תאריך עדכון 040030102/ :
כללי המערכת  -הבהרות בדיקות ממשק אירועים
כללי:
 .2בחודש ינואר  102/נכנסו לתוקף שינויים בממשקי אירועים ומשוב מנהלי כהגדרתם בחוזר
ממשק אחיד  1024-9-3של אגף שוק ההון .השינויים בממשק אירועים ומשוב מנהלי תקפים
למסלקה ,ליצרנים ולמפיצי .B1B
 .1במסגרת בדיקות הקבלה והאינטגרציה ,אשר בוצעו ע"י הגופים המוסדיים והמפיצים עם
המסלקה ,נמצא כי יש מקום ליישם מספר בדיקות תקינות נוספות לממשקים אלו.
 .3תוספת הבדיקות נועדה להבטיח כי בקשת מידע המוגשת ע"י מפיצי  B1Bתתקבל ותטופל
כהלכה ע"י הגוף המוסדי ,ולצמצם את המקרים בהם הגוף המוסדי עלול להחזיר את הבקשה
עם הודעת שגיאה.
 .4מסמך זה מפרט את כל בדיקות התקינות אשר יבוצעו על אירועים המוגשים ע"י מפיצי B2B
(ליד כל בדיקה מצוין האם זוהי בדיקה חדשה או בדיקה קיימת).
 ./תחילת ההפעלה המבצעית של תוספת בדיקות אלו במערכת המסלקה.21/50/1520 :
 .6החל ממועד זה תחזיר המסלקה למפיץ השולח ממשקים0רשומות אשר לא יעמדו בכללים
המפורטים במסמך זה.

בדיקות נדרשות:
 .2בלוק "קוד אירוע" (:)KodEirua
 2.2שדה "תאריך נכונות מידע" (– )TAARICH-NECHONUT-MEIDA
ב"בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים בגין כלל העובדים" ( )9300אשר
עבורה קיים תאריך (השדה יכול להיות גם ריק) ,תתבצע בדיקה כי השדה מכיל תאריך
סוף חודש (גם בחודשים בהם יום העסקים האחרון אינו סוף חודש קלנדרי ,יש להעביר
בבקשה את היום האחרון הקלנדרי בחודש).
(בדיקה חדשה)
 2.1שדה "תאריך נכונות מידע" ( - )TAARICH-NECHONUT-MEIDAב"בקשת
מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים בגין כלל העובדים" ( )9300ו"בקשת מעסיק
לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסוים" ( )9302השדה יכול
להכיל ערך ריק ,אך אם נבחר תאריך חייב להיות קטן או שווה מתאריך הגשת
הבקשה.
(בדיקה קיימת)

 .1בלוק "ישות לקוח מידע בסיסי" (:)YeshutLakoachMeidaBsisi
 1.2שדה "מספר מזהה לקוח" (– )MISPAR-MEZAHE-LAKOACH


אם סוג מזהה לקוח = ת"ז ,תתבצע בדיקה כי השדה מכיל ספרות בלבד ,אורכו עד
 9ספרות וספרת הביקורת שלו תקינה.
(בדיקה קיימת)



אם סוג מזהה לקוח = דרכון ,תתבצע בדיקה כי השדה מכיל לפחות שני תווים
(ספרות ו0או אותיות ,ללא תווים מיוחדים).
(בדיקה קיימת)



אם סוג מזהה לקוח = ח.פ או ח.צ ,תתבצע בדיקה כי השדה מכיל ספרות בלבד,
אורכו  9ספרות בדיוק ומתחיל בספרה ./
(בדיקה חדשה)

