Complaint Submission and
Handling Procedure

آلية تقديم الشكوى ومراجعتها

MEAB bank s.a.l is always dedicated to provide distinguished
services to its customers. Within our compliance framework we
are committed to apply all the laws and circulars issued by the
regulatory authorities, please find below the complaint submission
and handling procedure.

 حريصــة دائمــا علــى تقديــم خدمــات.ل.م.ان سياســة بنــك ميــاب ش
 وفــي اطــار التزامهــا بجميــع القوانيــن والتعاميــم.مميــزة لعمالئهــا
 نــدرج أدنــاه آليــة تقديــم ومعالجــة،الصــادرة عــن الســلطات الرقابيــة
.المراجعــات والشــكاوى

Complaint/ Feedback submission procedure

 المراجعة/آلية تقديم الشكوى
: المراجعة/تقدم الشكوى
 داخــل صناديــق،ل.م. عبــر اســتمارة الشــكاوى فــي كافــة فــروع بنــك ميــاب ش.1
.وضعــت خصيصــا لهــذه الغايــة
 (مركز خدمة العمالء١٥٦٩  أو309  مقسم01/826740  عبر االتصال بالرقم.2
.سيتم تسجيل المكالمات لخدمتكم بشكل أفضل
 حيث،)٧/٢٤ المتوفر
ّ

The complaint is submitted:
1. Through a complaint form at all branches, inside the indicated
claim boxes.
2. Through calling 01/826740 Ext.309 or 1569 (our 24/7 customer
service department), where calls are recorded to serve you better.
• From Monday to Thursday from 8:00 a.m till 4:00 p.m.
• On Fridays from 8:00 a.m till 2:00 p.m
• On Saturdays from 8:00 a.m till 1:00 p.m
3. Regular mail at the following address:
MEAB bank s.a.l,
Customer Protection Unit,
Beirut, Jnah, Adnan El-Hakim st. MEAB Bldg.
P.O Box: 14-5958 Beirut 1105 2080 Lebanon.
4. Email: complaint@meabank.com
5. Website: www.meabank.com
Complaint/ Feedback handling procedure
The Complaint/ Feedback is handled, after its submission, by the
Customer Protection Unit at the Head Office as follows:
1. We will acknowledge the receipt of your Complaint/ Feedback
within maximum 3 working days of the submission through your
preferred channel of communication.
2. The Customer Protection Unit shall handle your Complaint/
Feedback and provide you with the result within maximum 15
days from the date of your Complaint/ Feedback submission.
3. Above period could be extended for additional 15 days for
one time only in exceptional cases (example: when additional
documents are required or any other matter requiring compulsory
extension) and we shall inform you accordingly.
4. Once the Complaint/ Feedback is resolved, we will respond to
you using your preferred channel of communication.
5. The Bank will document your consent on the case closure when
you receive appropriate response.
Notes:

، بعد الظهر4:00  صباحًا حتى الساعة8:00 • من االثنين إلى الخميس من الساعة
، ظهرًا2:00 صباحًا حتى8:00• أيام الجمعة من الساعة
. ظهرًا1:00  صباحًا حتى8:00 • أيام السبت من الساعة

