תאריך03.08.2020 :

כללי מערכת
שינויים בממשק אירועים – גרסה 006
כללי:
 .1החל מתאריך  22בנובמבר  2020ייכנסו לתוקף שינויים בממשק אירועים כהגדרתם בחוזר גופים מוסדיים
" 2019-9-11מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" של רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
 .2עיקרי השינויים:
 .1נוספה האפשרות לחוסך והן לבעל רישיון להגיש בקשה לקבלת מידע עבור יתרות הפיצויים שנצברו לזכות
החוסך נכון ליום מסויים ,ממעסיק מסויים ומגוף מוסדי מסויים ,וזאת בכדי לאפשר לחוסך לבצע
התחשבנות רטרואקטיבית בגין יתרות פיצויים שנצברו לזכותו בגין תקופת עבודתו אצל מעסיק מסויים
מהעבר:
קוד אירוע " = 9305בקשה לקבלת מידע מיצרן מסויים על יתרות פיצויים שנצברו לזכות חוסך בגין
תקופת עבודתו אצל מעסיק מסוים".
 .2נוספה האפשרות לחוסך להגיש בעצמו ,בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכותו בגוף
מוסדי מסויים (קוד ארוע =  ,)9301וכן בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכותו בכלל
הגופים המוסדיים הרלוונטיים (קוד ארוע = .)9303
 .3נוסף תהליך המאפשר לבעל רישיון להגיש בקשה לעדכון פרטים אישיים בשם חוסך באמצעות המסלקה
הפנסיונית ללא צורך בהעברת טופס עדכון פרטים אישיים והעתק של מסמך מזהה ,וזאת באם אימות
הסכמת החוסך לעדכון פרטיו האישיים ע"י בעל רישיון ייעשה על ידי המסלקה.
החוסך יידרש לבצע הזדהות באתר המסלקה הפנסיונית ולהפיק קוד אימות ייפוי כח אותו ימסור לבעל
הרישיון וזאת לצורך הגשת בקשה לעדכון פרטים אישיים ע"י בעל רישיון בשם חוסך ללא צורך בהעברת
המסמכים המפורטים לעיל.
 .4בבקשות מידע בהן מועבר ייפוי כוח לבעל רישיון (קודי אירוע  ,)9200/1 ,1700עודכנה ההוראה לגבי מילוי
הקידוד האחיד ומספר החשבון של מוצר המוחרג מייפוי כוח (נספח ב' )1או של מוצר ספציפי שניתן בגינו
ייפוי כוח (נספח ב' .)2כמו כן ,התווסף לבלוק ייפוי כוח שדה חדש לציון מספר הסוכן הפנימי אצל הגוף
המוסדי וכן שדות חדשים לציון סוג הרישיון ומספר הרישיון של מגיש הבקשה.
 .5עבור קודי ארוע חדשים – 9401 ,9402 ,9403 :מפורסמים כללי מערכת ייעודים לבקשות אלו הכוללים את
אופן הגשת הבקשות ואת אופן המענה לבקשות.
המסמך מפורסם באתר המסלקה" :כללי מערכת עבור דוח למעסיק בגין עובדים קימיים ובגין עובד חדש
(קודי ארוע .")9401,9402,9403
 .6תהליך פעולת "ריענון" של בקשה  9100מתמשכת יבוצע ע"י ביטול הבקשה הקודמת (קוד ארוע )9109
ושליחת בקשה מתמשכת חדשה עם תיק מסלקה אחר וחדש (לא יבוצע שימוש באותו תיק מסלקה של
הבקשה "הקדומה") וכן הערך שיועבר בשדה" :האם הבקשה מהווה רענון לבקשת פישניג מתמשך
לחוסך?" בבלוק" :קוד ארוע" יהיה  = 2לא.

 .3מסמך זה מהווה השלמה  /עדכון לכללי המערכת הבאים שפורסמו בעבר ע"י המסלקה:
שם המסמך

תאריך פרסום

01.2015
כללי המערכת – אופן יישום ותהליך עבודה בבקשת מידע  -שינויים בממשקי "אירועים" ו"משוב מנהלי"
03.2015
כללי המערכת  -הבהרות בדיקות ממשק אירועים
כללי המערכת – אופן יישום ותהליך עבודה בבקשת מידע  -שינויים בממשקי "אירועים" ו"משוב מנהלי" – 07.2015 11.2015
04.2018
כללי המערכת – שינויים בממשק אירועים – בקשה לקבלת מידע/ייפוי כוח
07.2018
עדכון לכללי מערכת – עדכון מנגנון ההפצה בבקשות ייפוי כוח ()1700
08.2018
כללי מערכת – שינויים בבקשות לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים ומגוף מוסדי מסוים
08.2018
כללי מערכת – שינויים בבקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים

 .1כללי:
.1

בלוק "כותרת קובץ" )(KoteretKovetz
 - 1.1שדה "מספר גרסה ראשי" )– (MISPAR-GIRSAT-XML
חובה להעביר את הערך  006בשדה זה .במידה ויועבר ערך אחר ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
 - 1.2שאר השדות בבלוק  -ללא שינוי.