 1.1שדה "שם פרטי" ( – )SHEM-PRATI-LAKOACHתתבצע בדיקת תקינות כי
השדה מכיל לפחות שני תווים מסוג אותיות ,ללא תווים מיוחדים ,למעט גרש ,גרשיים,
נקודה ,מקף ורווח.
(בדיקה קיימת)
 1.2שדה "שם משפחה" ( - (SHEM-MISHPACHA-LAKOACHתתבצע בדיקת
תקינות כי השדה מכיל לפחות שני תווים מסוג אותיות ,ללא תווים מיוחדים ,למעט
גרש ,גרשיים ,נקודה ,מקף ורווח.
(בדיקה קיימת)
 1.2שדה "קוד מדינה" ) - )KOD-MEDINAחובה רק במידה ונבחר הערך  = 1דרכון
בשדה "סוג מזהה לקוח".
(בדיקה קיימת)

 .2בלוק "בקשת מפיץ לעניין ייפוי כוח" (:)BakashatMefitzLeinianYipuiKoach
 2.2שדה "צורף מסמך ייפוי כוח" (– )TZURAF-MISMACH-YIPUI-KOACH


חייב להישלח עם ערך  = 2כן בבקשה "מתן ייפוי כוח לבעל רישיון" ( ,)2000ועם
ערך  = 1לא בבקשות מהסוגים הבאים:



"בקשה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע
מפורט אודותיו" ()9200



"בקשה לקבלת מידע מגוף מוסדי מסוים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט
אודותיו" ()9202



"בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים בגין כלל העובדים" ()9300



"בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסוים"
(.)9302
(בדיקה חדשה)

 2.1שדה "קוד זיהוי ייפוי כוח במסלקה" (KOD-ZIHUI-YIPUI-KOACH-
 - )BEMISLAKAחייב להכיל ערך בהתקיים כל התנאים הבאים:


סוג הבקשה הינו "בקשה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים על קיומו של
מוצר פנסיוני ומידע מפורט אודותיו" ( " )9200או בקשה לקבלת מידע מגוף
מוסדי מסוים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט אודותיו" (.)9202



מגיש הבקשה הינו מסוג מפיץ.



שדה "האם ייפוי כוח הועבר על ידי אתר מאובטח?" ()ATAR-MEUVTACH
מכיל את הערך  = 1לא.
(בדיקה קיימת)

 2.2שדה "צורף מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח" ( - )MISMACH-ZIHUIחייב
להכיל את הערך  = 1לא במידה ושדה "צורף מסמך ייפוי כוח" ( TZURAF-
 )MISMACH-YIPUI-KOACHהינו ( 1לא) ,ואת הערך  = 2כן במידה ושדה "צורף
מסמך ייפוי כוח" הינו ( 2כן).
(בדיקה חדשה)
 2.2שדה "סוג בקשה לעניין ייפוי כוח" (SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-
: )YIPUI-KOACH


בבקשות מסוג "בקשה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים על קיומו של מוצר
פנסיוני ומידע מפורט אודותיו" ( )9200ו"בקשה לקבלת מידע מגוף מוסדי מסוים
על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט אודותיו" ( ,)9202שדה "סוג בקשה לעניין
ייפוי כוח" חייב להכיל את הערך " = 2הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבל מידע
אודות כל המוצרים הפנסיונים של לקוח למעט אלו המוחרגים במפורש בבלוק
"מוצר מוחרג" (נספח א').
(בדיקה חדשה)



בבקשות מסוג "בקשה לקבלת מידע חד פעמי מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני
מסוים של לקוח" (" ,)9100בקשה לקבלת מידע מתמשך מגוף מוסדי מסוים על
מוצר פנסיוני מסוים" ( )9102ו"מתן ייפוי כוח לבעל רישיון" ( ,)2000שדה "סוג

בקשה לעניין ייפוי כוח" חייב להכיל את הערך " = 1הרשאה מתמשכת לבעל רישיון
לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות בכל המוצרים הפנסיונים שברשות
הלקוח למעט אלו המוחרגים במפורש בבלוק "מוצר מוחרג"(נספח ב ,")2או את
הערך " 3הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע
פעולות במוצרים המפורטים בבלוק "הרשאה ברמת מוצר" (נספח ב.")1
(בדיקה חדשה)
 2.0שדה "תוקף ייפוי כוח" ( – )TOKEF-YIPUI-KOACHהשדה חייב להכיל ערך
במידה ובשדה "צורף מסמך ייפוי כוח" הועבר הערך ( 2כן) וגם בשדה "סוג בקשה
לעניין ייפוי כוח" הועבר הערך ( 1נספח ב' )2או ( 3נספח ב'.)1
(בדיקה קיימת)
 2.3שדה "מועד פקיעת תוקף של ייפוי כוח" ( )MOED-PKIHAייבדק בהתקיים כל
התנאים הבאים:


