ביטוחמכירות בענפים שונים ומגוונים במשק ה

 איתם ובהתאם לאמור על פי דין, לרבות במקרים הבאים: 

 שלישיים. צדדים טים אישיים עם רנשתף פאנו  –במידה וקיבלנו את הסכמתך   .1

ות  מקומי רשויות  –וגמא  החברות אשר מקבלות את המידע הינן משתנות מידי חודש לד .2

וכנויות ביטוח , מוקדי תרומות של בית  , ס  סלולרירות לרשויות , חברות ומשווקי בחי   לקראת

ללות , הפסקת עישון , חברות ביטוח , בתי  , מכוני לימוד ומכ  פגישות חב"ד , מוקדי תיאום 

 השקעות ועוד 

בזאת  הנך מאשר מכללא . לעניין זה מפורש או מדעת , בהסמכה  –, "הסכמה" לעניין זה  .3

לשם יצרית קשר במייל או  רסמים ולצדדים שלישיים להעביר את פרטייך האישים למפלאתר 

 בטלפון. 

ילויות משותפות לחברה ולצד שלישי  חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפע ח תיקאם  .4

י הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול  השלישקרים אלה יועבר לצד וצגות באתר. במהמ

 . או שמירה קשר איתךירת  יצ הפעילות הרלוונטית ול

כגון פייסבוק ואינסטגרם ואחרות  חברתיות  רשתות יתכן ואנו נאפשר לך לשתף את חבריך ב .5

ולם  לרשתות חברתיות כמור אמתנו . אנו לא נמסור מידע אישי מיזבפעולות שתבצע באתר

הפרופיל  שותן דרך ויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשעליך לדעת כי הן ע 

תית  ף למדיניות השימוש ברשת החבראמור כפו. כל שיתוף כשלך ברשת החברתית 

 הרלוונטית. 

כדי  ם אמון שאנו נותנים בהאישי לגופים או חברות  מספקים מידע  אנו   –לצרכי סטטיסטיים  .6

אחד עם מדיניות הפרטיות  ובאופן העולה בקנה שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות שלנו  

מידע המועבר לצרכים   שלנו. ככלל , וככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי , 

 סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך. 

 ים מטעמים משפטי

 . לצד שלישי  ך אודותיהמורה לך למסוך את פרטים או המידע  וטיאם יתקבל בידי החברה צו שיפ . א



, טענה , תביעה , דרישה או  תמחלוקסגרת כל לצורך ו/או במ  דרש , לדעת החברהאם הדבר יי  . ב

 ין החברה. הליכים משפטיים אם יהיו בינך או בין צד ג לב

ידי  ש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על פר או תנסה להפר את תנאי השימובמקרה שת . ג

, תהיה  ות לדיןחזות למנוגד או באמצעות גורם אחר פעולות הנ  תבצע באופן ישירהחברה או 

 ית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת. רשאהחברה 

ך  כושירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרבכל מקרה שהחברה תסבור כי מס . ד

 או לצד שלישי או לרכושו או לחברה. 

 למסור את הפרטים. דין  פי  קיים היתר ו/או חובה על בכל מקרה בו   .ה

 לחברה או למי מטעמה הרשאות 

מערך הצגת הפרסומות  בורה את עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עחברה מתירה או   . א

או עשויה להשתמש במערכות מטען חברות  משתמשת   וכןבאתר ו/או לסייע בניהול המערך  

. לצורך ניהול  תיות ברות החבר בחפרסומות באתר ואחרות עדי לנהל את מערך הצגת ה

ושבמצות     cookiesכגון  ונים שויות להציב במחשבת אובייקטים ש, חברות אלה עומות הפרס

ים  המשואות הן קבצים גרפי .במודעות הפרסומות או בדפי האתר  web beacons"משואות רשת"  

ף מידע אודות השימור  ים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוהמשובצ  יחודי זעירים בעלי מזהה י

בפניך  צגו  ומות שיוסאלא רק מתאים את הפר הנאסף אינו מזהה אותך אישית אתר. המידע ב

רשת כפוף  ובמשואות   – cookiesלנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש בחברות אלה עושות ב

הפרטיות של אותן   ניותימדיות של אותם חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את למדיניות הפרט 

 טרנט שלהן. חברות באמצעות אתרי האינ 

יות של החברה מאשר את כניסה תות החברת ינטרנט או ברשבהשארת פרטים באתר הא . ב

 ה מעמיקה באתרים הבאים: החברה או מי מטעמה לבדיק 

ורך בדיקה בגין תיק  לצ  /https://harb.cma.gov.ilכתובת האתר  , אתר הר הביטוחכניסה ל .1

ת  נותן את הסכמת הלקוח לכניסה ושמיר ון ' , אישור התקנוכו הביטוח / פוליסות מנהלים 

 )נספח א )הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע  –המידע המצוין באתר 

 אישור התקנון.   ימי עסקים מרגע 5ההרשאה תקפה ל

  -נספח א לינק ל

%D-%D7%A8%D7%94https://mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93

12.pd-10-7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/agents/memos/h_2016

f 

     https://itur.mof.gov.il/#/main/landing, כתובת האתר כניסה לאתר הר הכסף  .2

כניסה לאתר הר הכסף פעם אחת  ר התקנון מאשר את הואיש ובדיקת קופות על שמך ,  

 . החברהבלבד והמידע שימצא באתר ישמר במאגרי המידע של 

או  ו/  515917144מאגר המידע ירשם במאגר רישום מידע בישראל ע"י חברת איזי ליד ח.פ  .3

 .חברה העובדת בשיתוף פעולהאו כל    515176121ע"י נאמנות סוכנות לביטוח בע"מ ח.פ 

 

 

   515176121הזכויות שמורות לנאמנות סוכנות לביטוח בע"מ ח.פ כל 

 

https://harb.cma.gov.il/
https://mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/agents/memos/h_2016-10-12.pdf
https://mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/agents/memos/h_2016-10-12.pdf
https://mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/agents/memos/h_2016-10-12.pdf
https://itur.mof.gov.il/#/main/landing