 .2הגשת בקשה לעדכון פרטים אישיים ע"י בעל רישיון בשם חוסך:
 .1נוסף תהליך המאפשר לבעל רישיון להגיש בקשה לעדכון פרטים אישיים בשם חוסך באמצעות המסלקה הפנסיונית
ללא צורך בהעברת טופס עדכון פרטים אישיים והעתק של מסמך מזהה ,וזאת באם אימות הסכמת החוסך לעדכון
פרטיו האישיים ע"י בעל רישיון ייעשה על ידי המסלקה.
 .2החוסך יידרש לבצע הזדהות באתר המסלקה הפנסיונית ולהפיק קוד אימות ייפוי כח אותו ימסור לבעל הרישיון וזאת
לצורך הגשת בקשה לעדכון פרטים אישיים ע"י בעל רישיון בשם חוסך ללא צורך בהעברת המסמכים המפורטים
לעיל.
 .3דרישות פונקציונאליות:
.1

בלוק "קוד אירוע" ()KodEirua
 - 1.1שדה "קוד זיהוי עובד" ( – )KOD-ZIHUI-OVED-BAMISLAKAשדה חדש.

בבקשות  1400/1/2בהן מבקש בעל הרישיון לאמת את זהות החוסך ,יידרש החוסך להזדהות במסלקה.
עם השלמת הליך זיהוי החוסך באתר המסלקה ,יקבל החוסך קוד זיהוי יעודי לבקשה זו ,אותו הוא יעביר לבעל
הרישיון.
בעת פניית בעל רישיון למסלקה ביחס לאותו חוסך בבקשת  ,1400/1/2הוא יוכל ,כחלופה למשלוח צילום תעודה
מזהה וטופס עדכון פרטים חתום ,להעביר בשדה זה את קוד הזיהוי שישמש את המסלקה לאימות הקשר בין
החוסך למגיש הבקשה.
בנוסף ,אין להעביר ערך בשדה זה עבור סוגי בקשות אחרות .במידה ויועבר ערך בשדה זה עבור סוגי בקשות
אחרות ,המסלקה לא תדחה את הממשק.
במידה והערך שהועבר ע"י בעל רישיון בשדה זה לא יאומת באופן תקין ע"י המסלקה ,הממשק יידחה ע"י
המסלקה.
הערה  :1נתון זה לא יועבר ממסלקה לגוף מוסדי.
הערה  :2שימו לב ,עבור פעולה  ,1400בה נדרש לעדכן פרטי הורה נתמך במסגרת עדכון שארים ,גם במידה ובעל
הרישיון העביר ערך תקין בשדה "קוד זיהוי עובד" חובה להעביר את המסמכים הבאים בשדה" :סוג מסמך"
בבלוק" :זיהוי שם מסמך ברמת ארוע":
• תצלום ת.ז +נספח/דרכון הורה
• אישור ביטוח לאומי עבור הורה נתמך
 - 1.2שדה "האם המסלקה אימתה את זהות החוסך?" ( – )ZIHUI-HOSHECH- BAMISLAKAשדה חדש.
במידה ובעל הרישיון העביר ערך שאומת באופן תקין ע"י המסלקה בשדה" :קוד זיהוי עובד" המסלקה תעביר
בשדה "האם המסלקה אימתה את זהות החוסך?" את הערך = 1" :כן".
בכל מקרה אחר (בבקשות  )1400/1/2תעביר המסלקה בשדה זה את הערך = 2" :לא".

בנוסף ,אין להעביר ערך בשדה זה .במידה ויועבר ערך בשדה זה המסלקה לא תדחה את הממשק.
 – 1.3שאר השדות בבלוק – ללא שינויי.

