
 

 

 אמנת שירות לקוחות

 

'החברה'( מתחייבת לפעול לטובת -עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ )להלן

'הקרן'(, בנאמנות ובשקידה תוך -ידה )להלן-העמיתים בקרן השתלמות למורים המנוהלת על

 נאותה תוך שיפור מתמשך.שימת דגש על הגנה על זכויותיהם של העמיתים ומתן שירות ברמה 

מתוקף כך, החברה, עובדיה ונציגי מוקד שירות הלקוחות יפגינו יחס הוגן ומקצועי כלפי עמיתי 

 הקרן, תוך שמירת כבודם האישי, פרטיותם וענייניהם ותוך הקפדה על הוראות הדין.

 

הקרן בערוצי  החברה מאמינה כי לצורך מתן שירות טוב ומקצועי על נציגיה להיות זמינים לעמיתי

 התקשורת השונים ולספק מענה ענייני בפרק זמן קצר ככל הניתן ובהתאם לכך:

מעמידה החברה לטובת עמיתיה שירות אישי ומקצועי באמצעות מענה טלפוני במוקד שירות 

 , לפניות בתחומים *5229או  03-7706061בטל'  ניתן לפנות  יננסייםהלקוחות לפניות בתחומים הפ

 03-5162135בות אישור תכנית לימודים לשבתון ניתן לפנות בטל' פדגוגיים לר

, בימי שישי וערבי חג 08:00-16:00ה' בין השעות -עות המענה הטלפוני במוקד הינן בימים א'ש

 , 08:00-16:00ה' בין השעות -, שעות מענה טלפוני במחלקה הפדגוגית הינן בימים א'המוקד סגור

 מענה פרונטלי בתאום מראש

באתר ניתן   www.kereni.co.ilאתר האינטרנט של החברה זמין לעמיתים בכל עת, בכתובת 

 ערכת מידע אישי.לקבל מידע כללי, להוריד טפסים ולצפות במ

 מנת לשמור על פרטיותו.-עבור כל עמית תשמר מידת הזהירות הנדרשת לזיהוי באתר וזאת על

ניתן לקבל סיסמא אישית לשימוש במערכת מידע אישי בכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי 

 הראשון.

 

הדוחות הכספיים, באתר האינטרנט של החברה מצויים נתונים אודות פעילות הקרן, התקנונים, 

 מדיניות ההשקעות וכן מידע לגבי נושאי המשרה וחברי הדירקטוריון והוועדות השונות.

עמיתי הקרן רשאים לפנות לקבלת שירות פרונטאלי בסניפי הבנק הבינלאומי הראשון. בסניפים 

בפרישה ארצית מאילת ועד ניתן מענה מקצועי בכפוף למגבלת חוק הייעוץ הפנסיוני. לבנק סניפים 

 שמונה. הסניפים ממוקמים באזורים מרכזיים הנגישים לתחבורה ציבורית. תקריי

מענה פרונטאלי בתחומים הפיננסיים ניתן לעמיתי הקרן במחלקת קופות גמל של הבנק 

כן, -ת"א. כמו 34בכתובת קיבוץ גלויות  08:30-14:30ה' בין השעות -הבינלאומי הראשון בימים א'

 פלת המחלקה טלפונית בפניות המועברות אליה באמצעות מוקד שירות הלקוחות.מט

עמיתי הקרן רשאים לקבל שירות פרונטאלי מרכזת ההשתלמות בנושאים הפדגוגיים, תוך תיאום 

כן, פניות בנושאים פדגוגיים -אביב. כמו-תל 6מראש, במשרדי הנהלת החברה בכתובת: קויפמן 

חות יענו טלפונית ע"י צוות המשרד. תיאום פגישה יעשה ע"י מוקד המועברים ממוקד שירות הלקו

 שירות הלקוחות.

 

או  kereni@fibi.co.il דואר אלקטרוני באפשרות עמיתי קרן ההשתלמות לפנות בכתב באמצעות 

 ת"א   8224ת.ד. , 34פקס למחלקת קופ"ג בבנק הבינלאומי )כתובת: קיבוץ גלויות ב

אביב, פקס -, תל6( או למחלקה הפדגוגית במשרדי החברה )קויפמן 03-5155651פקס ;6108102

 ( בהתאם לנושא הפניה.03-5162136



 

 

 

 

 

החברה מאמינה כי לצורך מתן שירות אמין ומקצועי עליה לספק לעמיתים מידע כללי ואישי 

כן, שולחת החברה לעמיתי הקרן דו"חות על מצב חשבון -ובהתאם לפניה. אשר על ומדויקמהימן 

 פי הוראות החוק.-פחות אחת לשנה על

  

לקוחות תוך ביצוע החברה תקפיד לשמור על רמה מקצועית נאותה של נציגי מוקד שירות ה

הדרכות מקצועיות אחת לתקופה, עריכת סקרים באופן שוטף למדידת רמת שביעות הרצון 

מהשירות הניתן, השגחה על זמני קבלת השירות, זמני ההמתנה במוקד השירות, משך הטיפול 

בפניות ועד לסגירת הפניה מול העמית. תוצאות הסקרים ינותחו ע"י הממונה על שירות בחברה 

 פן שוטף.באו

 

כתוצאה מאסון, העלול להשפיע על מערך השירות יפרשו חרום  בעתותהחברה ערוכה לכך כי 

תשתיות מחשוב באתר חלופי ויינתן מענה לפעולות חיוניות הנדרשות. החברה תקפיד לבצע תרגול 

 של תרחישי חירום. תקופתי

 

הניתנת להם ע"י פנייה למזכירות באפשרות עמיתי קרן ההשתלמות להשיג על איכות השירות 

החברה ערה לרגישות   kereni@fibi.co.il  אביב, או במייל-, תל6לכתובת: קויפמן  –הקרן  בדואר 

פל באופן מקצועי, הגון ויסודי הרבה שבטיפול בתלונות. בהתאם לכך, כל תלונה שתתקבל תטו

 ותוך כיבוד המתלונן. וזאת בהתאם לתקנון הקרן ולהוראות הדין ללא משוא פנים 

 