שדה "צורף מסמך ייפוי כוח" (2 = ) TZURAF-MISMACH-YIPUI-KOACH
(כן).



הבקשה הינה מסוג "בקשה לקבלת מידע חד פעמי מגוף מוסדי מסוים על מוצר
פנסיוני מסוים של לקוח" ( )9100או "בקשה לקבלת מידע מתמשך מגוף מוסדי
מסוים על מוצר פנסיוני מסוים" ( )9102או "מתן ייפוי כוח לבעל רישיון" (.)2000



הערך בשדה "תוקף ייפוי כוח" ( ) TOKEF-YIPUI-KOACHהינו "( 1הרשאה זו
תעמוד למשך תקופה קצרה מ 20-שנים  -עד ליום המפורט בשדה "מועד פקיעת
תוקף של ייפוי כח").
במידה וכל התנאים מתקיימים ,תתבצע בדיקה שהתאריך בשדה "מועד פקיעת
תוקף של ייפוי הכוח" הינו עתידי וגם בטווח שבין התאריך הנוכחי לבין התאריך
הנוכחי  20 +שנים.
(בדיקה קיימת)

 2.3שדה "האם ייפוי כוח הועבר על ידי אתר מאובטח?" ((- )ATAR-MEUVTACH
השדה יכול להכיל את הערך  = 2כן רק אם הבקשה הינה מסוג "בקשה לקבלת מידע
מכלל הגופים המוסדיים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט אודותיו" ( )9200או
"בקשה לקבלת מידע מגוף מוסדי מסוים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט
אודותיו" ( ,)9202וגם יוזם הבקשה הינו מפיץ ,ובתנאי שהמציא את האישורים
המתאימים בזמן הרישום.

(בדיקה קיימת)
 2.3שדות כתובת מייפה הכוח -


חובה להעביר את שדות הכתובת של הלקוח מייפה הכוח בסוגי הבקשות "בקשה
לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט
אודותיו" ( )9200ו"בקשה לקבלת מידע מגוף מוסדי מסוים על קיומו של מוצר
פנסיוני ומידע מפורט אודותיו" ( ,)9202המוגשות ע"י מפיץ על אף שלא מצורף להן
ייפוי כוח .בנוסף ,חובה להעביר את שדות הכתובת גם בבקשות "בקשה לקבלת
מידע חד פעמי מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים של לקוח" (,)9100
"בקשה לקבלת מידע מתמשך מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים" ()9102
ו"מתן ייפוי כוח לבעל רישיון" ( )2000בהן השדה "צורף מסמך ייפוי כוח" = כן.



במידה ולא הוזנה כתובת מלאה (ישוב ,רחוב ,מס' בית ,מיקוד) ,תתבצע בדיקה
שהוזנה

כתובת תא דואר (יישוב ,תא דואר ,מיקוד).

(בדיקה חדשה)


מאחר ושדות הכתובת הם חלק מבלוק "ייפוי כוח" שהינו בלוק חובה ,מומלץ
למפיצים הפועלים  B2Bלהיערך להעברת ערכי ברירת מחדל בשדות אלו (בבקשות
בהן לא נדרש להעביר כתובת) על מנת למנוע דחיות מוסדיים:
שדה "ארץ" ( = ) ERETZתו רווח אחד
שדה "יישוב" ( = )SHEM-YISHUVתו רווח אחד
שדה "סמל יישוב" (Null = )SEMEL-YESHUV
שדה "שם רחוב" )Null = (SHEM-RECHOV
שדה "מספר בית" (Null = )MISPAR-BAIT
שדה "מספר כניסה" (Null = )MISPAR-KNISA
שדה "מספר דירה" ( = )MISPAR-DIRAאפס
שדה "מיקוד" ( = )MIKUDתו רווח אחד
שדה "תא דואר" ( = )TA-DOARאפס.
מומלץ למוסדיים התעלם ממידע זה כשלא רלוונטי ולא לדחות אירועים.

