אוקטובר 2019

אמנת שירות
איילון חברה לביטוח בע״מ
“אנשים לשירות אנשים״

כללי
אנו עובדי איילון גיבשנו את האמנה של החברה ,בין השאר ,על סמך היסודות האסטרטגים של איילון.
יסודות אסטרטגים אלה מבוססים על שירותיות ,מקצועיות ,כבוד ,אכפתיות ומצוינות שאותם שוקדת החברה לשמר
ולפתח ,ואשר הינם הבסיס להישגי החברה לאורך כל השנים.
החברה נוסדה ע״י מר לוי יצחק רחמני והוא זה שחרט את מדיניות המקצועיות והשירות שהפכה ברבות הימים לסלוגן
המלווה את החברה “אנשים לשירות אנשים״.
“אנשים לשירות אנשים״ ביחד עם “החברה המקצועית בישראל״ משקפים בתמציתיות ובמדויק את רוח החברה ,ואנו
עובדי איילון יודעים ומודעים לכך שהמוצר של החברה הינו השירות למבוטחינו.

הגינות וכבוד
אנו פועלים מתוך כבוד והגינות לך הלקוח שלנו.
שמנו נר לרגלינו את חובת ההגנה והשמירה על פרטיות המידע של לקוחותינו.
אנו נשמור ונפעל להבטחת שמירת פרטיות הלקוח.
איילון דואגת ומקפידה כי משרדיה יהיו מונגשים היטב לבעלי מוגבלויות.
אנשי השירות שלנו מקפידים על הופעה ייצוגית ולבוש ההולם כיאה לתפקידם

שקיפות ,בהירות וזמינות
אנו פועלים בשקיפות מול לקוחותינו וננהג בהגינות ובכבוד.
אנו מעניקים מידע ענייני ,מלא ,מדויק ומנומק לפונים אלינו בתוך פרק זמן
סביר.
אנו פועלים לנגישות בכל הנוגע לשירות ויוצרים בהירות ופשטות בכל הקשור
לפניה לחברה לרבות פירוט של אופן הגשת הבקשה לשירות ו/או תביעה.
אנו פועלים לתיעוד מידע הכרוך במתן שירות ללקוחותינו ככל שרלוונטי.

אנו פועלים להעמיד דרכי תקשורת מגוונות ,יעילות ,זמינות וידידותיות לפונה ובכלל זה באמצעות שימוש בטכנולוגיות
חדשות וזמינות לרבות:
מוקד שירות לקוחות
אתר האינטרנט של החברה ,לרשות לקוחות החברה עומד גם אתר אישי מאובטח באמצעותו ניתן להתעדכן
במצב הביטוחי של הלקוח ,תשלומי פרמיות וסכומי חסכון ובמידע רב נוסף.
סוכני הביטוח של המבוטח
מייל לפניות הציבור
הגדרנו ,ככל שניתן ,את יעדי השירות בתקופות שיא וחירום וכן את אופן מתן השירות בתקופות אלה כך שנהיה ערוכים
בכל מצב לספק רמת שירות מיטבית.
אנו מעניקים את השירות בפריסה רחבה ככל הניתן ברחבי הארץ.
העמדנו לרשותכם לקוחותינו ,מוקד שירות לקוחות הפעיל  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,הפועל למענה טלפוני
אדיב ,מהיר ,ותוך זמן המתנה סביר.

מקצועיות
החברה מינתה ממונה שירות ביחידות השונות שהנם בעלי תפקיד בכיר
המכירים ומעורבים בתהליכי השירות בתחום עליו הם אמונים.
אנו פועלים לשיפור מתמיד של רמת השירות המוענקת ללקוחותינו במסגרת
תוכניות העבודה שלנו והן כחלק מההוויה היום יומית שלנו.
אנו שואפים ליצירת יתרון ובידול במתן השירות למול המתחרים שלנו.
אנו נעמיד לרשות מבוטחינו מסלולי שירות מהיר ככל שניתן.
מכיוון שלעיתים מתן השירות נעשה גם בשילוב של ספקים וגורמים חיצוניים,
הגדרנו את רמת השירות הנדרשת מהם ואנו מפקחים על רמת השירות המוענק על ידם ,כך שאתה הלקוח תהנה
משירות כולל ברמה גבוהה.
כדי לעמוד בדרישות המקצועיות הגדרנו עבור כל עובד העוסק במתן שירות כללים ביחס לרמת המקצועיות הנדרשת
ממנו ,השכלתו ,הכשרתו וניסיונו הרלוונטיים לצורך מתן השירות.
אנו בוחנים באופן שוטף את הצרכים והדרישות של לקוחותינו ובהתאם מפתחים מוצרים חדשים במטרה לתת מענה
מיטבי .אנו מעמידים לרשותכם מגוון רחב של מוצרים בתחומי הביטוח והפיננסים במטרה להיענות לצרכיכם.

