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רקע



כרטיס ביקור

- SwiftNessשהוקמה בעקבות זכייה  , חברת בת של נס

במכרז   

הקמת ותפעול המסלקה של החברה הוא הבלעדי עיסוקה 

הפנסיונית

האחידהמידע תתבסס על הוראות חוזר המבנה העברת  האחידהמידע תתבסס על הוראות חוזר המבנה העברת 

ההתקשרות למסלקה והשימוש בה מעוגנים בחוזרים מטעם  

הממונה

י הממונה"הקמתה ותפעולה של המסלקה מפוקחים ע



הזירה הפנסיונית החדשה



הזירה הפנסיונית בעידן המסלקה

מידע מקיף ומלא מידע עדכני מידע מדויק מידע זמין

אבטחת מידע בקרה תפעול פשוט אבטחת מידעשפה אחידה בקרה תפעול פשוט שפה אחידה

לכל   חיבור
היצרנים

ימי עסקים 3תוך מכל היצרנים מידע



מה תאפשר המסלקה 

11
מידע מכלל הגופיםבקשת 

)מתמשךחד פעמי או (בקשת מידע 

אודות מוצר מסוים

י החוסכים"ע' לשירותי שלב אגישה 

,הצטרפות למוצר חדש(פעולות ביצוע 

,  תביעה ומשיכת כספים, שינויים

)רשימת גבייההעברת , בקשת ניוד

בקשת מידע אודות יתרות פיצויים

העברת מידע על סליקה כספית

מידע אגב ביצוע פעולת ניוד

דוח רבעוני או שנתי

22

בקשות מידע מחוסכים והוראות ביצועבקשות מידע המגיעות ממפיצים

סליקת כספים ממעסיקים

למעסיקים - ופעולות קיימות מידע 

סליקת כספים אגב ניוד

44

סליקת כספים ממפיצים

אגב הפקדותכספיםסליקת 

דרך המערכתמידע על כספים שהועברו

33



)חוזר האוצר(חובת השימוש במסלקה 

גוף מוסדי

מחוייב בהתקשרות למסלקה•

חוזרים  להחזיר תשובה והיזונים , מחויב לבצע פעולות•

כל בקשה שהגיעה מהמסלקהעל 

כספיםמידע על ניוד העברת •

יועץ ומשווק פנסיוני

)ז לקוח"לפי ת(בקשה למידע בתהליך טרום יעוץ •
,  בקשה לקבלת מידע או ביצוע פעולות עבור לקוח•

משווק יש מערכת ממוחשבת /מקרה בו ליועץבלמעט 

ייעודית המקושרת למוסדי



Let us show you the money



מציאת  
כספים  
חדשים

חווית  

הרווח כולו שלך

איסוף מידע מלא  
לגבי הלקוח

חווית  
שירות  
טובה  
ללקוח

הגדלת נתח ארנק לקוח



הרווח כולו שלך

נעים מאוד 

,ריקי כהן מחדרה
.הלקוחה שלך.הלקוחה שלך



הרווח כולו שלך

₪ אלף  30לריקי כהן יש קרן השתלמות בסך 

שנים 3והיא תהיה לקוחה שלך לאורך  
 =315 ₪

אתה מגיע למידע השלם  .  מכל היצרניםאתה מקבל מידע  אחתבאמצעות הגשת בקשה 

.להזדמנות עסקיתאתה ממנף את המידע . ביותר והמקיף

 =472 ₪

?ידעת שריקי כהן שירתה שנתיים בקבע
₪ אלף  15יש לה קרן השתלמות נוספת בסך 

ח"אלף ש 45: ובסך הכול בקרנות השתלמות



היצרניםמידע מכל –הרווח כולו שלך 



ייעול תהליכי העבודה–הרווח כולו שלך 

  תפעוליתיכולת 
לפעול מול כל 

הגופים

חיסכון  

במשאבי

 -  ממוכניםתהליכי עבודה 
מזעור טעויות

במשאבי

זמן וכסף



  הקישור

  וההתחברות

למסלקהלמסלקה



מה נדרש בכדי להתחבר ולעבוד אל מול המסלקה

אמצעי זיהוי קשיח חיבור לאינטרנטמילוי טופס הרשמה



בלקוחותבלקוחותהערכות המסלקה לתמיכה הערכות המסלקה לתמיכה 

swiftness.co.ilאתר המידע 
לומדות וסרטוני הדגמה–באתר הדרכה עזרי 

ימי הדרכות מרוכזים לסוכנים

המערכתלסיוע בהטמעת צוות ייעודי 

במייל ובפקס , דרך האתר, שירות המאפשר פניה טלפוניתמוקד 

גבייהאחורי לטיפול בבירורים ובנושאי מערך 

איכותישירות המחייבת לשירות אמנת  איכותישירות המחייבת לשירות אמנת 

תקופתייםלסקרי שביעות רצון מחויבות 

מידע אבטחת מידע המבוסס על מוצרי אבטחת מערך 

רגישונהלים מחמירים לטיפול במידע מתקדמים      







ליצירת קשר

דואר אלקטרוני   דואר אלקטרוני   
helpdesk@swiftness.co.ilhelpdesk@swiftness.co.il

          77706007770600--0303טלפון     טלפון     

,שרון קורן
Swiftnessלית "מנכ

Sharon.koren@swiftness.co.il



!תודה על ההקשבה



שקלים לשנה 3000דמי רישום בסך  -מוסדיים 

:לפי השימוש–מפיצים 

עלויות

)₪(מחיר מקסימום  הפעולהיוזם  מסלקהפעולת  ד"מס 

 40 מפיץ/חוסך מידע מכלל הגופים המוסדייםבקשת     1 

5 מפיץ/חוסך מתמשך/ מידע אודות מוצר פנסיוני באופן חד פעמי בקשת  2 

 3
 עבור כל המוצרים של העובד , מידע על יתרות פיצוייםהעברת  

אותו גוף מוסדיאצל  
לעובד 0.5 מעסיק 

עבור   0.15בתוספת  3קובץ של כל גוף מוסדי עבור   מידע נלווה להפקדת כספים שלא בוצעה באמצעות העברת  
 4

 מידע נלווה להפקדת כספים שלא בוצעה באמצעות העברת  
הסליקהמערכת  

מעסיק/ מפיץ/ חוסך 
עבור   0.15בתוספת  3קובץ של כל גוף מוסדי עבור  

רשומהכל  

2.5 מפיץ מידע ממפיץ לגוף מוסדיהעברת  5 

40 חוסך נתונים אודות המידעבקשת  6 

לכל עובד₪  1+ ₪ 40לבקשה של עלות  מעסיק/ מפיץ/ חוסך נתונים על כספים שהועברו במערכת הסליקהבקשת  7 

   0 מפיץחוסך  בקשה לביצוע פעולההעברת  8 

מעסיק/ מפיץ/ חוסך כספיםהפקדת  9 
  עבור  0.15בתוספת  3קובץ של כל גוף מוסדי עבור  
רשומהכל  

40 מעסיק/ מפיץ/ חוסך תפעוליים למשתמשיםדוחות  10 