.2

בלוק "מסמכים נלווים ברמת אירוע" ()mismachim-Nilvim-Beramat-Eirua
 – 2.1במידה והערך שהועבר ע"י המסלקה לגוף המוסדי בשדה" :האם המסלקה אימתה את זהות החוסך?" (בבלוק:
"קוד ארוע") היינו "=1כן" ,המסלקה תעביר את הערך = 1" :כן" בכל השדות בבלוק זה.

.3

בלוק "זיהוי שם מסמך ברמת אירוע" ()ZihuiShemMismachBeramatEirua

 – 3.1שדה "סוג מסמך" (- )SUG-MISMACH
עבור פעולת עדכון פרטים אישיים ( )1400/1/2בהן לא הועבר ערך ע"י בעל רישיון בשדה "קוד זיהוי עובד" חובה
להעביר בשדה זה את המסמכים הנדרשים (צילום ת"ז  +ספח עבור תושב ישראל או דרכון עבור תושב זר +
טופס עדכון פרטים אישים חתום ע"י החוסך).
במידה ולא יועברו המסמכים הנדרשים במקרה המתואר לעיל ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
הערה :שימו לב ,עבור פעולה  ,1400בה נדרש לעדכן פרטי הורה נתמך במסגרת עדכון שארים ,גם במידה ובעל
הרישיון העביר ערך תקין בשדה "קוד זיהוי עובד" חובה להעביר את המסמכים הבאים בשדה" :סוג מסמך":
• תצלום ת.ז  +נספח/דרכון הורה
• אישור ביטוח לאומי עבור הורה נתמך

 .3הגשת בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים לצורך התחשבנות רטרואקטיבית:
 .1נוספה האפשרות לחוסך והן לבעל רישיון ,להגיש בקשה לקבלת מידע עבור יתרות הפיצויים שנצברו לזכות החוסך נכון ליום
מסויים ,ממעסיק מסויים ומגוף מוסדי מסויים ,וזאת בכדי לאפשר לחוסך לבצע התחשבנות רטרואקטיבית בגין יתרות
פיצויים שנצברו לזכותו בגין תקופת עבודתו אצל מעסיק מסויים מהעבר:
קוד אירוע " = 9305בקשה לקבלת מידע מיצרן מסויים על יתרות פיצויים שנצברו לזכות חוסך בגין תקופת עבודתו אצל
מעסיק מסוים".
 .2דרישות פונקציונאליות:
.1

.2

בלוק "יישות גורם פונה למסלקה" ()YeshutGoremPoneLemislaka

•

עבור בקשה  9305המוגשת ע"י בעל רישיון בשם חוסך – המסלקה תעביר לגוף מוסדי בבלוק זה את פרטי
בעל הרישיון מגיש הבקשה.

•

עבור בקשה  9305המוגשת ע"י חוסך (עמית)  -המסלקה תעביר לגוף מוסדי בבלוק זה את פרטי החוסך מגיש
הבקשה.

בלוק "יישות לקוח מידע בסיסי" ()YeshutLakoachMeidaBsisi
 - 2.1שדה "סוג לקוח לגביו מועבר מידע" (– )SUG-LAKOACH

חובה לדווח בשדה זה את הערך " = 1עמית/מבוטח".
במידה ויועבר ערך שונה בבקשה  ,9305הממשק יידחה ע"י המסלקה.
 – 2.2חובה להעביר ערכים תקינים בשדות הבאים:
• סוג מזהה לקוח ()SUG-MEZAHE-LAKOACH
• מספר מזהה לקוח ()MISPAR-MEZAHE-LAKOACH
• שם פרטי ()SHEM-PRATI-LAKOACH
• שם משפחה ()SHEM-MISHPACHA-LAKOACH
• קוד מדינה ()KOD-MEDINA
 oחובה לדווח במידה ודווח הערך  = 4דרכון בשדה."SUG-MEZAHE-LAKOACH ":
במידה ולא יועברו ערכים תקינים בכל השדות המפורטים לעיל ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.

.3

בלוק "קוד אירוע" ()KodEirua
 - 3.1שדה "תאריך נכונות מידע" (– )TAARICH-NECHONUT-MEIDA

בבקשה  ,9305שדה זה יציין את תאריך עזיבת העבודה ויתרות הפיצויים ישוערכו למועד זה.
חובה להעביר ערך תקין בשדה זה (ערך בשדה" :תאריך נכונות מידע" < תאריך הגשת הבקשה) ,במידה ולא
יועבר ערך ו/או יועבר ערך לא תקין ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.

