תאריך עדכון03.08.2020 :

כללי מערכת
שינויים בממשק היזון חוזר ראשוני – גרסה 008
כללי:
 .1החל מתאריך  22בנובמבר  2020ייכנסו לתוקף שינויים בממשק היזון חוזר ראשוני כהגדרתם בחוזר גופים
מוסדיים " 2019-9-11מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" של רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון.
 .2עיקרי השינויים:
 2.1התווסף לממשק היזון חוזר ראשוני בלוק חדש בשם" :מענה לבקשת מתן יפוי כוח לבעל רישיון"
( )YipuiKoachלצורך מענה על בקשת "מתן ייפוי כוח לבעל רישיון" (.)1700
בבלוק זה יפרט הגוף המוסדי במענה לבקשה את המוצרים עבורם אושרה ו/או נדחתה בקשת ייפוי
הכוח.
 .3מסמך זה מהווה השלמה  /עדכון לכללי המערכת הבאים בנושא "היזון חוזר ראשוני" שפורסמו בעבר ע"י
המסלקה:
שם המסמך

תאריך פרסום

כללי מערכת לדיווח באמצעות המסלקה עבור תהליך ניוד בין קופות

12.2018

עדכון לכללי מערכת – עדכון מנגנון ההפצה בבקשות ייפוי כוח ()1700

07.2018

כללי מערכת – היזון חוזר ראשוני

07.2017

כללי המערכת – קליטת היזון חוזר – התאמות לגרסה  2.0של ממשק מעסיקים

07.2017

עדכון לכללי המערכת הערכות לשלב 4

08.2015

כללי המערכת אופן יישום ותהליך עבודה בבקשת מידע ,שינוים בממשקי אירועים ומשוב
מנהלי

07.2015

עדכונים בתהליך קליטת ממשק היזון חוזר ראשוני
הערה :להלן פירוט השינויים והתוספות בלבד ביחס לבדיקות התקינות הקיימות בסביבת הייצור בקליטת ממשק
היזון חוזר ראשוני ע"י המסלקה .בדיקות בהן לא בוצע שינוי אינן מפורטות במסמך זה.

.1

בלוק "כותרת קובץ" )(KoteretKovetz
 - 1.1שדה "מספר גרסא ראשי" )- (MISPAR-GIRSAT-XML
חובה להעביר את הערך  008בשדה זה .במידה ויועבר ערך אחר ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
 - 1.2שאר השדות בבלוק  -ללא שינוי.

.2

בלוק "סוג משוב" )(SugMashov
 - 2.1שדה "סוג ממשק לגביו מועבר היזון חוזר" (SUG-MIMSHAK-LEGABAV-MUAVAR-HIZUN-
)CHOZER

התווסף ערך חדש לשדה :הערך " = 10ממשק מידע כללי למעסיק" .

.3

בלוק "מענה מיצרן" ()MaaneMiYazran
 - 3.1שדה "מענה ברמת רשומה" (– )MAANE-BERAMAT-RESHUMA

