
»حقوق وواجبات العميل«

التعامل  ثقافة  ن�شر  بهدف  كافة،  باأنواعها  والمالية  الم�شرفية  والمنتجات  الخدمات  تقديم  اطار  في 
ال�شفاف والعادل، نلفت نظر العمالء كافة الى ما يلي:

حقوق العميل 

للتاأّكد من فهمها والقدرة على  1. طلب االي�شاحات والمعلومات الكافية عن تفا�شيل واحكام المنتج او الخدمة، واالطالع على كافة ال�شروط 

االلتزام بها.

2. الح�شول على كافة التفا�شيل اال�شا�شية الوا�شحة والمب�ّشطة عن الخدمات والمنتجات المالية، و�شرح م�شتويات المخاطر التي تحتوي عليها.

3. الح�شول على االإجابة الوا�شحة عن اية ا�شئلة ب�شاأن اي منتج او خدمة واي بند او �شرط غير وا�شح بمهنية عالية وبدقة.

4. الح�شول على المعاملة العادلة )Fair Treatment( وب�شكل من�شف ووا�شح في جميع العالقات الم�شرفية.

5. الح�شول على المنتج والخدمة التي تتالئم )Suitability( مع الحاجة والو�شع المالي والخلفية، بما يتنا�شب مع المقدرة لفهم المخاطر 

المالية المحتملة.

الفعلية في حال ُوجدت.  التاأمين  وكلفة  الخدمة،  او  للمنتج  الفعلية  الكلفة  المدينة وتحديد  او  الدائنة  الفائدة  اإحت�شاب  ا�ش�س  6. االطالع على 

)Responsible Pricing(

7. الحق في اختيار �شركة تاأمين من بين ال�شركات الخم�شة المقبولة والمبّينة في الالئحة المرفقة مع الم�شتندات الخا�شة بالمنتج او الخدمة، 

في حال كان م�شروطًا تقديم بولي�شة تاأمين.

8. طلب االطالع واال�شتح�شال م�شبقًا على ن�شخة من كل م�شتند ووثيقة واي عقد منوي توقيعه مع الم�شرف.

9. الح�شول على ن�شخة من العقود والم�شتندات الموّقعة دون تحّمل اي كلفة ا�شافية.

10. الطلب بان تكون اللغة العربية معتمدة الي معاملة او عقد او مرا�شلة.

�شة لتعبئتها مكتملة و�شحيحة. 11. عدم التوقيع على نماذج فارغة او غير مكتملة، وان تكون جميع الم�شاحات المخ�شّ

على  الرقابة  ولجنة  لبنان  ال�شادرة عن م�شرف  لالنظمة  وفقًا  او خدمة،  بمنتج  مرتبط  لكل ح�شاب  ل  مف�شّ ك�شف  على  دوريًا  الح�شول   .12

الم�شارف.
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اإمكانية تقديم المراجعات )Complain Resolution( حول اي خدمة او منتج دون اي تكلفة ا�شافية ت�شمن المتابعة والمعالجة من   .13

الم�شرف دون تاأخير، والرد خطيًا بنتيجة المراجعة المقّدمة �شمن مهلة زمنية 15 يومًا كحد اق�شى. 

�شة« مبا�شرة في المركز الرئي�شي وجميع الفروع، او البريد االلكتروني، او الموقع  14. امكانية تلّقي المراجعات او ال�شكاوى عبر »الوحدة المتخ�شّ

االلكتروني للم�شرف على �شبكة االنترنيت، او هاتفيًا على رقمنا ال�شاخن .

�شة« في الم�شرف او في حال  15. اإمكانية رفع المراجعات او ال�شكاوى الى المراجع االدارية او الق�شائية اللبنانية دون المرور »بالوحدة المتخ�شّ

عدم االقتناع بالمعالجة المعرو�شة الي خدمة او منتج.

 واجبات العميل 

1. تقديم المعلومات ال�شحيحة الكاملة والدقيقة عند تعبئة اي نماذج او طلبات خا�شة بالمنتج او الخدمة، واالمتناع عن اإعطاء اي معلومات 

خاطئة او مغلوطة.

ــ  نمــوذج »اعـرف عمـيلك«  �شّيما  تــّم طلب ذلـك  ب�شكـــل م�شتمّر، وكّلما  الم�شرف  الــى  المـقّدمــة  والـمـالية  ال�شخ�شـية  المـعلومـات  تـحديث   .2

.)KYC(

3. تزويد الم�شرف باأي تغيير او تعديل لعنوان ال�شكن او العمل، وارقام الهاتف وعنوان البريد العادي والبريد االلكتروني لت�شهيل عملية االّت�شال 

بما يوؤّمن خ�شو�شية المعلومات.

4. طلب اال�شتف�شارات الكاملة الي منتج او خدمة قبل الح�شول عليها، وفقًا لمبداأ المالءمة، والموافقة على تحّمل اي مخاطر الحقة يتّم التعّر�س 

لها والتي تندرج في ال�شياق الطبيعي للخدمات الم�شرفية.

تــقديم طـــلب الح�شول على المنتج او الخدمة، مــع حفـظ الحقــوق الممنوحة من قــانـــون  الـمـاليــة كافــة عند  5. االإف�شـاح عـــن االلـتزامات 

�شريــة الم�شارف.

6. التقّيد بال�شروط واالحكام التي ترعى الخدمة او المنتج الم�شتفاد منها.

7. اإبالغ الم�شرف فورًا في حال ح�شول اي عمليات مجهولة الم�شدر على الح�شاب.

8. التوقيع على الئحة »حقوق وواجبات العميل« اإ�شعارًا باال�شتالم وفهم كامل الم�شمون.

9. تقديم المعلومات الكافية ب�شكل يمّكن الم�شرف من تقييم مدى مالءمة وتنا�شب المنتج او الخدمة المقّدمة او المطلوبة، كالو�شع ال�شخ�شي 

والمالي والخبرة بالمنتجات والخدمات والمفاهيم اال�شا�شية المرتبطة بها.

10. القدرة على االلتزام ب�شروط واحكام المنتج او الخدمة وعلى تحّمل المخاطر.  

11. تزويد الم�شرف بالم�شتندات الثبوتية الموؤّيدة للمعلومات اأعاله عند الطلب.




