
איכות השירות
קנט שואפת להעניק ללקוחותיה שירות באיכות גבוהה.

קנט משקיעה משאבים רבים בכדי להבין את צרכי לקוחותינו מתוך מטרה לבנות מערכת יחסי עבודה ארוכת טווח עמם.
בכל זמן נתון ניתן לצפות מעובדי קנט:

למקצועיות ומצוינות.	 
להיות קשובים לצורכי לקוחותינו.	 
להתנהגות אדיבה ומנומסת.	 
להגינות ויושרה אישית.	 
לשמור על פרטיות לקוחותינו ולא להעביר מידע אודות הלקוח לצד שלישי ללא אישור הלקוח להעברת המידע.	 

אמצעי התקשורת
קנט מעודדת תקשורת כנה ופתוחה עם לקוחותיה במדיות השונות )טלפון, פקס, מייל, דואר(.

נשמור על קשר רציף ונדאג לעדכן את לקוחותינו בסטאטוס הפניה, באמצעות המדיות השונות ובהתחשבות בבקשת 	 
הלקוח לקבלת מענה במדיה מסוימת.

בכל פניה ללקוחותינו נציין את דרכי ההתקשרות עמנו.	 
נעודד את לקוחותינו ליצור עמנו קשר בכל צורה הנוחה להם על מנת שנוכל לענות על כל שאלה הקשורה לתחום 	 

עיסוקינו, לרבות באמצעות הטלפון, הפקס, והודעות מייל.
נשמח לארח את לקוחותינו במשרדי קנט או להיפגש עימם. תיאום פגישה אישית עם נציג החברה ניתן לקבוע באמצעות 	 

מחלקת שיווק בטלפון 03-6270200.
משרדינו פרוסים ברחבי הארץ:

 סניף ראשי )המשרד פתוח בין השעות 08:00 - 17:00(
 תל אביב, דרך מנחם בגין 74, ת.ד. 51231, תל אביב, מיקוד 6721516.

.kanat@kanat.co.il ,03-6270206 :טל: 03-6270200, פקס
 סניפים אזוריים )הסניפים פתוחים בין השעות 08:00 - 16:00(

afula@kanat.co.il ,04-8339236 :סניף צפון, רח' קדרון 14, קומה 2, עפולה, מיקוד 1871128. טל: 073-2280401, פקס 
kfarharoe@kanat.co.il ,04-6251177 :סניף מרכז, כפר הרואה, מיקוד 3895500. טל: 073-2280410, פקס 

negba@kanat.co.il ,073-2263194 :סניף דרום, צה"ל 99, קומה 2, אשקלון, מיקוד  7859323, טל: 073-2280425, פקס
www.kanat.co.il :אתר קנט

תהליכי קבלת החלטות בקנט
על מנת להבטיח את השירות הטוב ביותר ללקוחותינו קנט שמה דגש על תהליכי קבלת ההחלטות בחברה:

נקבל החלטות עסקיות ונשתדל לענות לצרכים הייחודיים של לקוחותינו.	 
נתייעץ עם לקוחותינו או באי כוחם באופן שוטף על איכות המוצרים שלנו ואיכות השירות הניתן בחברה. נשתדל לעמוד 	 

בדרישות המועלות ע"י לקוחותינו ונבקש את דעתם בנושאים הנוגעים לעיסוקם באופן ישיר.
כאשר תוגש לנו על ידי לקוח בקשה לקבלת הצעה לביטוח נטפל בה במהירות האפשרית, ובמידת הצורך ניתן ייעוץ 	 

מקצועי, מלא וענייני, אודות האופציות המתאימות ביותר לצרכיו האישיים של כל לקוח ולקוח.
כאשר תוגש לנו על ידי לקוח תביעה לקבלת תגמולי ביטוח בעקבות נזק, נטפל בה במהירות כדי שלקוחות החברה יוכלו 	 

לקבל את הפיצוי המגיע להם, במהירות האפשרית, לפיצוי נצרף תחשיב מפורט לאופן חישוב תגמולי הביטוח.
כל פנייה שתעשה על ידי לקוח אל קנט תענה )בעל פה או בכתב( על ידי הגורם המתאים בצורה מהירה, מקצועית, 	 

מפורטת, מנומקת ועניינית.

מסירת פרטים על השירות המוצע
על מנת שנוכל למסור ללקוחותינו פרטים וליידע אותם בביטוחים השונים שלנו:

נפרסם מידע באמצעות מכתבים שישלחו לבתי הלקוחות על כל ביטוח או שירות בקנט.	 
נפרסם באתר האינטרנט של החברה דוחות כספיים מדי רבעון.	 
אתר האינטרנט של קנט יכלול מידע כללי רב ומפורט אודות החברה, תחומי פעילותה, עובדיה הבכירים, תהליכי הגשת 	 

תביעה לקבלת תגמולי ביטוח וכו'.
נתחזק בצורה שוטפת את אתר האינטרנט.	 
הרפרנטים במחלקות השונות עומדים לרשות הלקוחות. קנט נותנת שירות במהלך כל שעות פעילות החברה לצורך 	 

מענה לכל שאלה המתעוררת.

מדדי שירות
קנט קבעה מדדי שירות לטובת לקוחות החברה:

תשלום ללקוח בתוך 30 יום מהיום שבו היו לקנט את מלוא הנתונים והמסמכים הנדרשים לצורך חישוב התביעה.	 
מחלקת הערכה תיצור קשר עם המבוטח לא יאוחר משלושה ימי עבודה מקבלת הודעת הנזק.	 
מכתב המופנה לממונה על פניות הציבור יקבל מענה לא יאוחר מ- 10 ימי עבודה.	 

כיצד ניתן לתת לנו משוב
נשמח לקבל מלקוחותינו משוב בכל עת, כדי לעזור לנו לשפר את מוצרי הביטוח והשירות שאנו נותנים. אם ברצונך להעביר 

משוב על פעילותינו בקנט תוכל ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות:
יצירת קשר טלפוני או פנייה בכתב לנציג קנט עימו אתה נמצא בקשר, לרבות פנייה ישירה למנהלי המחלקות השונות.	 
פניה בכתב או בהודעת מייל לנציב פניות הציבור בקנט אשר ישמח לעמוד לשירותך וישיב לפנייתך באופן מהיר, 	 

.kanat@kanat.co.il אובייקטיבי וללא משוא פנים: בטלפון 03-6270200, פקס 03-6270206 או במייל
 כל לקוח רשאי להשיג על רמת השירות שניתנה לו באמצעות פנייה	 

לנציב פניות הציבור בקנט.

Tel. 03-6270200 | www.kanat.co.il |  kanatpage

אמנת שירות

עובדי קנט מחויבים לפעול לפי ערכי היסוד של החברה: עסקיות, הגינות, מצוינות,  
מהירות תגובה, לקיחת אחריות, גמישות, תקשורת ברורה.

ננהג כלפי לקוחות החברה ביושר, כבוד, סובלנות, מקצועיות ונחתור למצוינות. 
בקנט מאמינים בניהול מקצועי של הביטוח.

בקנט מאמינים כי המקצועיות העסקית מתבטאת גם בשאר תחומי הפעילות היומיים וחותרים 
להשתפרות גם בתחום האחריות החברתית והסביבתית של החברה ללקוחותיה.


