הודעת פתיחה
בחירת שפה קבועה )עברית ,ערבית ,רוסית(

*8

בשלב זה לא
ניתן להקיש *1
למעבר לבנקאי

הזדהות באמצעות ת.ז + .קוד  /חתימה קולית.

המספור  3-7בתפריט
הוא דינאמי*2407
ומשתנה
בהתאם לחשבון הלקוח

*5

מתחיל מכאן

השמעה אוטומטית

*1

7

לקבלת
בנקאי

פנייה לסניף
לבקשת פתיחת או
סגירת חשבון

טלפקס ,פעולות
בקרנות נאמנות
ויתרות מט"ח

בנקאי

*

6

5

4

השקעות -ני"ע
וזמן אמת

*

תמיכת אינטרנט

1

יוסר בעוד
 30יום

הוראות הפעלה:
* – 0תפריט עזרה
* -1בנקאי שירות
* -3תפריט ראשי
* -4החלפת חשבון
* -6שעות פעילות הסניפים

1

למידע על שוק
ההון ומטבע
חוץ

2

לבירור
סטאטוס
הוראות
בנירות ערך

3

* -8שינוי שפה

1

תמיכת אינטרנט
ללקוחות פרטיים

2

השמעת קוד
משתמש -לקוחות
פרטיים בלבד
יצירת סיסמא
לאינטרנט

3

מעבר לבנקאי
תמיכה

1

השמעה אוטומטית
מבט שוק כולל

* מעבר למענה קולי ישן

הגדרות ,סיסמאות ,שינוי שפה ודיווח על תקלות

פירוט בדף הבא

2

תמיכת אינטרנט
ללקוחות עסקיים

מידע ושירות בנושא
משכנתאות
מעבר לקו משכן
שירות

האופציה תושמע
לבעלי משכנתא
בלבד

1

העברה בין
חשבונותיי

2

העברה לצד ג'

2

הזמנת פנקסי צ'קים

פעולות בפיקדונות ופר"י

1

3

שחזור קוד סודי

5

הוספת סכום
לפיקדון

פעולות בכ.א

3
1

התאמה ופתיחת פיקדון

משיכת סכום
מפיקדון

4

לנתוני זמן אמת
מהבורסה באמצעות
הוראה קולית

בנקאי

1

העברות כספים

1
2

לבירור מצב חשבון

לביצוע פעולות בחשבון

3

מעבר לבנקאי לתמיכה

סטאטוס הוראות
שוק ההון ומטבע
2
בנירות ערך
חוץ
נתוני בורסה
 3בהוראה קולית
*1

3

2

1

2

שפעול כרטיס

שינוי מועד חיוב

הלוואות ואשראי ברגע

קבלת אשראי
*1

2

פירעון אשראי

בנקאי

1

9
העברות לצד ג'

ריכוז יתרות בחשבון

פירוט תנועות עתידיות,
 2אחרונות ולתאריך
נבחר

3

מידע סך חיובי כ.א

4

מידע מפורט פיקדונות
בחשבון

5

מידע מפורט חסכונות
בחשבון

 6פירוט הלוואות וערבויות

*1

בנקאי

האופציות
יושמעו
בהתאמה
לחשבון הלקוח

*5

הגדרות שינוי שפה ודיווח על תקלות
3

2

הגדרות סיסמאות וקודים

שירותים עצמיים

1

דיווח על תקלות

שינוי שפה קבועה

1

שינוי קוד סודי למענה
הקולי

1

תקלות בנקטים

קו בנקטים

2

השמעת קוד משתמש
לאתר ולאפליקציה-
לקוחות פרטיים בלבד

2

תקלות באתר
ובאפליקציה

קו 2409

3

יצירת סיסמה לאתר
ולאפליקציה

3

תקלות אחרות

בנקאי פועלים בטלפון

תקלות אחרות מגיעות לבנקאי
ויכולות להיות במגוון נושאים,
פעל בהתאם להנחיות בפ.ז.ל
בפריט הידע הרלוונטי.
במידה ונתקלת בנושא שאין עליו
מענה ,פנה לבכיר  /מנהל צוות
והעבר משוב.

