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שיעור השיחות שמשך ההמתה בהם היו 
מעל 6 דקות

ממוצע משך ההמתה (בדקות) לקבלת מעה 
אושי מקצועי לשיחות בהם משך ההמתה 

היו מעל 6 דקות

שיחות 
בושאים 
אחרים

שיחות בושאים אחרים

מספר השיחות למוקד הטלפוי במהלך 
התקופה

שיחות סוג שירות- בירור חשבון
לסוג 

שירות- 
סיום 

התקשרות

מספר השיחות שמשך ההמתה 
לקבלת מעה אושי מקצועי היו 

מעל 6 דקות

                               מתן מעה טלפוי אושי מקצועי

לוח 01

תאגיד בקאי שבחר באפשרות הראשוה 

שיחות לסוג 
שירות- 

בירור חשבון

תאגיד בקאי שבחר באפשרות השיה 

סה"כ 3 סוגי השירותים 
(טיפול בתקלה, בירור חשבון, 

סיום התקשרות)

סה"כ 3 סוגי  סוג שירות- סיום התקשרות
השירותים 

(טיפול 
בתקלה, בירור 
חשבון, סיום 
התקשרות)

סוג שירות- טיפול בתקלה
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שיחות לסוג 
שירות- 

טיפול בתקלה
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