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                                   עסקי שמור         
 

 
 

  חטיבת לקוחות
 אגף השיווק

 אגף השיווק תלשכת מנהל

 

 16.2.2016, ז' באדר א', התשע"ו

 300-004433-2016 מספר:

 

 

 לכבוד
 מר רן מלמד

 סמנכ"ל מדיניות חברתית
 עמותת "ידיד"

  

 
 

 נוהלי השימוש במת"מ והפקת חשבונות החודשים נדון:ה
 למנכ"ל חברת החשמל מר עופר בלוך 1.2.16סימוכין: פנייתך מיום     
  
  

 
נבקש להדגיש תחילה כי נושא הגבייה הוא למנכ"ל החברה כמופיע בסימוכין לעיל,  במענה לפנייתך

ו יש לשלם תמורה על כל מוצר או שירות הניתנים לאדם, מורכב ורגיש, ומחייב איזון בין העיקרון לפי
שלגביהן החברה נוקטת משנה  ת וחלשותלרבות אלו החיוניים, לבין התחשבות באוכלוסיות נזקקו

  זהירות ורגישות חברתית גבוהה.
  

כחלק מהאיזון המתחייב כאמור לעיל, המת"מ נותן בידי הלקוח שליטה על צריכת החשמל שלו ועל 
יעורי נציין, כי נקבעו ש בגינה, וגם מאפשר לחברה לגבות את החוב שהצטבר בעבר. בהקשר לכךהתשלום 

 פריסת חוב, כדלקמן:
  
      מהרכישה השוטפת; 40%החזר החוב יהווה ₪,  5,000כאשר סכום החוב שהצטבר עד 
  
     מהרכישה השוטפת 50%החזר החוב יהווה ₪,  5,000אשר החוב שהצטבר עולה על כ . 
  

מערך הרכישה, נבקשך  70%בהקשר לנתון המצוין בפנייתך, של החזרי חוב אשר הגיעו לשיעור של עד 
 להעביר אלינו את פרטי המקרים, לבדיקתנו.

  
מסכום הרכישה השוטפת, אמנם יקל על הלקוח אבל  10%החזר חוב בשיעורים נמוכים יותר, לדוגמה 

לא יאפשר לחברה לגבות את החוב בזמן  וב שלו בזמן סביר,הח אלא יאפשר ללקוח לכסות את מלו -מנגד 
 , סביר ויגרום ללקוח חיובים גבוהים בריביות

יחד עם זאת, במקרים חריגים החברה אכן מאפשרת כיסוי חוב בשיעורים נמוכים בהתאם ליכולות 
 בדיקה פרטנית.  עפ"יהלקוח 
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, ריבית וללא בחירתם על פי, חודשי תשלום עלבצ חודשי דו חשבון המקבלים ללקוחות לאפשר על מנת
 :הלקוחות לשירות חלופות שתי כיום מופעלות

 
 
   הערכה בסיס ועל החברה עובד ידי על המונה קריאת פי-על לסירוגין, חודשי חשבון      .1

  
, חודשי חשבון( חוזרות בפניות צורך ללא) קבוע באופן לקבל יוכל, חודש מידי לשלם המבקש לקוח
 אחד חודשי חשבון ולאחריו, בפועל המונה קריאת פי על אחד חודשי חשבון: לסירוגין ייערך אשר

 קריאות על פי שחושבו, הקודמות בתקופות הלקוח של החשמל לצריכת בהתאם, הערכה בסיס על
 מטלפון שיחת חינם) 103 הטלפוני השירות למרכז לפנות הלקוח על, השירות לקבלת. בפועל המונה

 .להפסיקו יבקש הלקוח אשר עד המחשב ידי על אוטומטי באופן נמשך ההסדר, זו לופהבח(. קווי
   

 .הלקוח קריאת פי ועל החברה על ידי המונה קריאת פי על ,בקשה ספציפית על פי, חודשי חשבון      .2
  
 .iec.co.ilwww: בכתובת החברה של האינטרנט אתר באמצעות  2.1

  
 על, החברה קריאת על פי ללקוח שנשלח החשבון עריכת מועד לאחר חודש, לחודשיים אחת

 לפי שיערך, לתשלום חשבון אליו ויישלח, הנוספים והפרטים המונה מצב את לדווח הלקוח
 .המונה מצב על שלו הדיווח

  
   103השירות  למרכז הלקוח פניית באמצעות  2.2

  
 בעמוד מופיע השוטף החשבון עריכת מועד) השוטף החשבון עריכת מועד לאחר כחודש

 מצב על לדווח, 103 למוקד להתקשר הלקוח יכול"(, החשבון ריכוז" מעל, בחשבון הראשון
 .שמסר המונה למצב בהתאם, חודשי חשבון אליו שיישלח ולבקש, המונה

  
 לגבייה יישלח החשבון, בעק הוראת בהסדר החשבון את המשלמים ללקוחות, שלעיל החלופות בשתי

 ".הבנק באמצעות
 

 נשמח לעמוד לרשותכם לצורך הבהרות נוספות.
  
  

 
 

 בכבוד רב, 
 

        ענת שמיר                 
   מנהלת אגף השיווק                                                

 
 
 

 :העתקים
 המנכ"ל –מר עופר בלוך 

      "ל וסמנכ"ל לקוחותמשנה למנכ –מר יצחק בלמס 
 

 
                                 

 
 

 

http://www.iec.co.il/

