
First: Customer’s Rights

1  To take cognizance of the terms, conditions, and details of the product or service, and 
to request ample explanations to be sure that he/she has understood them and can 
abide by them. 

2	 	To	obtain	from	the	concerned	employee	a	clear,	ample	and	simplified	explanation	
about	 the	 financial	 services	 and	 products	with	 different	 risk	 levels.	

3	 	To	obtain	from	the	concerned	employee	a	professional	and	clear	answer	to	any	
question concerning an ambiguous clause or condition. 

4	 	To	request	the	use	of	Arabic	in	any	document,	correspondence	or	transaction	with	the	
bank	or	financial	institution.	

5  To request to read and obtain in advance a copy of each document and text referred to 
in	any	contract	to	be	signed	with	the	bank	or	financial	institution.	

6  To obtain and retain a copy of the contracts and documents signed by the customer, 
without	bearing	any	additional	cost.	

7	 	To	request	the	bank	or	financial	institution	to	determine	the	actual	cost	of	the	product	
or service, including the actual insurance cost and the computational method of 
the lending or deposit interest rate. 

8	 	To	choose	freely	an	insurance	company	among,	at	least,	five	companies	that	are	
accepted	by	the	bank	or	financial	institution	and	mentioned	in	a	written	list,	in	case	
obtaining the product or service is contingent upon the submission of an insurance 
policy	to	the	bank	or	financial	institution.	

9	 	To	obtain	any	product	or	service	provided	it	is	suitable	with	the	customer’s	request,	
profile	 and	 perception	 of	 the	 likely	 financial	 risks	 associated	 to	 the	 product	 or	
service. 

10  To obtain, for each product or service, a periodic detailed statement of account. 
11	 	Refuse	to	sign	a	blank	or	incomplete	Form	and	make	sure	all	the	required	fields	and	

figures	in	the	Form	to	be	signed	by	the	customer	are	correct	and	complete.	
12  To submit a claim about any service or product, and request from the bank or 

financial	institution	an	explanation	on	the	claim	submission	procedure,	the	time	
limit	needed	to	be	notified	of	the	claim	outcome,	and	the	mechanism	applied	to	
submit	the	claim	to	other	authorities	whenever	the	customer	is	not	convinced	of	
the claim outcome. 

Second: Customer’s Duties

1	 	Provide	 	 true,	 complete	 and	accurate	 information	when	filling	out	 any	 form	
provided	by	the	bank	or	financial	institution,	and	refrain	from	providing	any	
false information.

2	 	Disclose		all		financial		obligations		when		applying		for		a		product		or		service,		without	
prejudice	to	the	rights	conferred	to	customers	by	the	Banking	Secrecy	Law.	

3	 	Update	the	personal	information	submitted	to	the	bank	or	financial	institution,	on	a	
continuous	basis	and	whenever	required	to	do	so.	

4	 	Comply	with	the	terms	and	conditions	governing	the	chosen	service	or	product.	
5	 	Promptly	notify	the	bank	or	financial	institution	of	any	unknown	operation	on	his/her	

account. 
6	 	Provide	the	bank	or	financial	institution	with	his/her	home	address,	work	address,	

email, ordinary mail, and telephone number, and report any change in this 
information	 to	enable	 the	bank	or	financial	 institution	 to	contact	 the	concerned	
customer personally and thus guarantee the privacy of information.

Third: Instructions to the Customer

1	 	Do	not	provide	any	other	party,	under	any	circumstances,	with	any	details	about	your	
bank account or any other banking or critical personal information.

2	 	Whenever	facing	financial	difficulties	preventing	you	from	meeting	your	obligations	
or	paying	your	installments	in	due	time	,	refer	to	the	bank	or	financial	institution	
in	order	to	find	out	the	best	options,	including	the	rescheduling	of	obligations.	

3	 	Be	careful	when	granting	a	proxy	to	a	third	party	to	complete	your	banking	and	
financial	 transactions,	 by	 clearly	 determining	 the	 powers	 delegated	 under	 this	
proxy.

أوال : حقوق العميل

1  االطــاع عــىل أحــكام ورشوط وتفاصيــل املنتــج أو الخدمــة وطلب اإليضاحــات الوافية عنها للتأكّد من فهمهــا والقدرة عىل 
ــزام بها. اإللت

2  الحصــول عــىل رشح واضــح وواٍف ومبســط مــن قبــل املوظــف املعنــي عن الخدمــات واملنتجــات املاليّة التــي تحتوي عىل 
مســتويات مختلفــة مــن املخاطر.

3  الحصــول عــىل إجابــة عــن أيــة أســئلة بشــأن أي بنــد أو رشط غــر واضــح مــن قبــل املوظف املعنــي وذلك بطريقــة مهنيّة 
وواضحــة.

4   الطلب بأن تكون اللغة العربية معتمدة يف أي مستند أو مراسلة أو معاملة مع املرصف أو املؤّسسة املاليّة. 

5  طلــب اإلطــاع واإلســتحصال مســبقاً عــىل نســخة من كل مســتند ووثيقة ونص مشــار إليهــا يف أي عقد منــوي توقيعه مع 
املــرصف أو املؤّسســة املاليّــة. 

6  الحصول عىل نسخة من العقود واملستندات املوقّعة منه واإلحتفاظ بها دون تحميله أي كلفة إضافية. 

7   الطلب من املرصف أو املؤّسســة املاليّة تحديد الكلفة الفعلية للمنتج أو للخدمة مبا فيها الكلفة الفعلية للتأمني وطريقة 
احتســاب الفائدة الدائنــة أو املدينة. 

