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 בתמורה כוח מיופהלהזמנת דוח ריכוז נתונים רגיל על ידי הסכם 

 

 בע"מ )להלן: "החברה"( CofaceBdi:        בין

 הווה חתימה על הסכם זה  ימזמין הדוח, אשר ביצוע ההזמנה על ידו  "מיופה הכוח"      לבין

 :כדלקמן, רגיל נתונים ריכוז דוח מיופה הכוחל החברה תספק לפיהם התנאים את קובע זה הסכם

  כללי .1
 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1
 2016-ע"והתש נתוני אשראי, על נספחיו תינתן לכל אחד מהמונחים הבאים ההגדרה שניתנה לו בחוקלעיל ולהלן בהסכם זה  .1.2

לשכת אשראי, "(: אשראי נתוני חקיקת, )להלן: "החוק מכוח ויוצאו שהוצאו וההנחיות הצווים, התקנות עם ויחד"(, החוק: "להלן)
 הממונה. לקוח, , מיופה כוח בתמורה, רגיל דוח ריכוז נתוניםנתוני אשראי, 

נה במסגרתם על החברה, בין היתר, לאשר מול  הממונהלצווים והנחיות של  פהכלשכת אשראי החברה כפו .1.3 נהלי עבודה הממו
מסכים מראש לכל שינוי בנהלי העבודה של החברה המתחייב  מיופה הכוחלפיכך בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה. 

 מהרגולציה החלה על החברה. 
 החברה והתחייבויות הצהרות .2

החברה מצהירה ומתחייבת כי התקשרותה בהסכם זה וביצועו על ידה, יתבצעו תוך קיום קפדני של הוראות כל דין לרבות חקיקת  .2.1
והוראות תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת  1981-הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"אנתוני אשראי כפי שתהיה מעת לעת וכן 

 תן השירותים נשוא הסכם זה.   החלים על החברה בקשר עם מ 2017-מידע( התשע"ז
 . בהסכם זה הכי אין כל הגבלה, איסור או מניעה, בין על פי דין ובין על פי הסכם, להתקשרותהחברה מצהירה  .2.2
 שלה בהתאם לכל דין. המוסמכיםהאורגנים בהסכם זה אושרה כדין על ידי  מיופה הכוחהחברה מצהירה כי התקשרותה עם  .2.3
הוראות חוק הגנת וללקוחותיו בהתאם ל מיופה הכוחבקשר עם המידע הנוגע להחברה מתחייבת לשמירת סודיות ואבטחת מידע  .2.4

 . 2017-והוראות תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( התשע"ז 1981-הפרטיות התשמ"א
 מיופה הכוח והתחייבויות הצהרות .3

 :כדלקמן בזאת ומתחייב מצהירמיופה הכוח 
  בראש הסכם זה הינם נכונים, שלמים ומדויקים.  כאמור וכי פרטי .3.1
 כי התקשרותו בהסכם זה וביצועו על ידו יתבצעו תוך קיום קפדני של הוראות כל דין לרבות: .3.2

  ;, הנוגעות למיופה כוח בתמורה2016-הוראות חוק נתוני אשראי, התשע"ו.3.2.1
 ;2016-הוראות פרק ה' בתקנות נתוני אשראי, התשע"ח.3.2.2
 ;("כללי נתוני אשראי": )להלן 2016-לכללי נתוני אשראי )הוראות שונות(, התשע"ח 19סעיף .3.2.3
 ;הוראות הממונה הנוגעות למיופה כוח בתמורה.3.2.4
 ;2016-והוראות תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( התשע"ז 1981-הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א.3.2.5

 .כנדרש לפי החוקלהזמנת דוח ריכוז נתונים עבור הלקוח, בתוקף,  ,ברשותו ייפוי כוח מהלקוח ישכי   .3.3
 .על בסיס דוח ריכוז הנתונים של הלקוח יהיה רק בתחום האשראי והייעוץ הפיננסי שיינתן על ידכי  .3.4
 .כל דוח ריכוז נתונים רגיל לפי הוראות החוקכי ישמור  .3.5
לכללי  (א) 13להוראות סעיף  אלא לפי החוק ובכפוףעביר את נתוני האשראי על הלקוח או מידע אחר שמסר לו הלקוח, ילא כי  .3.6

 .נתוני אשראי
די מיופה כוח בתמורה כי י  .3.7 קפיד על מילוי פרטי הזיהוי של הלקוח בהתאם לפרטים המשמשים בתהליך אימות זיהוי הלקוח על י

 )לרבות שם הלקוח(.
  רשום כדין במרשם מיופי הכוח בתמורה שמנהל הממונה.  הוא יכ .3.8
 . בהסכם זה והגבלה, איסור או מניעה, בין על פי דין ובין על פי הסכם, להתקשרותכי אין כל  .3.9

 שלו בהתאם לכל דין. המוסמכיםהאורגנים בהסכם זה אושרה כדין על ידי כי התקשרותו עם החברה  –נו תאגיד יבמידה וה .3.10
 באתר האינטרנט של החברה  שימוש .4

תנאי השימוש ומדיניות הוראות התקנון כפופה להוראות הסכם זה ול, החברהבאמצעות אתר האינטרנט של מתבצעת קבלת השירות 
 הפרטיות המפורסמים באתר האינטרנט של החברה כפי שיעודכנו מעת לעת. 

 התשלום הינם כפי שקבוע במסך הזמנת הדוח באתר האינטרנט של החברה ותנאיהדוח  מחיר .5
 אחריות .6

ועל כן החברה  – יופה הכוחמופק על ידי בנק ישראל ונמסר לחברה וממנה למלו לפי הסכם זה סופק שידוח ידוע כי ה יופה הכוחמל .6.1
או פעולה דעה, מסקנה, כל ללמען הסר ספק מובהר כי החברה אינה אחראית בשום צורה שהיא . ולדוח ולתוכנ תאינה אחראי

 .מיופה הכוחהדוחות שתספק להמתבססת על 
מסירת או לכל צד ג', בגין /, ללקוח ויופה הכוחאחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למ לא יהיווכל הפועלים מטעמה  החברה .6.2

להשתמש באתר האינטרנט של החברה לצורך הזמנת  מיופה הכוחו/או אי יכולת  יופה הכוחדוחות שתספק למהשימוש בו/או 
    . וקבלת הדוח

 
 

 


