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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, on 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 of any unknown operation on his/her 
account. 
 
 
6. Provide the bank with his/her home address, work address, email, 
ordinary mail, and telephone number, and report any change in this 
information to enable the bank to contact the concerned customer 
personally and thus guarantee the privacy of information. 
 
 
 
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 
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. 
 
 
 The list has been signed after explaining its content to the customer and 
handing him /her over a copy thereof on     
            
 
 day        month       year   
 

Name      _____________________________________________     
 

Signature _____________________________________________  
 

 Account Number (ID) : 

  العميل واجبات 
  
 بالمصرف خاّصة نماذج أي تعبئة عند ودقيقة وكاملة صادقة معلومات تقديم .١

  .خاطئة معلومات أي تقديم عن واالمتناع
  
 
 أو منتج على للحصول طلب تقديم عند كاّفة المالّية ماتهاإلتز عن اإلفصاح .٢

  .المصارف سرية قانون اياھا يمنحه التي الحقوق حفظ مع خدمة
  
 
 طلب وكلما مستمرّ  بشكل المصرف إلى المقّدمة الشخصّية المعلومات تحديث .٣

   .ذلك منه
 
  .منه يستفيد الذي المنتج أو الخدمة ترعى التي واألحكام بالشروط التقّيد .٤
 
 على بذلك المصرف إبالغ حسابه، على مجھولة عملّيات إكتشافه حال في .٥

  .الفور
 
 والعادي اإللكتروني بريده وعنوان وعمله سكنه بعنوان المصرف تزويد .٦

 من المصرف يمّكن مما المعلومات لھذه تعديل اي عن واالبالغ ھاتفه ورقم
  .به الخاصة المعلومات خصوصية يؤمن بشكل المعني بالعميل اإلتصال

  
  

  

  للعميل إرشادات 
 
 مصرفّية معلومات أية أو المصرفي حسابه بشأن تفاصيل أية تقديم عدم .١

  .آخر طرف إلى ظرف، أي تحت دقيقة، شخصّية أو أخرى
 
 في أقساطه تسديد أو ماتهابإلتز اإليفاء من تمنعه مالّية صعوبات مواجھة عند .٢

 إعادة ومنھا األنسب تاالخيار إيجاد بھدف المصرف جعةامر المحّدد، الوقت
  .ماتهاالتز جدولة

 
 والمالية المصرفية معامالته إلنجاز للغير رسمية وكاالت منح عند التنبه .٣

  .الوكاالت ھذه الممنوحة بموجب الصالحيات بدقّة يحّدد بحيث
  

 
ھذه االئحة بعد شرح محتواھا للعميل وتسليمه نسخة عنھا بتاريخ وقعت

 

 
                                                                                                                      سنة        شھر             يوم     

______________________اإلسم   ______________

___________________________________   لتوقيع

                                                                              رقم الحساب


