
 

 

 תנאי השימוש

 על ידי, או עבור יםהמופעל"( האתר)להלן: "ולכל האתרים אשר יושבים תחת דומיין זה  ואתרי נחיתה  fs.co.il-http://www.expertאתר ברוכים הבאים ל
 "(.החברהאו מי מטעמה )להלן: "\ו ( בע"מ והחברות הקשורות אליה0202חברת אקספרט סוכנות לביטוח פנסיוני )

ה. ייתכן השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפיד
 יהם באופן מיוחד. ותמצא באתר תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אל

הם תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר )כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיני
 וכיו"ב(. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. 

 תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. 

(, או כל שילוב שלהם וכן audio-visualקולי )-" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אורתכנים", או "תוכןבתנאים אלה, המונח "

(, sample(, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה )animationודרך הצגתם, לרבות )אך לא רק(: כל תמונה, צילום, איור, הנפשה )עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם 
 (.icon(, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית )formatסרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר )

 באתר השימוש

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, 
 מראש ובכתב של החברה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה )אם תינתן(: 

 ,או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך  הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש
ה האתר על גבי כל מדיה אחרת, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינ

 מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי. 

 ב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה
או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים 

 מהאתר. 

 ( אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרתFrame .גלויה או סמויה ,) 

  המשנים את עיצובם באתר או  -ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת  -אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא
 מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. 

 דדים לגזענות, להסתה או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעו
 מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. 

  .הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר 

 ה מכל קישור לתכנים מאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצא
נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם 

 כתוצאה מכך.

 הזנת פרטים לקבלת מידע אודות מוצרי החברה

לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח,  95תהווה "הזמנה" לפי סעיף  (י הקשר באתר החברה )בין אם מדובר בכתובת דוא"ל אישית או של מקום העבודההשארת פרט
 .0590-התשמ"א

  מדיניות פרטיות

והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל   בכתובתהחברה מכבדת את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת 
 ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

  קניין רוחני

אתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב
הנ"ל, בין על ידך  בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן

בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא  ובין באמצעות או
האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן(. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות 

 עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

 

 אחריות הגבלת 

עות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים ד
ותו אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחרי
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אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו,   החברה למרות שלמיטב ידיעת החברה המידע המופיע באתר זה הינו מבוסס, אמין ונכון, הבלעדית
בהן אינם אחראים   את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא. החברה וחברות הקשורות בה, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה

, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר, מהשמטת מידע מהאתר, ולא ישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם
נתו מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכ

ו כן, הגורמים הנזכרים לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. כמ
דע מהמידע המפורסם באתר זה ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במי

בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה בהן בגין כל נזק, הפסד, תשלום  ה,החברה והחברות הקשורות בהמשתמש מתחייב לשפות את   שבאתר.
 .וו/או הוצאה )לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט( שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש באתר או שימוש בלתי מוסמך באתר או במידע שב

רה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי לא לשקף את המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, כמצוין באתר והחב
 .האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה

וע. בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לשירותים המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצ
 ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו

יו לשם התאם לנתונאין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או מס או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור אישי וספציפי לכל אדם ב
מידע הכלול רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם. ה

 .בנתוניו האישיים של כל אדםבאתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ו

 .כל מידע באתר בעניין מוצרי ו/או שירותי החברה אין בו כדי להוות המלצה להשקעה ו/או להפקדה ו/או לכל פעולה אחרת בהם

 .מובהר בזאת כי אין באמור באתר משום ייעוץ פנסיוני

הרלוונטית. רכישת קרנות נאמנות תיעשה על בסיס תשקיף בתוקף בלבד  ל מידע באתר הנוגע לקרנות נאמנות אינו הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרןכ
 .והתשקיף ורק הוא מהווה את המסמך המחייב הבלעדי

  .כל מידע באתר בעניין קופות גמל, קרנות השתלמות ו/או קופות מרכזיות לפיצויים אינו מהווה הצעה להשקעה

 .לניהול של קרן זו או אחרתהשקעה ו/או הפקדה בקרנות ו/או העברת קרנות אחרות כל מידע באתר בעניין קרנות פנסיה אינו מהווה הצעה לכ

 כל מידע באתר בעניין תעודות סל ומכשירים פיננסיים אין בו כדי להוות המלצה לפעולה בניירות ערך אלו. 

  גילוי נאותנוספים כאמור ב ומכשירים פיננסיים , תעודות סללקרנות הנאמנות, קופת גמל, קרנות פנסיהוהעדפה לחברה יש זיקה 

  סמכות שיפוטדין ו

 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

-, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לביתמחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה בכל
 אביב בישראל.-תל במחוזהמשפט המוסמך 

  פנה אלינו

, נא לא ברור או  מדויקפוגעני, אינו ורסם באתר תוכן ם של משתמשי האתר. אם אתה סבור כי פיהתיוהחברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכו

, רחוב 5590599פתח תקווה, מיקוד  פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:
 .53העמל 
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