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فرایند بیان شکایت از طریق ارتباط با سامانه نظارت و ارتباطات مردمی(:)8655

شرٍع

تواس هشتری با ساهاًِ ()8655

سایر ابسارّای

ارتباعی

دریافت ٍ ثبت اعالعات شکایت هشتری تَسظ ساهاًِ در سیستن CRM
راٌّوایی ٍ حل هشکل هشتری تَسظ کارشٌاساى ساهاًِ در صَرت اهکاى

 .4تلفي 1رلوی  )004( 8655بِ صَرت  01ساعتِ

 .0پیام کَتاُ بِ شوارُ 5000008655
 .3پست الکترًٍیک 8655@shahr-bank.ir
 .1سایت باًک شْر shahr-bank.ir/8655
 .5پَرتال باًک شْر citybank.iri/8655

ارجاع اعالعات هربَط بِ شکایت بِ ادارُ بازرسی

 .6صٌذٍق اًتماد ٍ شکایت در ستاد باًک

تَسظ ساهاًِ
 .7عرح شکایت در جلسات ارتباط هستمین هذیراى
بِ صَرت تلفٌی ،حضَری ٍ استفادُ از ابسار ًَیي
تواس ادارُ بازرسی با هشتری ٍ برعرف ًوَدى
هشکل ٍی در صَرت اهکاى
در صَرت ًیاز بِ پاسخگَیی تَسظ ٍاحذ خاص  ،تعییي
ٍاحذ پاسخگَ بِ شکایت ٍ ارسال اعالعات هربَط بِ شکایت
بِ آى ٍاحذ
تواس با هشتری از عریك شوارُ تواس ٍی ٍ اعالم
ٍصَل شکایت از عریك ٍاحذ پاسخگَ
پاسخگَیی بِ شکایت تَسظ ٍاحذ پاسخگَ (تکویل
فرم شوارُ  )0عی هذت همرر بٌا بر هاّیت شکایت ٍ
تواس با هشتری ٍ اعالم راّکار ٍ ًتیجِ بِ ٍی
اعالم ًتیجِ رسیذگی بِ شکایت بِ ساهاًِ
A

(ّر سِ شٌبِ)
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A

اًجام فرایٌذ پیگیری رضایت هشتری از رسیذگی بِ شکایت تَسظ

ساهاًِ (تکویل فرم شوارُ ) 0

تْیِ گسارش ّفتگی از تعذاد شکایت ّا ٍ هیساى رضایت هشتریاى از ًحَُ
پاسخگَیی تَسظ ساهاًِ (فرم شوارُ )3

بایگاًی گسارشّا ٍ تْیِ گسارشّای هاّیاًِ از شکایت ّا (فرم شوارُ )1
تَسظ ساهاًِ ٍ ارسال آى بِ هذیر عاهل

پایاى

ً کتِ2
 .4هشتری(شاکی) هی تَاًذ ًتیجِ رسیذگی را با رکر کذ پیگیری ٍ یا هشخصات فردی از سَی ساهاًِ
پیگیری ًوایذ.
 .0هشتریاى هی تَاًٌذ عالٍُ بر عرح شکایت ًمغِ ًظرّا ٍ دیذگاُ ّای خَد در هَرد عولکرد باًک ٍ
کارکٌاى را در لالب اًتماد ،پیشٌْاد ٍ تمذیر از عریك تلفي  ٍ 8655یا سایر ابسارّای هعرفی شذُ
اعالم ًوایٌذ.

ساهاًِ ًظارت ٍ ارتباعات هردهی باًک شْر ()8655