.4

בלוק "פרטי מעסיק" ()Maasiklprod

 - 4.1בלוק חובה בבקשה  ,9305במידה ולא יועבר הבלוק בבקשה זו ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
הערה :עבור בקשה  9305חובה להעביר את הבלוק במופע יחיד ,במידה ויועבר בלוק מרובה ,הממשק יידחה ע"י
המסלקה.
במענה לבקשה על גבי ממשק יתרות פיצויים ,המסלקה תבדוק שהערכים העוברים בשדות" :סוג מזהה מעסיק"
(" + )SUG-MEZAHE-MAASIKמספר מזהה מעסיק" ( )MISPAR-MEZAHE-MAASIKבבלוק" :פרטי מעסיק"

( )PirteiMaasikבממשק יתרות פיצויים זהה לפרטי המעסיק שהועברו בממשק הארועים בשדות" :סוג מזהה
מעסיק" (" + )SUG-MEZAHE-MAASIKמספר מזהה מעסיק" ( )MISPAR-MEZAHE-MAASIKבבלוק" :פרטי
מעסיק" ( )Maasiklprodבממשק הארועים.
במידה והנתונים אינם תואמים ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.

.5

ה SLA -למענה על בקשת  9305היינו  3ימי עסקים.

 .4הגשת בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים מגוף מוסדי מסויים ומכלל הגופים המוסדיים:
 .1נוספה האפשרות לחוסך להגיש בעצמו בקשות לקבלת מידע על יתרות פיצויים:
 = 9301בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכותו בגוף מוסדי מסויים.
 = 9303בקשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים הרשומות לזכותו בכלל הגופים המוסדיים הרלוונטיים.
 .2דרישות פונקציונאליות:
.1

בלוק "יישות גורם פונה למסלקה" ()YeshutGoremPoneLemislaka

•
.2

בלוק "יישות לקוח מידע בסיסי" ()YeshutLakoachMeidaBsisi
 - 2.1שדה "סוג לקוח לגביו מועבר מידע" (– )SUG-LAKOACH

•
•

.3

עבור בקשה  9301ו –  9303המוגשת ע"י חוסך (עמית)  -המסלקה תעביר לגוף מוסדי בבלוק זה את פרטי
החוסך מגיש הבקשה.

המסלקה תעביר לגוף מוסדי בשדה זה את הערך " = 1עמית/מבוטח"
שאר השדות בבלוק ,יצגו את פרטי החוסך (עמית/מבוטח).

בלוק "קוד אירוע" ()KodEirua
 - 3.1שדה "תאריך נכונות מידע" (– )TAARICH-NECHONUT-MEIDA

•

בבקשות  ,9301/9303שדה זה יציין את תאריך עדכניות המידע המבוקש .יתרות הפיצויים ישוערכו למועד
הגשת הבקשה.

 - 3.2שדה "בקשה לקבלת דוח ביניים עבור החודש הקרוב" (– )DOCH - BEINAIM

בבקשות  ,9301/9303המסלקה תעביר בשדה זה את הערך = 2" :לא"
 - 3.3שדה "בקשה חד"פ או מתמשכת" (– )BAKASHA-MITMASHECHET

בבקשות  ,9301/9303המסלקה תעביר בשדה זה את הערך = 1" :חד"פ"

.4

בלוק "בקשת מפיץ לעניין ייפוי כח" ()BakashatMefitzLeinianYipuiKoach

בבקשות  9301/9303המוגשות ע"י חוסך ,המסלקה תעביר את הבלוק ריק.

.5

בלוק "מסמכים נלווים ברמת ארוע" ()mismachimNilvim-Beramat-Eirua

בבקשות  9301/9303המוגשות ע"י חוסך ,המסלקה תעביר את הבלוק ריק.

.6

בלוק " בקשת מעסיק לקבלת מידע על יתרות פיצויים  /מוצרים של עובד מסויים"
()BakashaLekabalatMeidaPitzuim

בבקשות  9301/9303המוגשות ע"י חוסך ,המסלקה לא תעביר בלוק זה.

.7

בלוק "פרטי מעסיק" ()Maasiklprod

בבקשות  9301/9303המוגשות ע"י חוסך ,המסלקה לא תעביר בלוק זה.

