תהליך קליטת
עובד חדש
עובד יקר,
ברצוננו לברך אותך עם הצטרפותך למשפחת לקוחות מבטח סימון.
לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות שלך ,עלינו לקבל מבעוד מועד ,פירוט מלא ומקיף של כל התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה ,נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
להלן האפשרויות העמודות בפנייך:

אפשרות א'
פנייה למסלקה הפנסיונית לקבלת מידע מלא על כל התוכניות הפנסיוניות שברשותך ,באמצעות קוד אימות.
יש להיכנס לאתר מבטח סימון בכתובת  www.mvs.co.ilולבחור בלשונית "שירות לקוחות" > "הרשמה למסלקה הפנסיונית"

לחץ על
כפתור זה

יש למלא את הפרטים המזהים בטופס ההרשמה ,בסיום יש לאשר את העברת המידע מהמסלקה הפנסיונית למבטח סימון
וללחוץ על כפתור "שלח"

מלא את
פרטיך

לחץ לשליחה

לחיצה על הכפתור תעביר אותך למסך אימות הזיהוי באתר המסלקה הפנסיונית ,שם יש למלא פרטי כרטיס אשראי (על
שמך בלבד) .כרטיס האשראי נועד לצורך זיהוי בלבד ולא ייגבה תשלום בגין הפעולה

כאן יופיעו הנתונים שהוקלדו
באתר מבטח סימון
יש לסמן וי
וללחוץ על המשך

לחץ בכדי להמשיך

אנא מלא את פרטי כ״א
(לצורך אימות בלבד)
לחץ על
״אימות נתוני כרטיס״

לחץ על
״חזור לאתר מפיץ״

בסיום תהליך ההרשמה יוצג קוד האימות והוא ישלח ישירות אלינו ,לאחר לחיצה על "חזור לאתר המפיץ" תופיע הודעה
כי "התהליך הושלם בהצלחה"

במידה ותתקבל הודעה כי התהליך נכשל ,נבקשך ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות בטלפון 03-7966060
לאחר שנקבל את המידע בגין התוכניות הפנסיוניות שברשותך ,ניצור עמך קשר לצורך תיאום פגישה עם סוכן הביטוח שלך
*לתשומת ליבך – באופציה זו אין צורך למלא נספח א

אפשרות ב'
פנייה למסלקה הפנסיונית לקבלת מידע מלא על כל התוכניות הפנסיוניות שברשותך ,באמצעות טופס נספח א'
כחלק ממילוי הטפסים בתהליך קליטתך בחברה (הודעה על עובד חדש ,כיסוי זמני וכו') ,יש למלא את הנספח בנוכחות
נציג המעסיק ,ולאחר חתימתך ,לצרף מסמך מזהה (תעודת זיהוי  /רישיון נהיגה) ולמסור למעסיקך שיעביר אלינו את כל
המסמכים באופן מרוכז למייל  welcome@mvs.co.ilאו לפקס 03-7976262
חתימה על מסמך זה (ייפוי כוח נספח א') -חתימה על טופס זה מאפשרת לנו לפנות למסלקה הפנסיונית על מנת
לקבל את כל האינפורמציה הנדרשת על התוכניות שלך לצורך תיאום פגישה

בכל שאלה בנושא זה ,באפשרותך לפנות למרכז שירות הלקוחות בטלפון 03-7966060

לשירותך בכל עת,
מבטח סימון סוכנויות לביטוח בע״מ

מבטח סימון סוכנויות לביטוח בע״מ
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