להלן פירוט השינויים והתוספות שבוצעו ביחס לרשימת קודי המענה הקיימים במשוב ב':
א .קוד " = 1015בקשה למתן ייפוי כח (פעולה  )1700נדחתה במלואה על ידי יצרן".
עודכן תיאור הקוד.
קוד זה ישמש את הגוף המוסדי לציון דחיה מלאה של ייפוי הכוח שהועבר בבקשה.
בהתאם למסמך "עדכון לכללי מערכת – עדכון מנגנון ההפצה בבקשות ייפוי כוח ( ,")1700קוד זה
הינו חוקי כמענה לבקשה  1700עם ייפוי כוח ב' 2בלבד.
ב .קוד " = 1016טיפול בבקשת  9201הופסק באופן יזום על ידי גוף מוסדי".
בהתאם למסמך "עדכון לכללי מערכת – עדכון מנגנון ההפצה בבקשות ייפוי כוח ( ,")1700נעשה
שימוש כיום בקוד  1016לציון דחיה חלקית של ייפוי הכוח (דחיית חלק מהמוצרים שדווחו בייפוי
הכוח).
החל מגרסה  008של ממשק היזון חוזר ראשוני ,קוד  1016לא יהיה חוקי עוד כמענה לבקשה .1700
במידה וידווח קוד  1016כמענה לבקשה  ,1700ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
קוד  1016ישמש כקוד חוקי במענה לבקשה  9201בלבד .במידה ויועבר עבור סוגי בקשות אחרות,
ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
ג .קוד " = 1017בקשה למתן ייפוי כוח ( )1700אושרה באופן חלקי ע"י יצרן".
קוד חדש ,המשמש לציון אישור חלקי של ייפוי הכוח (אישור חלק מהמוצרים שדווחו בייפוי הכוח
ודחיה של מוצרים אחרים).
קוד זה הינו חוקי כמענה לבקשה  1700בלבד (הן עם ייפוי כוח ב' 1והן עם ייפוי כוח ב'.)2
במידה וידווח קוד  1017כמענה לבקשה השונה מ ,1700 -ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
לתשומת ליבכם ,יש לדווח קוד מענה  1017כמענה לבקשת ייפוי כוח מסוג ב' 2המכילה גם מספרי
חשבון או פוליסה שאינם קיימים אצל הגוף המוסדי/המתפעל אליו הועברה הבקשה ,או כמענה
לבקשת ייפוי כוח מסוג ב' 1בה חלק מהמוצרים בייפוי הכוח לא אושרו ע"י הגוף המוסדי.

ד .הקודים 1017 ,1015 ,1014 :ו 1040 -הינם חוקיים כמענה לבקשה  1700בלבד.
במידה וקודים אלו ידווחו כמענה לבקשה השונה מ ,1700-ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
ה .קוד " = 1109טופס לא קריא".
קוד חדש .קוד זה הינו חוקי כמענה לבקשות שהועברו עם צרופות בלבד .במידה וידווח קוד 1109
כמענה לבקשה שלא הועברה בה צרופה ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.

ו.

קוד " = 1110טופס פג תוקף".
קוד חדש .קוד זה הינו חוקי כמענה לבקשות שהועברו עם צרופות בלבד .במידה וידווח קוד 1110
כמענה לבקשה שלא הועברה בה צרופה ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.

ז .קוד " = 1029הבקשה נדחתה עקב אי התאמה בין הממשק לטופס המצורף".
קוד זה הינו חוקי כמענה לבקשות שהועברו עם צרופות בלבד.
בנוסף ,קוד זה הינו חוקי כיום כמענה לבקשה .1700
החל מגרסה  008של ממשק היזון חוזר ראשוני ,קוד  1029לא יהיה חוקי עוד כמענה לבקשה .1700
במידה וידווח קוד  1029כמענה לבקשה  ,1700ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
ח .קוד " = 1040מענה לבקשת ייפוי כוח  -כל חשבונות העמית המנוהלים אצל יצרן מוחרגים בבלוק
החרגות ,ההחרגות מאושרות".
קוד  1040הינו חוקי כמענה לבקשה  ,1700עם ייפוי כוח ב' 1בלבד (SUG-BAKASHAT-MEFITZ-
 )2 = LEEINIAN-YIPUI-KOACHאשר דווחו בו מוצרים מוחרגים (כלומר ,הועבר באירוע הבלוק
 .)MutzarMuchragבמידה וידווח קוד  1040כמענה לבקשה השונה מ ,1700 -או כמענה לבקשה 1700
עם ייפוי כוח ב' ,2או כמענה לבקשה  1700עם ייפוי כוח ב' 1ללא מוצרים מוחרגים ,יש לדחות את
ההיזון במשוב א'.