8   حّريــة إختيــار رشكــة التأمــني مــن بني خمــس رشكات، عىل االقــل، مقبولة من املرصف أو املؤسســة املاليــة ومبينة يف الئحة 
خطيــة وذلــك اذا كان الحصــول عــىل املنتــج أو الخدمــة مرشوطــاً بتقديــم بوليصــة تأمــني إىل املــرصف أو املؤّسســة املاليّة. 

9   الحصــول عــىل أي منتــج أو أي خدمــة إذا كان ذلــك يتــاءم مــع طلبــه وخلفيتــه ومقدرتــه عىل اســتيعاب املخاطــر املالية 
املحتملــة لهــذا املنتــج أو الخدمــة. 

10   الحصول دورياً عىل كشف مفّصل لكل حساب مرتبط مبنتج أو بخدمة. 
11  عــدم التوقيــع عــىل منــاذج فارغــة أو غر مكتملــة والتأكّد من أّن جميــع الحقول املطلوبــة واألرقام يف النــاذج التي قّدمت 

لــه للتوقيع صحيحــة ومكتملة.
12   إمكانيــة تقديــم مراجعــة بخصــوص أي خدمــة أو منتــج والطلــب مــن املــرصف أو املؤّسســة املاليّــة رشح كيفيّــة تقديــم 
املراجعــة واملهلــة الزمنيّــة إلباغــه بالنتيجــة وآليّــة رفــع هــذه املراجعــة إىل مراجع اخــرى يف حال عــدم االقتنــاع باملعالجة 

ــة عليه. املعروض

ثانياً: واجبات العميل

1   تقديــم معلومــات صادقــة وكاملــة ودقيقــة عند تعبئــة أي مناذج خاّصــة باملرصف أو باملؤّسســة املاليّــة واالمتناع عن 
تقديــم أي معلومــات خاطئــة.

2   اإلفصــاح عــن إلتزاماتــه املاليّــة كافـّـة عنــد تقديــم طلــب للحصــول عــىل منتــج أو خدمــة مــع حفــظ الحقــوق التــي 
مينحــه اياهــا قانــون رسيــة املصــارف. 

ــه  ــب من ــا طل ــتمّر وكل ــكل مس ــة بش ــة املاليّ ــرصف أو املؤّسس ــة إىل امل ــخصيّة املقّدم ــات الش ــث املعلوم 3   تحدي
ذلك.  

4        التقيّد بالرشوط واألحكام التي ترعى الخدمة أو املنتج الذي يستفيد منه.

5   يف حال إكتشافه عمليّات مجهولة عىل حسابه، إباغ املرصف أو املؤّسسة املاليّة بذلك عىل الفور. 

6   تزويــد املــرصف أو املؤّسســة املاليّــة بعنــوان ســكنه وعملــه وعنوان بريــده اإللكرتوين والعــادي ورقم هاتفــه واالباغ 
عــن اي تعديــل لهــذه املعلومــات مــا ميّكــن املــرصف أو املؤّسســة املاليّــة مــن اإلتصــال بالعميــل املعنــي بشــكل 

يؤمــن خصوصيــة املعلومــات الخاصــة بــه.

ثالثاً: إرشادات للعميل

1   عــدم تقديــم أيــة تفاصيــل بشــأن حســابه املــرصيف أو أيــة معلومــات مرصفيّــة أخــرى أو شــخصيّة دقيقــة، تحــت أي 
ظــرف، إىل طــرف آخــر. 

2   عنــد مواجهــة صعوبــات ماليّــة متنعــه من اإليفــاء بإلتزاماته أو تســديد أقســاطه يف الوقت املحــّدد، مراجعة املرصف 
أو املؤّسســة املاليّــة بهــدف إيجــاد الخيــارات األنســب ومنهــا إعــادة جدولــة التزاماتــه.

3   التنبــه عنــد منــح وكاالت رســمية للغــر إلنجــاز معاماته املرصفيــة واملالية بحيث يحــّدد بدقّة الصاحيــات املمنوحة 
مبوجــب هــذه الــوكاالت.

Branch:

Customer Physical/Moral ID: 

Customer Name: 

Below,	 list	 of	 Customers’	Duties	 and	Obligations	 prepared	 by	 the	 IBL 
Bank	 s.a.l.	 in	 order	 to	 draw	 the	 attention	 of	 each	 client	 on	 the	 most	
important	 rights	 and	 duties	 during	 his	 dealing	 period	 with	 his	 bank:

الفرع : 

رقم التعريف الشخيص للشخص املعنوي/املادي: 

إسم العميل : 

ــك  ــان ش.م.ل. و ذل ــال لبن ــك أنرتكونتيننت ــل بن ــن قب ــات العمــاء معــدة م ــوق و واجب ــاه، الئحــة بحق أدن
ــه: ــه مــع مرصف ــه كل فــرتة تعامل ــه و واجبات ــل عــىل أهــم حقوق للفــت نظــر كل عمي

Note:	the	customer	must	write	down	the	following	statement:
«To agree on the content of this form after reading, checking its contents and 
receiving a copy from it.»

Customer Name: 

Date:

Signature: 

مالحظة: يجب أن يدون العميل بخط يده العبارة التالية: 

»للموافقة عىل مضمون هذا الكتاب بعد اإلطاع عليه و التدقيق مبحتوياته و إستام نسخة عنه.« 

 

إسم العميل:  

التاريخ:  

اإلمضاء: 


