
Customer Complaints Guide 
Dear Customer,
 
In order to help us serve you better, we ask you to share 
with us your comments, complaints and suggestions.
 
You Can Contact Us Through:

1.   Our contact center number +973 17155555
2.   Our website (nbk.com)
3.   While visiting any of our branches, complete the 

suggestion form available in all of our branches and 
place it in the suggestion and complaints box. Further, 
you may contact our Customer Complaints Officer
(Alaa Ghaith) through: 

     -  Our contact number +973 17155541
     -  Our fax number +973 17104860
     -  Sending a letter to our P.O.Box 5290 Manama-Bahrain
     -  Sending e-mail to (AlaaGhaith@nbk.com)

Response to Complaints:

The Bank will investigate and analyze the complaint as soon 
as possible and reply to it within 5 working days through the 
appropriate channels. The bank will keep the customer 
informed of the complaint status and whether it requires 
more time to be resolved and within 4 weeks.  If you are not 
satisfied, please feel free to contact any of our branch 
managers or Customer Complaints Officer on +973 17155541 
to review your case.
   
If you are not satisfied with the provided  solution/ 
explanation, you may escalate your complaint to the 
Compliance Directorate - Central Bank of Bahrain (CBB) 
within 30 days from our response.
 
We thank you for banking with the National Bank of Kuwait 
and assure you of our utmost dedication to providing you 
with high quality services always.
 
National Bank of Kuwait S.A.K.P – Bahrain Customer Care 

Licensed as Conventional Retail Bank by the CBB

عميلنا العزيز,

ملساعدتنــا علــى خدمتــكم بشكل أفضــل يرجــى مشــاركتنا بأيــة مالحظـــات 
أو شكـاوى أو اقتـراحــات.

ميكنك االتصال بنا من خالل:

1.   االتصال مبركز اخلدمة الهاتفية رقم  17155555 973+
 (nbk.com) 2.   التواصل معنا عبر املوقع االلكتروني

3.   زيارة أي من فروعنا, أو تعبئة منوذج االقتراحات املتوفر 
في جميع فروعنا ووضعه في صندوق االقتراحات املخصص 

لذلك وميكنكم كذلك التواصل مع مسئول شكاوي العمالء 
(عالء غيث) عبر: 

     -   اتصال على رقم هاتف 17155541 973+
     -   ارسال فاكس على الرقم 17104860 973+ 

     -   ارسال رسالة على صندوق البريد رقم 5290 املنامة - البحرين
(AlaaGhaith@nbk.com) ارسال رسالة إلكترونية إلى   -     

االستجابة للمالحظات/الشكاوي:

يقوم البنـك بدراسة املالحظـــة / الشكــــوى بالسرعــــة املمـكنــة و تزويـــدكــــــم 
بالـــــــرد خـــالل 5 أيــــــام عمــــــل باستعمــــــــال وســـائل الـــرد املناســـبة مـــــــع 
احملافظـــة على التواصل مع العميل وإعالمه بحالة املالحظة / الشـــكوى وإذا 
مـــــا كانـــت تتطلـــب فتـــرة أطــــــول ملعاجلتــهـــــا خـــــــالل 4 أسابيــــــــع.  فـــــي 
حـــال عـــدم حصولـــك علـــى رد مناســـب ميكنـــك مراجعـــة أي مـــن مـــدراء 
الفـــروع أو االتصـــال مبســـؤول شـــكاوى العمـــالء 17155541 973+ ملراجعـــة 

حالتك.

ــق باملالحظــة  ــح الكافــي املتعل ــم باحلــل املناســب /التوضي ــم تزويدك ــم يت إذا ل
/الشــكوى ميكنكــم مراجعــة إدارة املتابعــة فــي مصــرف البحريــن املركــزي, 

خالل ثالثني يوم من استالم الرد.

شــاكرين لكــم تعاملكــم مــع بنــك الكويــت الوطنــي ومؤكديــن لكــم حرصنــا الدائــم 
لتقدمي أفضل اخلدمات.

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع - البحرين خدمة العمالء

مرخص كمصرف جتزئة تقليدي من قبل مصرف البحرين املركزي

دليل شكاوى العمالء