.4

בלוק "פירוט שגיאה " ()PerutShgihaBeramatReshuma
 – 4.1שדה "פירוט שגיאה ברמת רשומה" (– )PERUT-SHGIHA-BERAMAT-RESHUMA

החל מגרסה  008של ממשק היזון חוזר ראשוני ,לאור הוספת בלוק "מענה לבקשת מתן יפוי כוח
לבעל רישיון" ( )YipuiKoachלהיזון ,לא תחול עוד חובה לדווח ערך בשדה "פירוט שגיאה ברמת רשומה"
כאשר מועבר בהיזון קוד  1015בשדה "מענה ברמת רשומה".
כלומר ,במידה והגוף המוסדי מעביר בתגובה לבקשה  1700עם ייפוי כוח ב' 2מענה המעיד על דחייה
מלאה של ייפוי הכוח (קוד  ,)1015לא חלה חובה עוד לפרט את המוצרים שלא נקלטו בייפוי הכוח בשדה
"פירוט שגיאה ברמת רשומה" (המוצרים שנדחו יפורטו במסגרת בלוק "מענה לבקשת מתן יפוי כוח
לבעל רישיון" שהתווסף להיזון).

.5

בלוק "מענה לבקשת מתן ייפוי כוח לבעל רישיון" )(YipuiKoach
בלוק חדש בממשק ההיזון החוזר הראשוני ,המשמש להעברת משוב על בקשה " = 1700מתן ייפוי כוח לבעל
רישיון" .מטרת הבלוק הינה לפרט את המוצרים עבורם אושרה ו/או נדחתה בקשת ייפוי הכוח ,וכן את סטטוס
ההחרגה של כל מוצר שדווח בבלוק החרגות בייפוי כוח ב'.1
הבלוק מוגדר כבלוק חובה מותנית ,בהתאם ללוגיקה הבאה:
א .הבלוק "מענה לבקשת מתן ייפוי כוח לבעל רישיון" רלוונטי לבקשה  1700בלבד.
במידה ובלוק זה ידווח כמענה לבקשה השונה מ ,1700-ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
ב .הבלוק הינו חובה במידה ובשדה "מענה ברמת רשומה" ( )MAANE-BERAMAT-RESHUMAהועבר
אחד מהקודים הבאים:
• 1014

•  - 1015עבור ייפוי כוח ב' 2או עבור ייפוי כוח ב' 1עם מוצרים מוחרגים בלבד,כלומר ,דווח
בלוק ( MutzarMuchragמוצר מוחרג) באירוע.
• 1017
• 1040
במידה ובלוק זה לא יועבר עבור קודים אלו ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
כמו כן ,במידה והבלוק יועבר עבור קוד מענה השונה מקודים אלו ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
ג.

במענה לבקשה  1700עם ייפוי כוח ב'SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-YIPUI-( 2
 ,)3 =KOACHחלה חובה על הגוף המוסדי להעביר מידע מפורט אודות כל המוצרים בגינם אושרה
ו/או נדחתה הבקשה למתן ייפוי הכוח.
לפיכך ,בהיזון הנשלח כמענה לבקשה  1700עם ייפוי כוח ב' ,2המסלקה תבצע בדיקה שדווח מופע של
בלוק "מענה לבקשת מתן ייפוי כוח לבעל רישיון" עבור כל מוצר* שדווח בבקשה (בבלוק
 HarshaaBeramatMutzarבממשק אירועים).

במידה ולא הועבר מופע של הבלוק עבור כל אחד מהמוצרים שדווחו בבקשה ,ההיזון יידחה ע"י
המסלקה.
במידה והועבר מופע של הבלוק עבור מוצר שלא דווח בבקשה ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
* הערה :זיהוי המוצר ייעשה באמצעות שילוב השדות הבאים שדווחו בבלוק "הרשאה ברמת
מוצר" בממשק אירועים:
קידוד מוצר לו ניתנה הרשאה ()KIDUD-MUTZAR-LO-NITNA-HARSHAHA
מספר חשבון במוצר לו ניתנה הרשאה (MISPAR-CHESHBON-BEMUTZAR-LO-NITNA-
)HARSHAHA

ד.