 .5עדכונים בבקשה ( 1700מתן ייפוי כוח לבעל רישיון) ( 9200/1 +בקשה לקבלת מידע חד
פעמי/מתמשך על מוצר מסוים של לקוח):
 .1דרישות פונקציונאליות:
.1

בלוק "בקשת מפיץ לעניין ייפוי כוח" ()BakashatMefitzLeinianYipuiKoach
 - 1.1שדה "סוג רישיון" (– )SUG-RISHAYON

שדה חדש בבלוק "בקשת מפיץ לעניין ייפוי כוח" .שדה חובה מותנית.
• במידה ובשדה "סוג בקשה לעניין ייפוי כוח" (SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-
 )YIPUI-KOACHהועבר הערך  = 1נספח א' ,המסלקה תבדוק כי לא הועבר ערך בשדה "סוג רישיון"
(.)SUG-RISHAYON
במידה ויועבר ערך בשדה בהתקיים תנאי זה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
•

במידה ובשדה "סוג בקשה לעניין ייפוי כוח" (SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-
 )YIPUI-KOACHהועבר הערך  = 2נספח ב' 1או  = 3נספח ב' ,2וגם בשדה "צורף מסמך ייפוי כוח"
( )TZURAF-MISMACH-YIPUI-KOACHהועבר הערך " = 1כן" ,המסלקה תבדוק כי הועבר ערך
בשדה "סוג רישיון" (.)SUG-RISHAYON
במידה ולא יועבר ערך בשדה בהתקיים תנאים אלו ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
בנוסף ,המסלקה תבדוק כי הערך שהועבר בשדה "סוג רישיון" תואם לסוג הרישיון של מגיש הבקשה
במערכות המסלקה .במידה ולא תימצא התאמה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.

 – 1.2שדה" :מספר בעל רישיון" (– )MISPAR-RISHAYON
שדה חדש בבלוק "בקשת מפיץ לעניין ייפוי כוח"  .שדה חובה מותנית.
• במידה ובשדה "סוג בקשה לעניין ייפוי כוח" (SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-
 )YIPUI-KOACHהועבר הערך  = 1נספח א' ,המסלקה תבדוק כי לא הועבר ערך בשדה "מספר בעל
רישיון" (.)MISPAR-RISHAYON
במידה ויועבר ערך בשדה בהתקיים תנאי זה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.

•

במידה ובשדה "סוג בקשה לעניין ייפוי כוח" (SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-
 )YIPUI-KOACHהועבר הערך  = 2נספח ב' 1או  = 3נספח ב' ,2וגם בשדה "צורף מסמך ייפוי כוח"
( )TZURAF-MISMACH-YIPUI-KOACHהועבר הערך " = 1כן" ,המסלקה תבדוק כי הועבר ערך
בשדה "מספר בעל רישיון" (.)MISPAR-RISHAYON

במידה ולא יועבר ערך בשדה בהתקיים תנאים אלו ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
בנוסף ,המסלקה תבדוק כי הערך שהועבר בשדה "מספר בעל רישיון" תואם למספר הרישיון של
מגיש הבקשה במערכות המסלקה .במידה ולא תימצא התאמה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.

•

בכל יתר המקרים ,במידה ויועבר ערך בשדה "סוג רישיון"  ,הבקשה תיקלט באופן תקין במסלקה.

 – 1.3שדה" :מספר סוכן פנימי בגוף מוסדי" (– )MISPAR-SOHEN- PNIMI-ETZEL-MOSDI

שדה חדש בבלוק "בקשת מפיץ לעניין ייפוי כוח"  .שדה חובה מותנית.
השדה הינו שדה חובה בהתקיים שני התנאים המצטברים הבאים:
• במידה ובשדה "סוג בקשה לענין ייפוי כוח" (SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-YIPUI-
 )KOACHהועבר הערך " = 2הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע
פעולות בכל המוצרים הפנסיוניים שברשות הלקוח ,למעט אלו המוחרגים במפורש בבלוק "מוצר
מוחרג" (נספח ב")1

וגם
•

במידה ובשדה "סוג רישיון" ( )SUG-RISHAYONהועבר הערך " = 1סוכן פנסיוני יחיד" או 2
= "סוכן פנסיוני תאגיד".

במידה ולא יועבר ערך בשדה בהתקיים תנאים אלו ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.
•

.2

במידה ויועבר ערך בשדה "מספר סוכן פנימי בגוף מוסדי" עבור סוג בקשה לענין ייפוי כוח" = ( 1נספח
א') או ( 3נספח ב' ,)2או במידה ויועבר ערך בשדה עבור "סוג רישיון" שונה מ 1-או  ,2הבקשה תיקלט
באופן תקין במסלקה.

