
    
       

 

 שירות אמנת

  סוכנות לביטוח "דיסקונט לבית"

 

 

 כללי

מקצועיות , מבוססים על שירותיות "דיסקונט לבית"היסודות האסטרטגים של 

ואשר הינם הבסיס להישגי , לשמר ולפתח הסוכנותוהמצוינות שאותם שוקדת 

 .לאורך כל השנים הסוכנות

-1122עו בחוזר אמנת שירות זו מבוססת בין השאר על העקרונות כפי שנקב

 .”שירות ללקוחות גופים מוסדיים“ 9-7

מבקרת , והסוכנות מפקחת, השירות בסוכנות ניתן במתכונת של מיקור חוץ

ומוודאת כי כל גורם המפעיל את מיקור החוץ יעמוד בכל הכללים המפורטים 

 . י כללים אלו"בהמשך וכי הפעילות אכן מתבצעת עפ

 

 

מפורסמים ו הסוכנות של השירות ממדיניות חלק המהווים כללים מערכות להלן

אמנת השירות מגדירה את עקרונות השירות ואת הדרכים בהם . במשרדיה

תעניק שירות ללקוחותיה תוך שימת דגש על מדדי שירות הניתנים  הסוכנות

 .לכימות

 

 

 

 



    
       

 

 :שירות בנושא הסוכנות מדיניות עקרונות

 .ובכבוד בהגינות הםכלפי ותנהג לקוחותיה מול בשקיפות תפעל הסוכנות *

 .ללקוחותיה וזמינה יעילה תקשורת לקיום תפעל הסוכנות* 

 .סביר זמן פרק בתוך אליה לפונים ומנומק מדויק, מלא, ענייני מידע תעניק הסוכנות *

 .ללקוחותיה המוענקת השירות רמת של מתמיד לשיפור תפעל הסוכנות *

 .שרלוונטי ככל הסוכנות קוחותלל שירות במתן הכרוך מידע לתיעוד תפעל הסוכנות* 

 .אלה בתקופות השירות מתן אופן את וכן שיא לתקופות שירות יעדי הגדירה הסוכנות *

  .ללקוח בשירות המעורבים חיצוניים מגורמים הנדרשת השירות לרמת דרישות, הניתן ככל, הגדירה הסוכנות *

  .לחברה לפניות הקשור בכל שטותופ בהירות ותיצור לשירות הנוגע בכל לנגישות תפעל הסוכנות *

לקוחותיה  ומהשגות השירות ממשובי ותלמד, להם המוענקת השירות רמת על להשיג ללקוחותיה תאפשר הסוכנות *

 .השירות את לשפר במטרה

הכשרתו , השכלתו, ממנו הנדרשת המקצועיות לרמת ביחס כללים שרות במתן העוסק עובד כל עבור תקבע הסוכנות *

 .השירות מתן לצורך הרלוונטיים וניסיונו

 תשמור ותפעל הסוכנות. לקוחותיה של המידע פרטיות על והשמירה ההגנה לחובת באשר לרגליה נר שמה הסוכנות *

 .י כל דין"עפ, הלקוח פרטיות שמירת להבטחת

עסקית  כחברה הסוכנות ולרוח לתפקידם כיאה ההולם ולבוש ייצוגית הופעה על יקפידו בחברה השירות אנשי *

 .ללקוחותיה ביטוחי שירות המעניקה

 

 

 

 

 

 

 



    
       

 : ליצירת קשרדרכים   

 

  *זמינות אמצעי הקשר
 13:81-29:11 -ה ,ג,ימים א טלפוני

 13:81-12:11 -ד,ימים ב
  -מ "חוה, ערבי חג, 'יום ו

 13:81-28:11 

30-3336000 

 13:81-29:11 –ה ,ג,ימים א פקס
 13:81-12:11 -ד,ימים ב

  -מ "חוה ,ערבי חג', יום ו
13:81-28:11 

30-9033663 

  ל"דוא
 (מוגבלותאנשים עם מיועד ל)  
 

 dhome@ayalon-ins.co.il שעות ביממה 12

   

 הזמינות נגזרת מימי ושעות העבודה . זמינות ההתקשרות בטבלה נכונה למועד כתיבת אמנה זו * 

 .עצמה במידה והם ישתנושל בנק דיסקונט לישראל והיא עשויה להשתנות ולהתאים את         

 .  תינתן במענה הקולימתאימה הודעה  -כמו כן ייתכנו  שינויים בזמינות המוקד בתאריכים מיוחדים         

   

 מדדי רמת שירות

 

 מדד שירות נושא

 27 (ממוצע בשניות)זמן מענה 

 4.5% אחוז נטישה

 7 (ימי עבודה)תגובה לתלונה בכתב 
 

 

 

 

 

 מ"בע( 1112)סוכנות לביטוח , לבית דיסקונט למשכנתאות