במענה לבקשה  1700עם ייפוי כוח ב'SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-YIPUI-KOACH( 1
=  ,)2חלה חובה על הגוף המוסדי להעביר מידע מפורט רק אודות המוצרים אשר בגינם אושרה

הבקשה למתן ייפוי הכוח ,וכן מידע אודות מוצרים המצוינים במפורש בבלוק ההחרגות.
לפיכך ,בהיזון הנשלח כמענה לבקשה  1700עם ייפוי כוח ב' ,1במידה ובשדה "מענה ברמת רשומה"
( )MAANE-BERAMAT-RESHUMAהועבר הערך ( 1014אישור מלא של ייפוי הכוח) או 1017
(אישור חלקי של ייפוי הכוח) ,המסלקה תבצע בדיקה שדווח לפחות מופע אחד של בלוק "מענה
לבקשת מתן ייפוי כוח לבעל רישיון" (.)YipuiKoach
במידה והתקיימו תנאים אלו ,אך לא הועבר לפחות מופע אחד של הבלוק ובשדה" :האם בקשת ייפוי
הכוח  /ההחרגה בגין מוצר זה התקבלה או נדחתה?" ( )MEHUSHAR-NIDHAהועבר הערך "= 1
בקשת ייפוי הכוח התקבלה" ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
ה .במענה לבקשה  1700עם ייפוי כוח ב'SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-YIPUI-KOACH( 1
=  ,)2אשר דווחו בה מוצרים מוחרגים (כלומר ,הועבר בלוק  MutzarMuchragבאירוע) ,המסלקה
תבדוק כי דווח מופע של בלוק  YipuiKoachבהיזון עבור כל מוצר מוחרג שדווח באירוע.
כלומר ,יש לבדוק עבור כל מוצר מוחרג כי שילוב הערכים בשדות "קידוד אחיד" ()KIDUD-MUTZA
ו"מספר חשבון או פוליסה" ( )MISPAR-HESHBON-YIPUI-KOACHשדווחו בבלוק YipuiKoach
בהיזון ,תואמים לערכים שהועברו בשדות "קידוד מוצר מוחרג" (KIDUD-MUTZAR-PENSIONI-
 )MUCHRAGו"מספר חשבון במוצר המוחרג" (MISPAR-CHESHBON-BEMUTZAR-
 )MUCHRAGבבלוק "מוצר מוחרג" ( )MutzarMuchragבאירוע.
במידה ולא הועבר מופע של בלוק  YipuiKoachבהיזון ,עבור כל אחד מהמוצרים שדווחו כמוצרים

מוחרגים באירוע (ברמת גוף מוסדי/מתפעל) ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.

להלן מפורטות בדיקות התקינות שתבצע המסלקה על השדות בבלוק "מענה לבקשת מתן ייפוי כוח לבעל
רישיון" (:)YipuiKoach
 - 5.1שדה "סוג בקשה לעניין ייפוי כוח" (-)SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-YIPUI-KOACH

חובה להעביר ערך בשדה זה .במידה ולא יועבר ערך בשדה ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
המסלקה תבצע בדיקה כי הערך שהועבר בשדה זה תואם לסוג ייפוי הכוח שהועבר בבקשה אליה
מתייחס ההיזון ,כלומר ,תואם לערך שהועבר בשדה SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-
( YIPUI-KOACHסוג בקשה לעניין ייפוי כח) בממשק אירועים .במידה והערכים אינם תואמים ,ההיזון
יידחה ע"י המסלקה.
 - 5.2שדה "אישור/החרגה נספח ב' 1בייפוי כוח" (– )HARSHAHA-O-HACHRAGA

השדה בוטל.
 - 5.3שדה "קידוד אחיד" (– )KIDUD-MUTZA
חובה להעביר ערך בשדה זה .במידה ולא יועבר ערך בשדה ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
המסלקה תבדוק כי הערך שהועבר בשדה זה הינו קידוד אחיד של מוצר המשויך לגוף המוסדי
נמען הבקשה (לפי שדה  KOD-MEZAHE-YATZRANבממשק אירועים).

במידה והקידוד האחיד שהועבר בשדה זה הינו של מוצר שאינו משויך לגוף המוסדי נמען הבקשה,
ההיזון יידחה ע"י המסלקה.

