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حقوق وواجبات العميل 

تاأكيدًا على ما يوليه بنك الخليج من اهتمام في مجال حماية العمالء بما ي�صمن ح�صولهم على 

الخدمات المالية والم�صرفية في اإطار متكامل من ال�صفافية والإف�صاح ، وبما يمكنهم من اتخاذ 

قراراتهم على اأ�ص�س �صليمة، نورد لكم فيما يلي حقوق وم�صوؤوليات العميل التي يجب اأن يكون على 

علم بها اأثناء اإجراء المعامالت الم�صرفية.

اأواًل: حقوق العميل:

اأن يتلقى معاملة تت�صم بالعدل والم�صاواة والأمانة من قبل جميع موظفي البنك.  1

الح�صول على معلومات وا�صحة، دقيقة و�صفافة عن كافة المنتجات والخدمات الم�صتفاد منها   2
باأ�صلوب مهني.

للعميل  وال�صخ�صية  المالية  المعلومات  وخ�صو�صية  �صرية  على  المحافظة  البنك  على  يتعين   3
وعدم الك�صف عنها اإلى اأي �صخ�س اإل وفق القوانين والت�صريعات ال�صارية.

على  والعمولت  الر�صوم  عن  تفا�صيل   ، والأحكام  ال�صروط  العقود،  من  ن�صخ  على  الح�صول   4
المنتجات والخدمات الم�صتفاد منها.

عدم التوقيع على اأية م�صتندات مالية اأو عقود خالية اأو غير مكتملة البيانات.  5

في حالة عدم فهم العميل لأي من ال�صروط اأو الإجراءات المرتبطة بالخدمة اأو المنتج الذي   6
المعنيين، وذلك  البنك  ا�صتف�صاراته لموظفي  اأن يقدم  يتعين عليه  يرغب في الح�صول عليه، 

حتى يتمكن من اتخاذ قراراته بناء على روؤية وا�صحة.

وقدراته  لظروفه  مالءمة  الأكثر  عليه  المعرو�صة  والخدمات  المنتجات  بين  من  يختار  اأن   7
الحقيقية وبما يلبي احتياجاته الفعلية.

اأن ي�صتعين بالم�صورة والن�صح من موظفي البنك المخت�صين في حالة مواجهته لأي م�صاعب   8
مالية تعوقه عن اللتزام ب�صروط التعاقد معه اأو ا�صتخدام الخدمات والمنتجات المقدمة له.

الحر�س على ح�صول العميل على ن�صخ من كافة الم�صتندات لأي خدمة اأو منتج يقدمه له البنك   9
مع تاأكيد وجود توقيع العميل على ن�صخ ال�صتالم.



ثانياً: م�سوؤوليات العميل:

اأن يطلع بعناية على كافة الم�صتندات التى يقدمها اإليه البنك عند الح�صول على اأية خدمة   1
اأو م�صوؤوليات تترتب  اأية التزامات  اأو  اأو عمولت  اأي ر�صوم  اأهمية التعرف على  اأو منتج، مع 

عليه.

اأن يكون �صادقا فى كافة المعلومات التي يقدمها البنك.  2

اأن يتعرف على المخاطر التي يمكن اأن تترتب على ا�صتخدامه خدمة اأو منتج يقدمه البنك،   3
وذلك من خالل ال�صتف�صارات الموجهة للمخت�صين حول الآثار المترتبة على تلك المخاطر، 

وعليه اأن يتجنبها كلما كان ذلك ممكنًا.

اإليها  اآمن وب�صكل ي�صهل الرجوع  البنك فى مكان  التعامالت  الحتفاظ بن�صخ من م�صتندات   4
وقت الحاجة.

التاأكد من دقة و�صحة كافة الم�صتندات التي يقدمها البنك ومراجعتها قبل توقيعها.  5

اأو  البنك ذلك  كلما طلب منه  البنك  لدى  والم�صرفية  ال�صخ�صية  بياناته  بتحديث  يقوم  اأن   6
كلما حدث تغيير فيها.

اأن يقوم باإبالغ البنك فور علمه باأن هناك بع�س العمليات الم�صرفية التي تمت على ح�صاباته   7
ل يعلم عنها اأو تلك التي لم ي�صدر تفوي�س منه لإتمامها.

اأن يتوخى الحر�س والحذر في المحافظة على �صرية معلوماته الخا�صة بتعامالته مع البنك   8
ول يف�صح عنها لأي طرف اآخر.

البنك عن  اإلى مرا�صلة  العميل  الم�صرفية، وفي حالة حاجة  ال�صرية  للمحافظة على  تاأكيدًا   9
طريق البريد العادي اأو الإلكتروني، فاإنه يتعين عليه اأن ي�صتخدم العنوان البريدي الخا�س به 

وذلك تجنبًا لطالع غيره على معلوماته ال�صخ�صية اإذا لجاأ اإلى ا�صتخدام عنوان ل يخ�صه.

اأمواله في  اأو  اأو توكيل للغير للتعامل على ح�صاباته  اإلى منح تفوي�س  في حالة حاجة العميل   10
البنك، عليه اأن يتوخى الحذر ب�صاأن ال�صالحيات والمعلومات التي تمنح لهم، واتخاذ الالزم 

فور الرغبة في اإلغاء هذه التوكيالت واإخطار البنك بذلك.