 2.3שדות "תאריך חתימת לקוח" ( )TAARICH-CHTIMA-LAKOACHו" -תאריך
חתימת בעל רישיון" (- )TAARICH-CHTIMA-BAAL-RISHAION
הערכים בשדות אלו ייבדקו בהתקיים התנאים הבאים:


סוג הבקשה הינו "בקשה לקבלת מידע חד פעמי מגוף מוסדי מסוים על מוצר
פנסיוני מסוים של לקוח" (" ,)9100בקשה לקבלת מידע מתמשך מגוף מוסדי
מסוים על מוצר פנסיוני מסוים" ( )9102ו"מתן ייפוי כוח לבעל רישיון" ( )2000וגם



שדה "צורף מסמך ייפוי כוח" (( 2 = ) TZURAF-MISMACH-YIPUI-KOACHכן)

או
 סוג הבקשה הינו "בקשה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים על קיומו של
מוצר פנסיוני ומידע מפורט אודותיו" ( )9200או "בקשה לקבלת מידע מגוף מוסדי
מסוים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט אודותיו" ( )9202וגם
 שדה "צורף מסמך ייפוי כוח" (( 1 = )TZURAF-MISMACH-YIPUI-KOACHלא)
בהתקיים תנאים אלו תתבצע בדיקה ששני התאריכים אינם עתידיים (עבור בקשות
 ,9202 ,9200תתבצע הבדיקה רק על שדה "תאריך חתימת לקוח").
(בדיקה קיימת)

בנוסף ,תתבצע בדיקה שתאריך חתימת בעל רישיון גדול או שווה מתאריך חתימת
הלקוח (בדיקה זו רלוונטית רק עבור סוגי הבקשות" :בקשה לקבלת מידע חד פעמי
מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים של לקוח" (" ,)9100בקשה לקבלת מידע
מתמשך מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים" ( )9102ו"מתן ייפוי כוח לבעל
רישיון" (. ))2000
(בדיקה חדשה)
 2.25שדה "תאריך חתימת לקוח" ( – )TAARICH-CHTIMA-LAKOACHבמידה
ושדה "סוג בקשה לעניין ייפוי הכוח" = ( 2נספח א') ,תתבצע בדיקה כי התאריך אינו
קטן (מוקדם) מתאריך הגשת הבקשה פחות  3חודשים.
במידה ושדה "סוג בקשה לעניין יפוי הכוח" =  1או ( 3נספח ב' 2או ב' ,)1תתבצע
בדיקה כי התאריך אינו קטן (מוקדם) מתאריך הגשת הבקשה פחות  20שנים.
(בדיקה חדשה)

 .2בלוק החרגות והרשאות (:)AchragotVeharshot
2.2

שדה "קיים מוצר מוחרג בבקשה" ( – ) KAYAM-MUTZAR-MUCHRAGבמידה
והשדה מכיל את הערך "( "1לא) ,אין להעביר את בלוק .MutzarMuchrag
(בדיקה חדשה)

2.1

בלוק "מוצר מוחרג" ( – )MutzarMuchragאם בשדה "סוג בקשה לעניין ייפוי כוח"
הועבר הערך ( 3נספח ב' ,)1אין להעביר בלוק זה.
(בדיקה חדשה)

