
 
 נציב תלונות הציבור

 

442-5477455: פקס 442-5477111: פוןטל, 24452אביב -תל, 4477. ד.ת, 521דרך מנחם בגין , מגדל היובל  

 2מתוך  5עמוד  61207940

 

 מידע על טיפול בתלונות הציבור

 

 

דוק את תלונות ופניות הציבור וכפופה בהיחידה לפניות הציבור הינה יחידה ארגונית שתפקידה ל .5

 .ארגונית לנציב תלונות הציבור

 
הציבור וכפוף לחבר בהנהלת  נו מנהל בבנק הממונה על הטיפול בתלונותנציב תלונות הציבור הי

 .הבנק
 

ופועל להטמעת תרבות ארגונית התומכת , בה בטיפול בתלונות ובפניות הציבורהבנק רואה חשיבות ר .2

 .יעיל והוגן בתלונות לקוחותיו, מהיר, בטיפול נאות

 

ביושרה וללא משוא  , אכפתיותב, באדיבות, במהימנות, במקצועיות אנו מחויבים לטפל בכל פניה .3

 .פנים

 
על ידי הלקוח והרישומים בספרי  הטיפול מתבסס על המסמכים והאסמכתאות שצורפו לתלונה

פניה לגורמים הרלוונטיים בבנק ובדיקה עצמאית ובלתי תלויה של התלונה , הבנק ובמסמכיו

 .ונסיבותיה

 

 דרכי ההתקשרות .7

, 521דרך מנחם בגין , היחידה לפניות הציבור, בנק מרכנתיל דיסקונט: פניה באמצעות הדואר .7.5

 .2445245תל אביב  

 442-5477454: רפניה באמצעות פקס מספ .7.2

 pniotz@mdb.co.il: פניה בדואר אלקטרוני .7.3

 www.mercantile.co.il": צור קשר"בקישור , פניה באמצעות אתר האינטרנט של הבנק .7.7

 442-54775155511פניה טלפונית במספר  .7.1

 

 .ת להשיג החלטת הנציב בעניינו בפני המפקח על הבנקים בבנק ישראללמתלונן זכו .1

 

 .פרטים על אמנת השירות לטיפול בתלונות הציבור מובאים באתר האינטרנט של הבנק ובסניפים .2
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 2מתוך  2עמוד   25244474

 :(5.5.52-35.52.52)בתקופת הדיווח שטופלו  ופניות להלן נתונים על תלונות .4

 

 בתקופת הדיווח טופלושפניות שהתקבלו או מספר ה

 טופלו התקבלו סוג פניה

 234 236 פניה

 518 594 תלונה
 

 

 התפלגות התלונות שטופלו לפי משכי הטיפול בימים

 או יותר ימים 51 ימים 01-51 ימים 11-03 ימים 1-11 סעיף

 20 95 184 219 מספר תלונות

 3.86% 18.34% 35.52% 42.28% שיעור מסך התלונות
 

 

 ת שטופלו לפי נושאיםהתפלגות התלונו

 נושא
כ תלונות "סה

 לנושא
כ "שיעור מסה
 התלונות

 18.15% 94 איכות השירות

 19.11% 99 אמצעי תשלום

 14.67% 76 (לא לדיור)אשראי 

 4.44% 23 אשראי לדיור

 0.19% 1 חשבון ללא תנועה

 3.09% 16 ח"מט

 3.86% 20 מידע

 0.39% 2 ניירות ערך

 18.15% 94 (ד"כולל חח)עובר ושב 

 1.35% 7 פיקדונות וחסכונות
פעילות נוספת של התאגיד 

 16.60% 86 הבנקאי
 

 

 התפלגות התלונות שטופלו לפי אופן סיום הטיפול

 סעיף
תלונות 
 מוצדקות

תלונות בלתי 
 מוצדקות

תלונות ללא 
 קביעת עמדה

תלונות שאינן 
 בסמכות הנציב

 16 213 232 57 מספר תלונות

 3.09% 41.12% 44.79% 11.00% נותשיעור מסך התלו
 

 

 