 - 5.4שדה "סוג מוצר" (– )SUG-MUTZAR

חובה להעביר ערך בשדה זה .במידה ולא יועבר ערך בשדה ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
על הערך המועבר בשדה תבצע המסלקה את הבדיקה הבאה:
קיימת התאמה בין סוג המוצר שהועבר בשדה "סוג מוצר" לבין סוג המוצר המתאים לקידוד האחיד
שהועבר בשדה "קידוד אחיד" ) )KIDUD-MUTZAבהיזון .במידה ולא קיימת התאמה בין סוג המוצר
לקידוד האחיד של המוצר ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.

 - 5.5שדה "מספר חשבון או פוליסה" (– )MISPAR-HESHBON-YIPUI-KOACH
השדה מוגדר כחובה מותנית .על הערך המועבר בשדה תבצע המסלקה את הבדיקות הבאות:
בייפוי כוח ב':1
במידה ובשדה "סוג בקשה לעניין ייפוי כוח" (SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-YIPUI-
 )KOACHהועבר הערך ( 2נספח ב' ,)1וגם בשדה  MEHUSHAR-NIDHAדווח הערך " = 3ההחרגה

התקבלה" או " = 4התגלתה שגיאה בהחרגה" ,המסלקה תבדוק כי שילוב הערכים בשדות "קידוד אחיד"
( )KIDUD-MUTZAו"מספר חשבון או פוליסה" ( )MISPAR-HESHBON-YIPUI-KOACHשדווחו בבלוק
 YipuiKoachבהיזון תואמים לערכים שהועברו בשדות "קידוד מוצר מוחרג" (KIDUD-MUTZAR-
 )PENSIONI-MUCHRAGו"מספר חשבון במוצר המוחרג" (MISPAR-CHESHBON-BEMUTZAR-
 )MUCHRAGבבלוק "מוצר מוחרג" ( )MutzarMuchragבאירוע.
במידה ולא תהיה זהות בין הערכים ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
במענה לבקשה  1700עם ייפוי כוח ב'SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-YIPUI-( 1
 ,)2 = KOACHאשר דווחו בה מוצרים מוחרגים (כלומר ,הועבר בלוק  MutzarMuchragבאירוע),
המסלקה תבדוק כי דווח מופע של בלוק  YipuiKoachבהיזון עבור כל מוצר מוחרג שדווח באירוע.
כלומר ,המסלקה תבדוק עבור כל מוצר מוחרג כי שילוב הערכים בשדות "קידוד אחיד" (KIDUD-
 )MUTZAו"מספר חשבון או פוליסה" ( )MISPAR-HESHBON-YIPUI-KOACHשדווחו בבלוק
 YipuiKoachבהיזון ,תואמים לערכים שהועברו בשדות "קידוד מוצר מוחרג" (KIDUD-MUTZAR-
 )PENSIONI-MUCHRAGו"מספר חשבון במוצר המוחרג" (MISPAR-CHESHBON-

 )BEMUTZAR-MUCHRAGבבלוק "מוצר מוחרג" ( )MutzarMuchragבאירוע.
במידה ולא הועבר מופע של בלוק  YipuiKoachבהיזון ,עבור כל אחד מהמוצרים שדווחו כמוצרים
מוחרגים באירוע (ברמת גוף מוסדי/מתפעל) ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.

בייפוי כוח ב':2
במידה ובשדה "סוג בקשה לעניין ייפוי כוח" (SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-YIPUI-
 )KOACHהועבר הערך ( 3נספח ב' ,)2ייבדק כי שילוב הערכים בשדות "קידוד אחיד" ()KIDUD-MUTZA
ו"מספר חשבון או פוליסה" ( )MISPAR-HESHBON-YIPUI-KOACHשדווחו בבלוק  YipuiKoachבהיזון,
תואמים לערכים שהועברו בשדות "קידוד מוצר לו ניתנה הרשאה" (KIDUD-MUTZAR-LO-NITNA-
 )HARSHAHAו"מספר חשבון במוצר לו ניתנה הרשאה" (MISPAR-CHESHBON-BEMUTZAR-LO-
 )NITNA-HARSHAHAבהתאמה בבלוק "הרשאה ברמת מוצר" ( )HarshaaBeramatMutzarבממשק