2.2

החרגה ברמת מוצר  -בבקשה הממוענת לחברה מנהלת ספציפית ,תתבצע בדיקה
שהמוצרים המוחרגים בבלוק  MutzarMuchragמשויכים לחברה הנמענת.
בדיקה זו תקפה לסוגי הבקשות" :בקשה לקבלת מידע מגוף מוסדי מסוים על קיומו
של מוצר פנסיוני ומידע מפורט אודותיו" (" ,)9202בקשה לקבלת מידע חד פעמי
מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים של לקוח" (" ,)9100בקשה לקבלת מידע
מתמשך מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים" ( )9102ו"מתן ייפוי כוח לבעל
רישיון" (.)2000
(בדיקה חדשה)

2.2

החרגה ברמת מוצר – אם בשדה "סוג בקשה לעניין ייפוי כוח" הועבר הערך 1
(נספח ב' ,)2תתבצע בדיקה שלא הועברו החרגות ברמת סוג מוצר בשילוב עם
החרגות ברמת מוצר (קידוד אחיד) באותה בקשה.
כלומר ,אם הועבר ערך בשדה "סוג מוצר מוחרג" ()SUG-MUTZAR-MUCHRAG
אין להעביר ערכים בשדות "קידוד מוצר מוחרג" (KIDUD-MUTZAR-PENSIONI-
 )MUCHRAGו"מספר חשבון במוצר המוחרג" (MISPAR-CHESHBON-
 )BEMUTZAR-MUCHRAGולהיפך.
(בדיקה קיימת)

2.0

החרגה ברמת מוצר – אם בשדה "סוג בקשה לעניין ייפוי כוח" הועבר הערך 1
(נספח ב' ,)2וההחרגה מתבצעת שלא לפי "סוג מוצר מוחרג" ,תתבצע בדיקה
שהועברו ערכים בשני השדות "קידוד מוצר מוחרג" (KIDUD-MUTZAR-
 )PENSIONI-MUCHRAGו"מספר חשבון במוצר המוחרג" (MISPAR-
.)CHESHBON-BEMUTZAR-MUCHRAG
(בדיקה חדשה)

2.3

החרגה ברמת מוצר  -אם בשדה "סוג בקשה לעניין ייפוי כוח" הועבר הערך 1
(נספח ב' ,)2תתבצע בדיקה שהמוצר שהועבר בבקשה בשדה "קוד מוצר לפי חוזר
קידוד אחיד" ( )KOD-MUTZAR-LEFI-KIDUD-ACHIDבבלוק
 HeshbonOPolisaלא הועבר גם בשדה "קידוד מוצר מוחרג" (KIDUD-
 )MUTZAR-PENSIONI-MUCHRAGבבלוק ( MutzarMuchragלא ניתן להחריג
את המוצר עליו הוגשה הבקשה).
(הבדיקה רלוונטית רק לסוגי הבקשות "בקשה לקבלת מידע חד פעמי מגוף מוסדי
מסוים על מוצר פנסיוני מסוים של לקוח" ( ,)9100ו"בקשה לקבלת מידע מתמשך
מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים" (.))9102
(בדיקה חדשה)

2.3

החרגה ברמת מוצר  -אם בשדה "סוג בקשה לעניין ייפוי כוח" הועבר הערך 1
(נספח ב' ,)2תתבצע בדיקה שמספר הפוליסה שהועבר בבקשה בבלוק
 HeshbonOPolisaלא הועבר גם בבלוק ( MutzarMuchragלא ניתן להחריג את
מספר הפוליסה עליה הוגשה הבקשה).
(הבדיקה רלוונטית רק לסוגי הבקשות "בקשה לקבלת מידע חד פעמי מגוף מוסדי
מסוים על מוצר פנסיוני מסוים של לקוח" ( ,)9100ו"בקשה לקבלת מידע מתמשך
מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים" (.))9102
(בדיקה חדשה)