: عبر البريد العادي على العنوان التالي.3
،ل.م.بنك مياب ش
،وحدة حماية العمالء
، بناية المصرف، شارع عدنان الحكيم، الجناح،بيروت
. لبنان1105 2080  بيروت14-5958 :ب.ص
complaint@meabank.com : عبر البريد االلكتروني.4
www.meabank.com : عبر الموقع االلكتروني.5
 المراجعة/آلية معالجة الشكوى
 المراجعــة عنــد تقديمهــا مــن قبــل وحــدة حمايــة العمــاء فــي/تعالــج الشــكوى
:االدارة العامــة علــى الشــكل التالــي
 أيــام عمــل مــن تاريــخ۳  ســوف نعلمكــم مباشــر ًة وخــال فتــرة ال تزيــد عــن.1
 بأننــا تلقــ ّـينا، عبــر وســيلة التواصــل التــي تحددونهــا، المراجعــة/تقديــم الشــكوى
.الشــكوى وهــي قيــد الــدرس
 المراجعــة وابالغكــم/ ســتعمد وحــدة حمايــة العمــاء الــى معالجــة الشــكوى.2
. خــال مهلــة أقصاهــا خمســة عشــرة يومــا مــن تاريــخ تقديمهــا،بالنتيجــة
 يومــً إضافيــً لمــرة واحــدة فقــط وفــي حــاالت۱٥  يمكــن تمديــد هــذه المهلــة.3
ً اســتثنائية (مثــ
ا طلــب مســتندات أخــرى أو أي أمــر آخــر يســتدعي التمديــد
.يتــم إعالمكــم بذلــك
القســري) علــى أن
ّ
 ســنعلمكم بذلــك عبــر وســيلة التواصــل، المراجعــة/ عنــد معالجــة الشــكوى.4
.التــي تحددونهــا
 علــى المصــرف توثيــق موافقتكــم علــى إقفــال المراجعــة فــي حــال كان الــرد.5
.مناســبًا

1. The claim will be directly transferred to the Customer Protection
Unit at the Head Office, noting that the management and the
staff of the branch will not take cognizance of its content unless
required to resolve the issue related to your complaint.

:مالحظات
 ســوف يتــم تحويــل الشــكوى مباشــرة إلــى وحــدة حمايــة العمــاء فــي اإلدارة.1
ً علمــً أن ادارة الدائــرة أو الفــرع المعنــي وموظفيــه لــن يأخــذوا علمــ،العامــة
.بمضمــون المغلــف اال إذا ُطلــب منهــم حــل المشــكلة موضــوع الشــكوى

2. You can always make a complaint to the Lebanese competent
administrative or judicial authorities without passing through the
Customer Protection Unit in the Bank.

 باســتطاعتكم دائمــً تقديــم شــكوى إلــى المراجــع اإلداريــة أو القضائيــة.2
.اللبنانيــة المختصــة دون المــرور بوحــدة حمايــة العمــاء فــي المصــرف

Customer Rights and Duties
First: Customer Rights
1. Take cognizance of the terms, conditions and details of the product
of 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.
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.
6. To obtain and retain a copy of the contracts and documents signed by
the customer, without bearing any additional cost.
7. To request from the Bank 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 insurance
companies that are acceptable to the Bank, specified in a written list,
in case obtaining any product or service requires the submission of an
insurance policy to the Bank.
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. To refuse to sign a blank or incomplete form and ensure that all the
required fields and figures in the form to be signed by the customer are
correct and complete.
12. To have the possibility of submitting a claim regarding any service
or product, and request from the Bank an explanation on the claim
submission procedure, the time limit needed to be notified of the
claim outcome, and the procedure applied to submit the claim to
other authorities whenever the customer is not convinced of the claim
processing outcome.
Second: Customer Duties
1. To provide true, complete and accurate information when filling out
any form provided by the Bank, and refrain from providing any false
information.
2. To 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. To update the personal information submitted to the Bank, on a
continuous basis and whenever required to do so.
4. To notify the Bank of any change pertaining to the customer status,
whether the latter is a physical or moral person, namely with regards to
its solvency, managerial structure or legal and financial status.
5. To comply with the terms and conditions governing the chosen
service or product.
6. To promptly notify the Bank of any unknown operation on their
account.
7. To provide the Bank with their home and work address. Email, regular
mail, and telephone number, and report any change of said information
to enable the Bank to contact the concerned customer personally and
thus ensure the privacy of information.

حقوق وواجبات العميل
أوالً  :حقوق العميل
 .1االطــاع علــى أحــكام وشــروط وتفاصيــل المنتــج أو الخدمــة وطلــب اإليضاحــات الوافيــة
عنهــا للتأكّ ــد مــن فهمهــا والقــدرة علــى اإللتــزام بهــا.
وواف ومبســط مــن قبــل الموظــف المعنــي عــن الخدمــات
 .2الحصــول علــى شــرح واضــح
ٍ
والمنتجــات المال ّيــة التــي تحتــوي علــى مســتويات مختلفــة مــن المخاطــر.
 .3الحصــول علــى إجابــة عــن أيــة أســئلة بشــأن أي بنــد أو شــرط غيــر واضــح مــن قبــل
الموظــف المعنــي وذلــك بطريقــة مهن ّيــة وواضحــة.
الفرع

Branch

اسم العميل

Customer Name

 .5طلــب اإلطــاع واإلســتحصال مســبقًا علــى نســخة مــن كل مســتند ووثيقــة ونــص
مشــار إليهــا فــي أي عقــد منــوي توقيعــه مــع المصــرف.