בלוק "מוצר מוחרג" ()MutzarMuchrag
חובה להעביר את הבלוק ככל ש"-סוג בקשת מפיץ לענין ייפוי כוח" ,הינו נספח א' או ב' 1וגם בשדה
"קיים מוצר מוחרג בבקשה" ( )KAYAM-MUTZAR-MUCHRAGבבלוק "בקשת מפיץ לעניין ייפוי כוח"
( )BakashatMefitzLeinianYipuiKoachהועבר הערך "=1כן".

במידה והבלוק מועבר ,יש לבצע את בדיקות התקינות הבאות על השדות בבלוק:
 – 2.1שדה" :סוג מוצר מוחרג" (– )SUG-MUTZAR-MUCHRAG

•
•
•

עדיפות השדה עודכנה מ( 3-רשות) ל( 4-חובה מותנית).
השדה הינו רלוונטי לייפוי כוח מסוג ב' 1בלבד (SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-YIPUI-
.)2 = KOACH
במידה ויועבר ערך בשדה עבור ייפוי כוח מסוג  1או  ,3הממשק יידחה ע"י המסלקה.

 – 2.2שדה" :קידוד מוצר מוחרג" (– )KIDUD-MUTZAR-PENSIONI-MUCHRAG

•
•
•
•

עדיפות השדה עודכנה מ( 3-רשות) ל( 4-חובה מותנית).
חובה להעביר ערך בשדה זה ככל שלא הועבר ערך בשדה "סוג מוצר מוחרג" (SUG-MUTZAR-
.)MUCHRAG
במידה והועבר ערך בשדה זה אין להעביר ערך בשדה "סוג מוצר מוחרג".
במידה והתנאים הנ"ל לא מתקיימים ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.

 2.3שדה" :מספר חשבון במוצר מוחרג" (– )MISPAR-CHESHBON-BEMUTZAR-MUCHRAG

•
•
•

עדיפות השדה עודכנה מ( 3-רשות) ל( 4-חובה מותנית).
חובה להעביר ערך בשדה זה ככל שהועבר ערך בשדה "קידוד מוצר מוחרג" (KIDUD-MUTZAR-
.)PENSIONI-MUCHRAG
במידה ולא יועבר ערך בשדה ע"פ תנאי זה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.

 2.4שדה" :אופן החרגה" (– )OFEN- HACHRAGA

•
•
•

.3

עדיפות השדה עודכנה מ( 3-רשות) ל( 4-חובה מותנית).
חובה להעביר ערך בשדה זה ככל שהועבר ערך בשדה "קידוד מוצר מוחרג" (KIDUD-MUTZAR-
.)PENSIONI-MUCHRAG
במידה ולא יועבר ערך בשדה ע"פ תנאי זה ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.

בלוק "הרשאה ברמת מוצר" ()HarshaaBeramatMutzar
הבלוק הינו חובה במידה ובשדה "סוג בקשה לענין ייפוי כוח" (SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-YIPUI-
 )KOACHהועבר הערך =3 :נספח ב'.2

במידה והבלוק יועבר עבור "סוג בקשה לענין ייפוי כוח" = ( 1נספח א') או ( 2נספח ב' ,)1הממשק יידחה ע"י המסלקה.

 – 3.1שדה" :קידוד מוצר לו ניתנה הרשאה" (– )KIDUD-MUTZAR-LO-NITNA-HARSHAHA

•
•
•

עדיפות השדה עודכנה מ( 3-רשות) ל( 1-חובה).
חובה להעביר ערך בשדה (עבור ייפוי כוח מסוג ב' .)2במידה ולא יועבר ערך בשדה ,הממשק יידחה ע"י
המסלקה.
המסלקה תבדוק כי הקידוד שהועבר בשדה זה הינו של מוצר המשויך לגוף המוסדי נמען הבקשה.

 3.2שדה" :מספר סוכן פנימי בגוף מוסדי" (– )MISPAR-SOHEN- PNIMI-ETZEL-MOSDI

•
•
•
•

שדה חדש בבלוק "הרשאה ברמת מוצר" .שדה חובה מותנית.
השדה הינו חובה במידה ובשדה "סוג רישיון" ( )SUG-RISHAYONבבלוק akashatMefitzLeinian
 YipuiKoachהועבר הערך " = 1סוכן פנסיוני יחיד" או " =2סוכן פנסיוני תאגיד".

במידה ולא יועבר ערך בשדה "מספר סוכן פנימי בגוף מוסדי" בהתקיים תנאי זה ,הממשק יידחה ע"י
המסלקה.
במידה ויועבר ערך בשדה עבור "סוג רישיון" שונה מ 1-או  ,2הבקשה תיקלט באופן תקין במסלקה.