2.3

החרגה ברמת סוג מוצר  -אם בשדה "סוג בקשה לעניין ייפוי כוח" הועבר הערך 1
(נספח ב' ,)2תתבצע בדיקה שלא הוחרג סוג המוצר של המוצר שהועבר בבלוק
( HeshbonOPolisaלא ניתן להחריג את סוג המוצר של המוצר עליו הוגשה
הבקשה).
(הבדיקה רלוונטית רק לסוגי הבקשות "בקשה לקבלת מידע חד פעמי מגוף מוסדי
מסוים על מוצר פנסיוני מסוים של לקוח" ( ,)9100ו"בקשה לקבלת מידע מתמשך
מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים" (.))9102
(בדיקה חדשה)

2.3

החרגה ברמת סוג מוצר – אם בשדה "סוג בקשה לעניין ייפוי כוח" נבחר הערך 1
(נספח ב' ,)2תתבצע בדיקה שלא הוחרגו כל סוגי המוצרים האפשריים.
(בדיקה חדשה)

 2.25בלוק "הרשאה ברמת מוצר" ( - )HarshaaBeramatMutzarאם בשדה "סוג
בקשה לעניין ייפוי כוח" נבחר ערך שונה מ( 3 -נספח ב' ,)1אין להעביר בלוק זה.
(בדיקה חדשה)
 2.22בלוק "הרשאה ברמת מוצר" ( - )HarshaaBeramatMutzarאם בשדה "סוג
בקשה לעניין ייפוי כוח" הועבר הערך = "( "3נספח ב' ,)1תתבצע בדיקה שהמוצר
שהועבר בבקשה בבלוק  HeshbonOPolisaמופיע גם בבלוק "הרשאה ברמת
מוצר" (.)HarshaaBeramatMutzar
(הבדיקה רלוונטית רק לסוגי הבקשות "בקשה לקבלת מידע חד פעמי מגוף מוסדי
מסוים על מוצר פנסיוני מסוים של לקוח" ( ,)9100ו"בקשה לקבלת מידע מתמשך
מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים" (.))9102
(בדיקה קיימת)

 .0בלוק "חשבון/פוליסה" (:)HeshbonOPolisa
 0.2שדה "קידוד מוצר לפי חוזר קידוד אחיד" ((KOD-MUTZAR-LEFI-KIDUD-
)ACHID
 ב"בקשה לקבלת מידע חד פעמי מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים של
לקוח" ( )9100ו"בקשה לקבלת מידע מתמשך מגוף מוסדי מסוים על מוצר
פנסיוני מסוים" ( ,)9102תתבצע בדיקה כי קידוד המוצר שהועבר בשדה שייך
לחברה המנהלת שהועברה בשדה  KOD-MEZAHE-YATZRANבבלוק "נתוני
מוצר".
(בדיקה קיימת)
 בנוסף ,תתבצע בדיקת תקינות של מספר הקידוד האחיד שהועבר כדלקמן:
בכל סוגי המוצרים פרט למוצרי ביטוח ,תתבצע בדיקה שהקידוד מכיל  30ספרות,
וש 13-הספרות הראשונות בקידוד זהות ל 13 -הספרות הראשונות של קידוד
מוצר קיים בטבלת מוצרים במערכת המסלקה הפנסיונית.
במוצרי ביטוח ,תתבצע בדיקה ש 9 -הספרות הראשונות בקידוד זהות ל 9 -הספרות
הראשונות של מוצר קיים בטבלת מוצרים במערכת ,והמוצר הינו מסוג ביטוח.
(בדיקה קיימת)
 0.1אין להעביר את בלוק  HeshbonOPolisaבבקשות הבאות:
" בקשה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע
מפורט אודותיו" ()9200


"בקשה לקבלת מידע מגוף מוסדי מסוים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט
אודותיו" ()9202



"מתן ייפוי כוח לבעל רישיון" ()2000



"בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים בגין כלל העובדים" ()9300



"בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסוים"
()9302
(בדיקה חדשה)

 .3בלוק מסמכים נלווים ברמת אירוע ):(mismachim-Nilvim-Beramat-Eirua
 3.2שדה "צורף מסמך ייפוי כוח" ( – )TZURAF-MISMACH-YIPUI-KOACHבמידה
והערך שהועבר בשדה הינו ( 1לא) אין להעביר את הבלוק.
(בדיקה קיימת)

