טופס רישום לפורטל מעסיקים
טופס הרישום נועד עבור פורטל המעסיקים ומערכת תה"ל (מערכת תשלומי מעסיקים)
שלום רב,
אבקש להקצות הרשאה לפורטל מעסיקים באיילון ,בהתאם לפרטים הבאים:
פרטי המעסיק
שם המעסיק
מספר מזהה :ח.פ/.עוסק מורשה
מס' עובדים המועסקים בחברה
רחוב

מספר

כתובת מעסיק

ת.ד.

טלפון

הפעולה הרצויה

 רישום ראשוני של החברה
 הוספת משתמש חדש

פרטי המשתמש הראשי בחברה

.1

.2

.3
פרטי משתמשים משניים
בחברה
.4

.5

עיר

מיקוד
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ניתן לצרף עד חמישה משתמשים משניים.
1/2

| בית איילון ביטוח ,רח' אבא הלל סילבר  ,12ר״ג  ,5250606ת.דmail@ayalon-ins.co.il | www.ayalon-ins.co.il | 10957 .

הצהרות המעסיק
הנני מבקש בזאת להירשם לפורטל המעסיקים של איילון חברה לביטוח בע"מ ,לצורך קבלת שירותים ומידע אודות עובדי החברה
המבוטחים.
ידוע לי כי החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי .כאמור לעיל ,עצם
השימוש בפורטל המעסיקים ייחשב כהסכמה מצדי לתנאי שימוש אלה ולכל שינוי שיבוצע בהם על ידי החברה וכן יחולו על כל
שימוש בפורטל שיעשה על ידי.
הנני מאשר כי משתמשי המשנה אשר פרטיהם מופיעים בטופס ההצטרפות קיבלו הרשאה מטעמי להיכנס לפורטל המעסיקים
של איילון.
הנני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי ובכתב לפרטים המפורטים מטה ,על כל שינוי שיש לבצע בהרשאת הכניסה לפורטל
המעסיקים שאושרה למי ממשתמשי המשנה ו/או גורמים נוספים אשר ניתנה להם הרשאת כניסה כאמור.
ידוע לי כי החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לפורטל המעסיקים או לחלקים ממנו לכל משתמש ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת .כמו כן ,ידוע לי כי החברה רשאית ,בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לשנות
ו/או להפסיק את מתן השירותים בפורטל המעסיקים או את אפשרות השימוש בו ו/או בחלקו לרבות בכל הקשור לתוכן פורטל
המעסיקים ו/או השירותים.
כמו כן ,ידוע לי כי החברה תהא רשאית למנוע ממני או מכל משתמש משנה מלבצע התקשרות עמה באמצעות חסימה של
משתמש בכל אחד מהמקרים הבאים:
המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש
המשתמש מסר בעת הרישום לאתר ו/או בעת השימוש באתר ו/או לאחר מכן בכל אמצעי שהוא פרטים שגויים במתכוון
המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של פורטל המעסיקים
משתמש אינו פעיל ו/או אינו נדרש לשימוש באתר ו/או אינו מועסק אצל המעסיק
 .7ידוע לי כי יתקבלו טפסים מודפסים בלבד.
אחריות על השימוש בפורטל המעסיקים והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה עליך בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בגין נזק
ו/או הפסד העלולים להיגרם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כתוצאה מהשימוש בפורטל המעסיקים ו/או אי השימוש בו.
שם מורשה חתימה מטעם המעסיק

תפקיד בחברה

תאריך החתימה

חתימה  +חותמת המעסיק



אימות חתימה על ידי עורך דין  /רואה חשבון של המעסיק
אני החתום מטה ____________________ עורך דין  /רואה חשבון ,מאשר בזאת כי ביום ____ _____/____/הצהרה זו נחתמה
בפניי על ידי ____________________________תעודת זהות ________________ אשר הינו מורשה חתימה מטעם המעסיק.
חתימה וחותמת עורך הדין/רואה החשבון של המעסיק

תאריך

פרטי איילון חברה לביטוח בע"מ :
ח.פ,520042169 .
מספר תיק ניכויים935359646 :
חשבון בנק להעברות בנקאיות20-461-641898 :
קידוד ביטוח מנהלים/א.כ.ע520042169000000000000000000000 :

צוות פרוייקט ממשקים באיילון – עומד לרשותכם לברורים תמיכה ורישום.
בדוא"ל – Mail-mimshakim@ayalon-ins.co.il
בטלפונים 072-2229129 , 072-2229187 :
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