
 

 

 

 אמנת שירות לקוחות

 

 השירות  ערכי

 

'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.

 

 השירות  זמינות

 

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

 .התקשורת השונים ולספק מענה ענייני בפרק זמן קצר ככל הניתן

מוקד שירות  עמידה החברה לטובת עמיתיה שירות אישי ומקצועי באמצעותמ בהתאם לכך

 הלקוחות , הבנק המתפעל ומזכירות החברה.

הנדרשים  יננסייםתחומים הפה כללב ופרונטאלימענה טלפוני שירות הלקוחות מאפשר  מוקד

פנייה בפקס / מייל ובאמצעות מנגנון  זה , מתאפשרתלעמיתי החברה. בנוסף לערוץ תקשורת 

 הפניות באתר האינטרנט של החברה.

פדגוגיים התחומים לכלל ה  תוך תיאום מראש ופרונטאלי מאפשרת מענה טלפוני החברה מזכירות

  .לשבתוןאישור תכנית לימודים ייעוץ ולרבות 

בנוסף לערוץ תקשורת זה,  מתאפשרת פנייה בפקס / מייל ובאמצעות מנגנון הפניות באתר 

  . האינטרנט של החברה

 

 )להלן: "אתר החברה" או "האתר"(.   .אתר האינטרנט של החברה זמין לעמיתים בכל עת

הגורמים  ולפנות  אלהנדרשים לעמיתים  טפסיםלכלל ה גישה  באתר ניתן לקבל מידע כללי, 

 באמצעות  מנגנון הפניות תחת  "צור קשר עמית". םהרלוונטיי

 האישי בכלל הנתונים הפיננסים של העמית בקופה . לאזורבאמצעות כניסה לצפות ניתן  בנוסף,

 לנייד לאזור האישי יש לוודא כי מספר הטלפון מעודכן בבנק המתפעל. סיסמהלשם קבלת 

 

וקבלת מענה מקצועי בכפוף למגבלות חוק המתפעל   הבנקבסניפי ניתן לקבל שירות פרונטאלי 

 . הייעוץ הפנסיוני .  הסניפים ממוקמים באזורים מרכזיים הנגישים לתחבורה ציבורית

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

וסודיות,שקיפות אמינות   
 

. עמיתיהביושר, הגינות ואמינות ותקפיד על שמירת סודיות המידע ועל פרטיותם של  תנהג החברה

 .הממונהתפעל  בהתאם להוראות החוק, תוך ציות להנחיות  החברה

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

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

 

 ויעילות מקצועיות

 

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

 ובהתאם לפניה.  ומדויקמהימן 

פי הוראות -כן, שולחת החברה לעמיתי הקרן דו"חות על מצב חשבון פחות אחת לשנה על-אשר על

 החוק.

מלא וענייני בהתאם לפניה, מידע את פרטיו ויאפשר מתן ור נציג השירות ימסבכל מענה לפנייה 

בין היתר לגבי אופן הגשת בקשה לשירות או לתביעה, אופן הטיפול בתלונה אצל הממונה על פניות 

 ציבור, אופן קבלת שירות באמצעי התקשורת השונים וכדומה.

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

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

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 באופן שוטף.

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

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

 של תרחישי חירום. תקופתי

 

 .באפשרות עמיתי קרן ההשתלמות להשיג על איכות השירות הניתנת להם

-, תל6קויפמן יחזקאל לכתובת:  –ע"י פנייה למזכירות הקרן  בדואר  בנושאי תוכניות לימודים 

 03 – 5162136ובפקס   אביב

 

 או דרך פנייה לממונה תלונות הציבור    kereni@fibi.co.il  מיילל ע''י   פנייה  בנוגע לכל נושא אחר

   החברה. רבאמצעות מנגנון פניות הציבור באת

 

 החברה ערה לרגישות הרבה שבטיפול בתלונות. 

בהתאם לכך, כל תלונה שתתקבל תטופל באופן מקצועי, הגון ויסודי וזאת בהתאם לתקנון הקרן 

 ותוך כיבוד המתלונן. ולהוראות הדין ללא משוא פנים 
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