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 .קבלת מידע ו/או לכל צורך אחר מהווה הסכמה מצידך להוראות ולתנאים המפורטים להלןשימוש באתר לצורך  .1

קו התכנים המובאים באתר זה מובאים בתמציתיות לצורך הסבר ומידע בלבד, ואין בהם משום התחייבות מצד  .2

עת ו/או ייעוץ כלכלי ו/או פנסיוני ו/או ו/או ייעוץ, חוות דחברה לניהול קופות גמל בע"מ )להלן: "החברה"(  הבריאות

המלצה ביחס לפעולות כלשהן, לרבות כדאיותן. החברה לא תישא בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות אשר 

 .יקבל או יעשה המשתמש בהסתמך על המידע המסופק על ידי ובאמצעות האתר

למות ורמת הדיוק והעדכון של המידע בכדי להבטיח את איכות, אמינות, ש ושה כל מאמץ החברה עעל אף ש .3

ו/או מי מטעמה לא  החברה באתר, עדיין יתכן שבמידע המוצג באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. 

  יהיו אחראיים לנזק שעלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה.

קלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תהחברה  .4

  או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.

אמצעי אבטחה סבירים, ננקטים עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות המידע האישי שלך. לצורך כך  החברה .5

למרות האמור,  האינטרנט. תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית

שת באמצעי אבטחה החברה משתמ . אשר על כן, כל עודשל החברהקיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים 

 לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית לאתר והעברת מידע אישי אודותיך  היאסבירים, 

 לצד ג' כלשהו כתוצאה מחדירה בלתי מורשית כאמור.     

למחשבים/תוכנות  ו/או תוכנות זדוניות אחרות וירוסים  כמו כן, כגולש באתר חלה עליך האחריות לכך שלא יחדרו

דואר וצרופות ות עהמצויים ברשותך. נוסף על כך הנך נדרש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים ביחס להוד

פטורה מכל אחריות לעניינים אלו שהינם החברה  אלקטרוניות אשר עשויות להכיל קישור לאתרים מתחזים.

 באחריותך הבלעדית. 

, יהיה המידע המצוי במשרדי החברהכל מקרה של סתירה בין מידע שיוצג באתר לבין מידע המצוי במשרדי ב .6

לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהם שעלולים להיגרם עקב החברה המחייב, ו החברה

 . סתירה כאמור

 בטפסים המופיעים באתר כפוף לאפשרות שינויים ואפשר שיופיעו טפסים שאינם עדכניים.  שימוש .7

חברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם למשתמש עקב הסתמכות על מידע זה והעושה ה .8

  .עושה זאת על אחריותו בלבד שבו שימו

 .או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדיתהמשתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שיעשה במידע ו/ .9

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין מידע ו/או תוכן כפי שמופיע בפרסומים 

 .רשמיים או מקוריים בכתב, רק המידע ו/או התוכן המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים כאמור, יחשב כנכון

 .וחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווההאמור בתנאי שימוש מנוסח מטעמי נ .10

 