אירועים.
במידה ולא תהיה זהות בין הערכים ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
 - 5.6שדה "האם בקשת ייפוי הכוח  /ההחרגה בגין מוצר זה התקבלה או נדחתה?" (MEHUSHAR-
– )NIDHA

חובה להעביר ערך בשדה זה .במידה ולא יועבר ערך בשדה ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
על הערך המועבר בשדה תבצע המסלקה את הבדיקות הבאות:
•

הערך " = 1בקשת ייפוי הכוח התקבלה" הינו חוקי רק במידה ובשדה "מענה ברמת רשומה"
( )MAANE-BERAMAT-RESHUMAבבלוק "מענה מיצרן" ( )MaaneMiYazranהועבר קוד
" = 1014בקשה למתן ייפוי כח (פעולה  )1700אושרה על ידי יצרן" או קוד " = 1017בקשה למתן
ייפוי כוח (פעולה  )1700אושרה באופן חלקי על ידי יצרן".
במידה וידווח בשדה זה הערך  1עבור קודי מענה שונים מ 1014 -או  ,1017ההיזון יידחה ע"י
המסלקה.

•

הערך " = 2בקשת ייפוי הכוח נדחתה" הינו חוקי רק במידה ובשדה "מענה ברמת רשומה"
( )MAANE-BERAMAT-RESHUMAבבלוק "מענה מיצרן" ( )MaaneMiYazranהועבר קוד
" = 1015בקשה למתן ייפוי כח (פעולה  )1700נדחתה במלואה על ידי יצרן" או קוד " = 1017בקשה
למתן ייפוי כוח (פעולה  )1700אושרה באופן חלקי על ידי יצרן".
במידה וידווח בשדה זה הערך  2עבור קודי מענה שונים מ 1015 -או  ,1017ההיזון יידחה ע"י
המסלקה.

•

הערך "" = 3ההחרגה התקבלה" הינו חוקי עבור ייפוי כוח מסוג ב' 1בלבד (SUG-BAKASHAT-
.)2 = MEFITZ-LEEINIAN-YIPUI-KOACH
במידה וידווח הערך  3עבור ייפוי כוח מסוג ב'SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-YIPUI-( 2
 ,)3 = KOACHההיזון יידחה ע"י המסלקה.
בנוסף ,במידה ומדווח הערך  3בשדה  ,MEHUSHAR-NIDHAהמסלקה תבדוק כי בלוק
 YipuiKoachבהיזון מתייחס למוצר שדווח בבלוק "מוצר מוחרג" בארוע .במידה וידווח ערך 3
בשדה  MEHUSHAR-NIDHAביחס למוצר שלא דווח בבלוק "מוצר מוחרג" באירוע ,ההיזון יידחה

ע"י המסלקה.
הבדיקה תבוצע לפי שילוב השדות "קידוד אחיד" ו"מספר חשבון או פוליסה" .כלומר ,יש לבדוק כי
שילוב הערכים בשדות "קידוד אחיד" ( )KIDUD-MUTZAו"מספר חשבון או פוליסה" (MISPAR-
 )HESHBON-YIPUI-KOACHשדווחו בבלוק  YipuiKoachבהיזון תואמים לערכים שהועברו
בשדות "קידוד מוצר מוחרג" ( )KIDUD-MUTZAR-PENSIONI-MUCHRAGו"מספר חשבון
במוצר המוחרג" ( )MISPAR-CHESHBON-BEMUTZAR-MUCHRAGבבלוק "מוצר מוחרג"
( )MutzarMuchragבאירוע.

במידה והערכים אינם תואמים ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
•

הערך " = 4התגלתה שגיאה בהחרגה" הינו חוקי עבור ייפוי כוח מסוג ב' 1בלבד (SUG-
 .)2 = BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-YIPUI-KOACHבמידה וידווח הערך  4עבור ייפוי כוח
מסוג ב' ,)3 = SUG-BAKASHAT-MEFITZ-LEEINIAN-YIPUI-KOACH( 2ההיזון יידחה ע"י
המסלקה.