 .3בלוק זיהוי שם מסמך ברמת אירוע ):(ZihuiShemMismachBeramatEirua
 3.2שדה "צורף מסמך ייפוי כוח" ( – )TZURAF-MISMACH-YIPUI-KOACHבמידה
והערך שהועבר בשדה הינו ( 1לא) אין להעביר את הבלוק.
(בדיקה קיימת)
 .3בלוק נתוני מוצר (:(NetuneiMutzar
 3.2בבקשות מסוג "בקשה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים על קיומו של מוצר
פנסיוני ומידע מפורט אודותיו" ( ,)9200אין להעביר את הבלוק.
(בדיקה חדשה)
 3.1שדה "קוד מזהה יצרן" ( – )KOD-MEZAHE-YATZRANחובה להעביר את השדה
בבקשות הבאות:


"בקשה לקבלת מידע מגוף מוסדי מסוים על קיומו של מוצר פנסיוני ומידע מפורט
אודותיו" ()9202



"בקשה לקבלת מידע חד פעמי מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים של
לקוח" ()9100



"בקשה לקבלת מידע מתמשך מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני מסוים" ()9102



"מתן ייפוי כוח לבעל רישיון" ()2000



"בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים בגין כלל העובדים" ()9300



"בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכות עובד מסוים"
(.)9302
(בדיקה חדשה)

 3.2שדה "סוג מוצר פנסיוני" ( –)SUG-MUTZAR-PENSIONIיש להעביר את השדה
בבקשות מסוג "בקשה לקבלת מידע חד פעמי מגוף מוסדי מסוים על מוצר פנסיוני
מסוים של לקוח" ( )9100ו"בקשה לקבלת מידע מתמשך מגוף מוסדי מסוים על מוצר
פנסיוני מסוים" (.)9102
בבקשות אלו ,תתבצע בדיקה כי סוג המוצר שייך לחברה אשר הועברה בשדה "קוד
מזהה יצרן" ( )KOD-MEZAHE-YATZRANבבלוק "נתוני מוצר".
(בדיקה חדשה)
 .3בלוק "בקשה לקבלת מידע פיצויים" (:)BakashaLekabalatMeidaPitzuim
 3.2שדה "מספר מזהה עובד" )- )MISPAR-MEZAHE-OVED
אם סוג מזהה לקוח = ת"ז ,תתבצע בדיקה כי השדה מכיל ספרות בלבד ,אורכו עד 9
ספרות וספרת הביקורת שלו תקינה.

(בדיקה קיימת)
אם סוג מזהה לקוח = דרכון ,תתבצע בדיקה כי השדה מכיל לפחות שני תווים (ספרות
ו0או אותיות ,ללא תווים מיוחדים).
(בדיקה קיימת)
 3.1שדה "שם פרטי" ( – )SHEM-PRATIתתבצע בדיקת תקינות כי השדה מכיל:
לפחות שני תווים מסוג אותיות ,ללא תווים מיוחדים למעט גרש ,גרשיים ,נקודה ,מקף
ורווח.
(בדיקה קיימת)
 3.2שדה "שם משפחה" ( - )SHEM-MISHPACHAתתבצע בדיקת תקינות כי השדה
מכיל :לפחות שני תווים מסוג אותיות ,ללא תווים מיוחדים למעט גרש ,גרשיים ,נקודה,
מקף ורווח.
(בדיקה קיימת)
 3.2שדה "קוד מדינה" ( - )KOD-MEDINAחובה רק במידה ונבחר הערך "=1דרכון"
בשדה "סוג מזהה עובד" (.)SUG-MEZAHE-OVED
(בדיקה קיימת)
 3.0אין לשלוח את בלוק "בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים של עובד
מסויים" בכל סוגי הבקשות ,למעט בבקשה "בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות
פיצויים הרשומות לזכות עובד מסוים" (.)9302
(בדיקה חדשה)