יחס אישי
אנחנו מבינים את החשיבות של יחס אישי ושלכל לקוח צרכים ייחודיים .נעשה
מאמץ להעניק לך שירות אישי ממוקד ומותאם לצרכיך.
אנו נבצע סקרי שביעות רצון לשם בחינת רמת שביעות הרצון שלכם מהשירות
הניתן על ידנו.
למרות מאמצים כבירים שאנו משקיעים בעמידה ביעדים ובמתן שירות מיטבי ואיכותי עדיין יתכנו טעויות אנוש הקורות
בשגגה או סטיות שנגרמות עקב מקרה קיצון .אנו פועלים לצמצם מקרים אלה ומפיקים לקחים כחלק מהיותנו חברה
קשובה ולומדת.
בכל מקרה שאכן לדעתך רמת השירות שלנו לא הייתה משביעת רצון ,הנך יכול להשיג על רמת השירות ואנו ,כאמור,
ננסה לפתור את הנושא ונסיק מסקנות לעתיד.

מספרי קשר
מוקד שירות הלקוחות:
החברה העמידה לרשות לקוחותיה מרכז שירות לקוחות )מש״ל( הפעיל  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,ופועל
למענה

להלן אופן הפניה לחברה באמצעות המוקדים/הצוותים:

יחידה ארגונית

מספר טלפון

מרכז שירות לקוחות )מש״ל( *

1700-72-72-27

צוות שירות גרירה וחילוץ *

* 6677

צוות שירות תשלומי תביעות

* 6679

צוות שירות בריאות

1-800-35-20-01

צוות שירות חיסכון ארוך טווח
)ביטוח חיים(

1-700-72-72-77

צוות Driving

1-800-30-30-34

* פעיל  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.

מדדי רמת השירות
בטבלאות המצורפות מפורטים מדדי רמת השירות בהתאם לתחום וסוג פעילות.
מדדי השירות המפורטים להלן הוצבו ונקבעו על ידי איילון כיעדים למתן שירות ללקוחות והינם מושפעים ממרכיבים
דינמיים וככאלה נתונים לשינויים .במידה ויחול בהם שינוי תעודכן אמנת השירות בהתאם.

פניות הציבור
פעילות

יחידה ארגונית

מדד שירות

 .1פניות הציבור

תגובה לפונה בכתב

במהלך  30יום

 .2פניות הציבור

בקשה למסמכים חסרים

במהלך  14יום ממועד קבלת
הפניה

 .3פניות הציבור

מענה לאחר המצאת כל החומר שנדרש

במהלך  21יום

שירות בתביעות*
יחידה ארגונית
 .1מוקד שירות לקוחות  -מש״ל
.2

ביטוח כללי פרט ובריאות

.3

ביטוח כללי פרט ובריאות

פעילות

מדד שירות

פניה לשירות בדוא״ל /פקס

עד  48שעות ממועד הפניה

מסירת הודעה בדבר מהלך בירור התביעה
ותוצאותיו מיום קבלת כל המסמכים והמידע

תוך  30יום

שנדרש
דרישה מידע ומסמכים נוספים מהיום שהתברר
הצורך בהם

תוך  14ימי עסקים

.4

ביטוח כללי פרט ובריאות

העברת העתק מפסק דין או הסכם

תוך  14ימי עסקים

.5

ביטוח כללי פרט ובריאות

מסירת מידע בדבר קיומה של פוליסה

תוך  14ימי עסקים

.6

ביטוח כללי פרט ובריאות

הודעה למבוטח על דרישת תגמולי ביטוח של
צד שלישי

תוך  7ימי עסקים

.7

ביטוח כללי פרט ובריאות

מסירת העתקים מפוליסה או תקנון

תוך  14ימי עסקים

.8

ביטוח כללי פרט ובריאות

מסירת העתקים מכל מסמך שעליו חתם
התובע

תוך  21ימי עסקים

*המידע מתייחס לתביעות הכפופות לחוזר “בירור וישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור”.

ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך
יחידה ארגונית

פעילות

מדד שירות

.1

מוקד שירות לקוחות

חזרה ל  call backזמן עד חזרה

תוך  2ימי עסקים

.2

תפעול ביטוח חיים

שליחת דוחות ואישורים למבוטחים ע״פ דרישה
ממערכת הטלפוניה  -שירותים אוטומטיים

תוך  3ימים

.3

תפעול ביטוח חיים

שליחת מסמכים למבוטחים לפי דרישה

תוך  7ימי עסקים

.4

תפעול ביטוח חיים

.5

תפעול ביטוח חיים

.6

תפעול ביטוח חיים

.7

תפעול ביטוח חיים

.8

מיישבי תביעות

זמן טיפול בהצטרפות מיום קבלת כל
המסמכים הנדרשים
זמן טיפול בפדיון מיום קבלת כל המסמכים
הנדרשים
זמן טיפול במעבר בין מסלולי השקעה מיום
קבלת כל המסמכים הנדרשים
העברת כספים לקופת גמל אחרת מיום קבלת
כל המסמכים הנדרשים
מסירת הודעה בדבר מהלך בירור התביעה
ותוצאותיו

תוך  7ימים
תוך  30ימים
תוך  3ימי עסקים
בהתאם לקבוע בהוראות הדין
תוך  30יום

.9

מיישבי תביעות

דרישה למידע ומסמכים נוספים

 14ימי עסקים מהיום שהצורך
במידע /מסמך נוסף היה ידוע

.10

מיישבי תביעות

מסירת הודעת המשך בירור תביעה

כל  90ימים

.11

מיישבי תביעות

מסירת הודעת שינוי לגבי הקטנת תשלומים
עיתיים או הפסקתם

תוך  30-60ימים
לפני מועד הביצוע

.12

מיישבי תביעות

העברת העתק מפסק דין או הסכם

תוך  14ימי עסקים

.13

מיישבי תביעות

מסירת מידע בדבר קיומה של פוליסה

תוך  14ימי עסקים

.14

מיישבי תביעות

.15

מיישבי תביעות

מסירת העתקים מפוליסה או תקנון
לבקשת תובע
מסירת העתקים מכל מסמך שעליו חתם
התובע

תוך  14ימי עסקים
תוך  21ימי עסקים

הערה :מידע לגבי מיישבי תביעות ,מתייחס לתביעות הכפופות לחוזר “בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור”.

להלן מערכות כללים המהווים חלק ממדיניות השירות:
מערכת כללים לבירור וליישוב תביעות בפניות הציבור לביטוח חיים
/https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/life-insurance/claims
מערכת כללים לבירור וליישוב תביעות בפניות הציבור לביטוח בריאות ,תאונות אישיות ,נסיעות לחו״ל )גוף(
ותושבי חוץ
https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/health/health-insurance/claims/#scrollanchor
מערכת כללים לבירור וליישוב תביעות בפניות הציבור לביטוח רכב רכוש )עצמי וצד שלישי( ,ביטוח מקיף
לדירה ומטען
/https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/home-insurance/claims
/https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/car-insurance/claim
מערכת כללים לבירור וליישוב בקשות תשלומי ביטוח חובה לרכב
/https://www.ayalon-ins.co.il/insurance/car-insurance/claim
אופן קבלת השירות והטיפול בבקשות ותלונות אצל ממונה על פניות הציבור או הממונה על השירות יהיה
בהתאם לנוהל שמפורסם באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
/https://www.ayalon-ins.co.il/services/public-complaints

איילון ,אנשים לשירות אנשים