בנוסף ,במידה ומדווח הערך  4בשדה  ,MEHUSHAR-NIDHAהמסלקה תבדוק כי בלוק
 YipuiKoachבהיזון מתייחס למוצר שדווח בבלוק "מוצר מוחרג" בארוע .במידה וידווח ערך 4
בשדה  MEHUSHAR-NIDHAביחס למוצר שלא דווח בבלוק "מוצר מוחרג" באירוע ,ההיזון
יידחה ע"י המסלקה.
הבדיקה תבוצע לפי שילוב השדות "קידוד אחיד" ו"מספר חשבון או פוליסה" .כלומר ,יש לבדוק
כי שילוב הערכים בשדות "קידוד אחיד" ( )KIDUD-MUTZAו"מספר חשבון או פוליסה"
( )MISPAR-HESHBON-YIPUI-KOACHשדווחו בבלוק  YipuiKoachבהיזון תואמים לערכים
שהועברו בשדות "קידוד מוצר מוחרג" ( )KIDUD-MUTZAR-PENSIONI-MUCHRAGו"מספר
חשבון במוצר המוחרג" ( )MISPAR-CHESHBON-BEMUTZAR-MUCHRAGבבלוק "מוצר
מוחרג" ( )MutzarMuchragבאירוע .במידה והערכים אינם תואמים ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.

 - 5.7שדה "אושרה בקשה למידע בלבד או למידע ופעולות" (– )MEIDA-O-PEULOT

השדה מוגדר כחובה מותנית.
חובה להעביר ערך בשדה זה במידה ובשדה "האם בקשת ייפוי הכוח  /ההחרגה בגין מוצר זה התקבלה
או נדחתה?" ( )MEHUSHAR-NIDHAהועבר הערך " = 1בקשת ייפוי הכוח התקבלה".
במידה ולא יועבר ערך בשדה ע"פ תנאי זה ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
במידה ויועבר ערך שונה מ –  Nullבשדה זה עבור הערכים  2,3ו 4-בשדה "האם בקשת ייפוי הכוח /
ההחרגה בגין מוצר זה התקבלה או נדחתה?" ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
עבור ייפוי כח ב' 2המסלקה תבדוק כי הערך המועבר בשדה "אושרה בקשה למידע בלבד או למידע
ופעולות" צריכים להתאים לערך שהועבר בשדה "לגבי מוצר זה ,יקבל בעל רישיון מידע בלבד ולא ימונה
בגוף המוסדי כבעל רישיון מטפל" ( )KABALAT-MEIDA-BILVADמבלוק "הרשאה ברמת מוצר"
( )HarshaaBeramatMutzarבממשק הארועים.
במידה והערכים לא יהיו תואמים ,הממשק יידחה ע"י המסלקה.

 - 5.8שדה "פירוט סיבת הדחייה" (– )PERUT-SHGIHA

השדה מוגדר כחובה מותנית.
חובה להעביר ערך בשדה זה במקרים הבאים:
•
•

במידה ובשדה "האם בקשת ייפוי הכוח  /ההחרגה בגין מוצר זה התקבלה או נדחתה?"
( )MEHUSHAR-NIDHAהועבר הערך " = 2בקשת ייפוי הכוח נדחתה".
במידה ובשדה "האם בקשת ייפוי הכוח  /ההחרגה בגין מוצר זה התקבלה או נדחתה?"
( )MEHUSHAR-NIDHAהועבר הערך " = 4התגלתה שגיאה בהחרגה".

במידה ולא ידווח ערך בשדה "פירוט סיבת הדחייה" ע"פ תנאים אלו ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.
במידה ודווח ערך בשדה ,תתבצע בדיקה כי הערך מכיל לפחות  4תווים שונים מרווח .במידה והערך
שדווח לא יעמוד בתנאי זה ,ההיזון יידחה ע"י המסלקה.