Customer Signature

 .6الحصــول علــى نســخة مــن العقــود والمســتندات المو ّقعــة منــه واإلحتفــاظ بهــا دون
تحميلــه أي كلفــة إضافيــة.

رقم الحساب
توقيع العميل
التاريخ

 .4الطلــب بــأن تكــون اللغــة العربيــة معتمــدة فــي أي مســتند أو مراســلة أو معاملــة مــع
المصــرف.

Customer ID
Date

Signed in my presence
جرى التوقيع بحضوري

 .7الطلــب مــن المصــرف تحديــد الكلفــة الفعليــة للمنتــج أو للخدمــة بمــا فيهــا الكلفــة
الفعليــة للتأميــن وطريقــة احتســاب الفائــدة الدائنــة أو المدينــة.
 .8ح ّريــة إختيــار شــركة التأميــن مــن بيــن خمــس شــركات ،علــى االقــل ،مقبولــة مــن
المصــرف ومبينــة فــي الئحــة خطيــة وذلــك اذا كان الحصــول علــى المنتــج أو الخدمــة
مشــروطًا بتقديــم بوليصــة تأميــن إلــى المصــرف.
 .9الحصــول علــى أي منتــج أو أي خدمــة إذا كان ذلــك يتــاءم مــع طلبــه وخلفيتــه ومقدرتــه
علــى اســتيعاب المخاطــر الماليــة المحتملــة لهــذا المنتــج أو الخدمــة.
مفصل لكل حساب مرتبط بمنتج أو بخدمة.
 .10الحصول دوريًا على كشف
ّ

Validated by BM/ABM
مصادقة إدارة الفرع

In order to communicate with the Bank and to ensure full transparency
in any banking operation I conduct, I would like to take advantage of
the SMS service without any reservation by receiving messages on
my cell phone number
and I am committed
to inform your bank in writing of any amendment on the phone
mentioned before and I take full responsibility arising as a result of an
amendment derived from not informing you about.

بهــدف الحصــول علــى صلــة تواصــل مــع المصــرف والوصــول إلــى الشــفافية التامــة
في أي نشــاط مصرفي اود األســتفادة من خدمة  SMSالرســائل اإللكترونية دون أي
وألتزم
تحفظ على أن ترسل الرسائل على هاتفي الخلوي رقم
بإعــام مصرفكــم خطيــً عــن اي تعديــل لرقــم الهاتــف المذكــور واتحمــل كامــل
المســؤولية التــي تترتــب نتيجــة عــدم ابالغكــم بتعديــل رقــم هاتفــي الخلــوي.

