הסכמה לקבלת מסרונים ( )SMSומיילים בקשר עם בקשת הלוואה לדיור
אני מסכים לקבל מבנק הפועלים בע"מ (להלן" :הבנק") מידע ומסמכים בקשר עם בקשת
ההלוואה לדיור ,ואם הבקשה תאושר גם בקשר לתהליך קבלת ההלוואה ואם תבוצע בקשר
לניהולה (להלן" :שירותי המידע") וזאת באמצעות:
קבלת מסרונים ( )SMSלטלפון סלולרי או מכשיר אחר המאפשר קבלת מסרונים שאת
מספרו מסרנו לבנק בשיחה הטלפונית עם הבנק (להלן" :המכשיר הנייד" ו" -מספר
המכשיר")
ו -קבלת מיילים לתיבת דואר אלקטרוני בכתובת הדוא"ל שמסרנו לבנק בשיחה הטלפונית
(להלן" :תיבת הדוא"ל" ו" -כתובת הדוא"ל").
המכשיר הנייד ומספרו וכתובת הדוא"ל שייכים לי והם בשימושי וברשותי דרך קבע ,והם מוגנים
בקוד נעילה הידוע רק לי.
בכל מקרה בו תיבת הדוא"ל או המכשיר הנייד אינם מוגנים בקוד ו/או שהמכשיר הנייד או
פרטי הקוד נמסרו לצד שלישי וכן במקרה של אובדן או גניבת המכשיר הנייד – המידע וביצוע
פעולות באמצעותו עלול להיות חשוף לגורמים שאינם מורשים לכך.
הבנק יהיה רשאי למסור לי מיוזמתו ,לפי שיקול דעתו ובמועדים שיקבעו על ידו ,את שרותי
המידע על דרך של משלוח מסרונים למספר המכשיר ו/או משלוח הודעות לתיבת הדוא"ל,
לרבות על דרך של צירוף קבצים.
הבנק יפיק עבורי מעת לעת קוד חד פעמי שתוקפו יהיה מוגבל בזמן ויישלח למספר המכשיר.
הזכות לעשות שימוש בקוד החד פעמי הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה.
עלי להגן על מערכות המחשב והטלפון/המכשיר הנייד שברשותי ,כמפורט בהוראות לגלישה
בטוחה באתר הבנק.
ההודעות והמסמכים אשר ישלחו אלינו מהבנק יועברו ברשת הסלולארית או ברשת האינטרנט,
עלולים להיות חשופים ונגישים בפני צדדים שלישיים לרבות ספקי שירות התקשורת באמצעותם
עושה הבנק שימוש במשלוח ההודעות והדיוור ,וכן ספקי שירות התקשורת באמצעותם אנו
עושים שימוש בקבלת ההודעות והדיוור ,שיוכלו לצפות במידע ולשמור אותו ,וכן  -לסיכונים
הטבועים בעת שימוש בערוצי הסלולר והאינטרנט.
שימוש בשירותי גלישה באינטרנט ובשירותים סלולריים כרוך בעלות כפי שמוסדרת ביני לבין
ספקי התקשורת מהם נרכשים שירותים אלו.
על מנת לבטל את קבלת שירותי המידע עלי לפנות לטלפון*2408 :
בנוסף ,אני מאשר לשלוח מידע ומסמכים הקשורים לבקשה ,לרבות מסמך האישור העקרוני
(ככל שהבקשה תאושר) ,ליועץ המשכנתאות החיצוני מטעמי (להלן" :היועץ החיצוני") המטפל
עבורי בהגשת בקשה לאישור העקרוני בבנק ,ואשר את פרטיו מסרתי ו/או אמסור לכם בשיחה
טלפונית .ידוע לי כל הסיכונים שתוארו לעיל בקשר עם משלוח שירותי המידע או איזה מהם
חלים גם בקשר למשלוח מידע ומסמכים בדואר אלקטרוני ליועץ החיצוני.
אני מבקש להצטרף להסכם זה לקבלת שירותי המידע ומאשר לשלוח מידע ומסמכים ליועץ
החיצוני ומסכים לכל האמור לעיל.

גרסה 05.2022

