حقوق و واجبات العميل

عمالئنا االعزاء،
تأكيــداً علــى مــا يوليــه بنــك الكويــت الوطنــي  -مصــر مــن إهتمــام فــى مجــال حمايــة حقــوق العمــاء مبــا يضمــن حصولهــم علــى اخلدمــات املاليــة
واملصرفيــة فــى إطــار متكامــل مــن الشــفافية واإلفصــاح ،ومبــا ميكنهــم مــن إتخــاذ قراراتهــم علــى أســس ســليمة ،نــورد لكــم فيمــا يلــى حقــوق
ومســؤوليات العميــل التــى يجــب أن يكــون علــى درايــه بهــا أثنــاء إجــراء املعامــات املصرفيــة.

أو ًال :حقوق العميل:
<أن يتلقى معاملة تتسم بالعدل واإلنصاف من قبل جميع موظفى البنك.
<احلصــول علــى معلومــات واضحــة تتســم بالدقــة والشــفافية وغيــر مضللــة عــن كافــة املنتجــات واخلدمــات مبهنيــة عاليــة ومبــا يتوافــق مــع
عــرض البنــك للمنتــج أو للخدمــة.
<يتعــن علــى البنــك احملافظــة علــى ســرية وخصوصيــة املعلومــات املاليــة والشــخصية للعميــل ،وعــدم الكشــف عنهــا إلــى أى شــخص بخــاف
مــن ينــوب عنهــم قانونيـاً مــع عــدم اإلخــال بالقوانــن والتعليمــات الرقابيــة ذات الصلــة.
<يحــق للعميــل اإلطــاع علــى العقــد قبــل التعاقــد واحلصــول علــى نســخة منــه فــى أى وقــت الحــق للتعاقــد مــع اإلملــام بالرســوم والعمــوالت
وكذلــك املســؤليات والواجبــات األخــرى مبوجــب هــذه املســتندات.
<عدم التوقيع على أية مستندات مالية أو عقود خالية أو غير مكتملة البيانات أو التفاصيل.
<فــى حالــة عــدم وضــوح أى مــن الشــروط أو اإلجــراءات املرتبطــة باخلدمــة أو املنتــج الــذى يرغــب فــى احلصــول عليــه ،يتعــن عليــه أن يقــدم
إستفســاراته ملوظفــى البنــك املعنيــن ،وذلــك حتــى يتمكــن مــن إتخــاذ قراراتــه بنــا ًء علــى رؤيــة واضحــة وكاملــة.
<أن يختــار مــن بــن املنتجــات واخلدمــات املعروضــة عليــه األكثــر مالءمــة لظروفــه وقدرتــه علــى الوفــاء بكافــة االلتزامــات املاليــة الناجتــة عنهــا
مــع توضيــح عواقــب عــدم اإلنتظــام فــى الســداد.
<أن يكون على دراية بطريقة إلغاء اخلدمة أو املنتج والوقت الالزم لذلك واملصروفات واخلصومات املترتبة على ذلك.
<أن يســتعني باملشــورة والنصــح مــن موظفــى البنــك املختصــن فــى حالــة مواجهتــه ألى مصاعــب ماليــة تعوقــه عــن اإللتــزام بشــروط التعاقــد
معــه أو إســتخدام اخلدمــات واملنتجــات املقدمــة لــه.

ثاني ًا :واجبات العميل:
<أن يقــوم بقــراءة العقــود والنمــاذج بدقــة عنــد احلصــول علــى أيــة خدمــة أو منتــج ،مــع أهميــة التعــرف علــى أى رســوم أو عمــوالت أو أيــة
التزامــات أو مســؤوليات تترتــب عليــه.
<أن يقوم بتحديث بياناته الشخصية واملصرفية لدى البنك كلما طلب منه البنك ذلك أو كلما حدث تغيير فيها .
<ضــرورة االنتظــام فــي الســداد فــي حالــة احلصــول علــى تســهيالت مــن جانــب البنــك جتنبــا ملــا قــد يترتــب علــى عــدم االنتظــام فــى الســداد
مــن آثــار ســلبية علــى تعمالتــك مــع البنــوك ومقدمــى خدمــات الدفــع علــى ســبيل املثــال اإلدراج بالقوائــم الســلبية .
<ضرورة تقدمي املعلومات الدقيقة والواضحة إلى البنك التى تتيح تقدمي اخلدمات واملنتجات املناسبة .
<عــدم اإلفصــاح عــن أيــة معلومــات ســرية بشــأن احلســابات إلــى أى طــرف آخــر ،واتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة للحفــاظ علــى بطاقــات
اخلصــم أو االئتمــان و ضــرورة حمايــة املعلومــات اخلاصــة باخلدمــات االلكترونيــة و احلفــاظ علــى ســرية اســم املســتخدم والرقــم الســرى
<ضــرورة إخطــار البنــك فــوراً ودون تأخيــر عنــد إدراك أى معاملــة بهــا ســرقة أو اختــاس أو تالعــب فــى احلســابات أو خصــم معامــات غيــر
مصــرح بهــا مــن العميــل علــى بطاقــات اخلصــم أو االئتمــان.

