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   גמל מערכת ניהול מעסיקים באתר כלל
  

מידע על חשבונות עובדי וחות "אפשר לכם לצפות ולהפיק דויאשר  ,אנו שמחים לבשר לכם על שירות
   .  il.co.clalgemel.www כלל גמל באמצעות אתר ,החברה

  : גוון רחב ועשיר של דוחות וביניהם מאמצים רבים כדי לספק לכם מבמערכת הושקעו
  

  ח יתרות לעמית"דו 
 ח עמיתים מרוכז "דו 
  אישור להצהרת הון לעמית 
  אישור למס הכנסה לעמית 

  
עליכם להגדיר נציג מטעם חברתכם אשר תוקצה לו הרשאת כניסה למערכת , כדי ליהנות משירות זה

  . י הנציג שנבחרבסוף המכתב מצורף ספח ובו יש למלא את פרט. חות"לצפייה בדו
  
  . עד כשלושה שבועות - הנפקת הסיסמא ושליחתה לנציגמשך : לתשומת לבכם •

 :ב ושלחו למחלקת שרות הלקוחות"אנא מלאו את הספח המצ, הרשאותת  לשירות ולקבללהצטרפות
   077-6386195 : או בפקס67060אביב -תל,  9315ד .ת, 2נירים ' רח, "מ "כלל גמל בע" ל:בדואר

פו לספח פרוטוקול מאושר של החברה לגבי מורשי החתימה בה בצירוף אישור אנא צר* 
  .ח"ד או רו"י עו"דוגמת חתימה החתום ע

נציגכם , לאחר שנקבל את בקשת ההצטרפות החתומה על ידי מורשי החתימה בחברתכם

  .ב"יקבל הודעת אישור בתיבת הדואר האלקטרוני שתוגדר בספח המצ

   או  03-7111110ת שרות לקוחות בטלפון לשאלות ניתן לפנות למחלק

                                      
  מ"כלל גמל בע

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  גמלהרשאת כניסה למערכת ניהול מעסיקים באתר כלל 

  
  ___________________.פ. ח________________ספח פרטי נציג מטעם חברת 

  
  _________________. ז. ת ' ____________גב/הרינו לאשר בזאת כי מינינו את מר

המורשה מטעמנו לקבל מכם סיסמא לצורך קבלת מידע על , כנציגנו, ת החברה/ה עובד/שהינו
ולצפות בנתונים , עות אתר האינטרנט של כלל גמלבאמצ". כלל גמל "שהנם עמיתים ב, עובדינו

לרבות העברת הסיסמא , האמורים ידוע לנו כי האחריות הבלעדית על כל מעשה או מחדל של נציגנו
תחול עלינו בלבד כן ידוע לנו כי מוטלת עלינו , או מחוצה לה/או המידע לגורמים אחרים בחברה ו

לרבות במקרה בו יסיים ,  את הרשאתו של נציגנוהאחריות ליידע אתכם בכל מקרה בו נבקש לבטל
או /על כל נזק ו, אנו מתחייבים לשפות אתכם עם דרישתכם הראשונה. הנציג את עבודתו בחברה

או הוצאה שתידרשו לשלם בקשר עם פעולות הנציג או בקשר עם אי הודעה על ביטול /תביעה ו
  .הרשאתו של הנציג

  
  ___________________טלפון הנציג בחברה.____________________:תפקיד הנציג בחברה

  
  ____________________________@ __________________:   ל למשלוח הסיסמא"דוא

  
  __________________________שמות מורשי החתימה

  
  ______________חתימות מורשי החתימה וחותמת החברה 

 

 
 )מטלפון נייד(