أن جميــع الحقــول
 .11عــدم التوقيــع علــى نمــاذج فارغــة أو غيــر مكتملــة والتأكّ ــد مــن ّ
قدمــت لــه للتوقيــع صحيحــة ومكتملــة.
المطلوبــة واألرقــام فــي النمــاذج التــي ّ
 .12إمكانيــة تقديــم مراجعــة بخصــوص أي خدمــة أو منتــج والطلــب مــن المصــرف شــرح
كيف ّيــة تقديــم المراجعــة والمهلــة الزمن ّيــة إلبالغــه بالنتيجــة وآل ّيــة رفــع هــذه المراجعــة
إلــى مراجــع اخــرى فــي حــال عــدم االقتنــاع بالمعالجــة المعروضــة عليــه.
ثانيًا :واجبات العميل
خاصــة بالمصــرف
 .1تقديــم معلومــات صادقــة وكاملــة ودقيقــة عنــد تعبئــة أي نمــاذج
ّ
واالمتنــاع عــن تقديــم أي معلومــات خاطئــة.
 .2اإلفصــاح عــن إلتزاماتــه المال ّيــة كا ّفــة عنــد تقديــم طلــب للحصــول علــى منتــج أو خدمــة
مــع حفــظ الحقــوق التــي يمنحــه اياهــا قانــون ســرية المصــارف.
المقدمــة إلــى المصــرف بشــكل مســتم ّر وكلمــا طلــب
 .3تحديــث المعلومــات الشــخص ّية
ّ
منــه ذلــك.
 .4ابــاغ المصــرف عــن أي تغييــر يطــرأ علــى وضعــه أكان شــخصًا طبيعيــً أو معنويــً ال
ســيما لجهــة مالءتــه أو هيكليتــه اإلداريــة أو وضعــه القانونــي والمالــي.
 .5التق ّيد بالشروط واألحكام التي ترعى الخدمة أو المنتج الذي يستفيد منه.
 .6في حال إكتشافه عمل ّيات مجهولة على حسابه ،إبالغ المصرف بذلك على الفور.
 .7تزويــد المصــرف بعنــوان ســكنه وعملــه وعنــوان بريــده اإللكترونــي والعــادي ورقــم
ّ
يمكــن المصــرف مــن اإلتصــال
هاتفــه واالبــاغ عــن اي تعديــل لهــذه المعلومــات ممــا
بالعميــل المعنــي بشــكل يؤمــن خصوصيــة المعلومــات الخاصــة بــه.
 .8األطــاع بشــكل دوري ودائــم علــى البيانــات والكشــوفات الصــادرة عــن المصــرف
العائــدة لجميــع أنــواع حســاباته والتزاماتــه المصرفيــة.
 .9التقيــد بقوانيــن وأنظمــة مكافحــة تبيــض األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لجهــة كافــة
العمليــات المنفــذة بواســطة المصــرف بمــا فيهــا االفصــاح عــن هويــة صاحــب الحــق
األقتصــادي الفعلــي وتقديــم المســتندات المطلوبــة.

8. To review on a periodic and continuous basis the statements of
accounts issued by the Bank related to all his accounts and commitments.
9. To abide by Anti-Money Laundering and Counter-Financing of
Terrorism Laws and Regulations with regards to all transactions
performed with the Bank, including the declaration of the real identity
of the Beneficiary Right Owner and to submit the required documents.
10. To immediately notify the Bank when the customer acquires any
foreign residency or nationality, including acquiring the green card
or citizenship from the United States, and to abide by the provisions
imposed by the Tax Laws related to the country of residency or foreign
nationality including the American Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA).
Third: Instructions to the Customer
1. Do not provide any other party, under any circumstances, with any
details related to the customer›s Bank account or any other banking
or critical personal information, including account numbers, Personal
Identification Numbers (PIN) and other confidential passwords.
2. Whenever facing financial difficulties preventing the customer from
meeting their obligations or timely honoring their dues, refer to the
Bank of in order to find out the best options for repayment, including
the rescheduling of obligations.
3. Be careful when granting a proxy to a third party to complete your
banking and financial transactions, whether it is an official proxy or
banking proxy, by clearly determining the powers delegated under the
said proxy.
4. Be aware of the inherent risks in conducting any banking transactions
based on instructions given by the customer to the Bank via e-mail,
telephone, fax or any other electronic channel, namely with regards
to errors that might occur while sending the said instructions, or with
regards to their accuracy, or to any fraud that might occur. In this
respect, the customer shall take all necessary preventive measures.
We reviewed the above provisions and hereby acknowledge their content and have
received a copy thereof after explaining its content in a clear and comprehensive
manner by the Bank.

 .10ابــاغ المصــرف فــو ًرا عــن اكتســاب العميــل ألي إقامــة أو جنســية أجنبيــة أخــرى بمــا فــي
ذلــك اإلقامــة وجنســية الواليــات المتحــدة األميركيــة والتقيــد باألحــكام التــي تفرضهــا
قوانيــن تبــادل المعلومــات لغايــات ضريبيــة المحليــة منهــا والدوليــة ال ســيما قانــون
الضريبــة األميركــي  FATCAومعاييــر اإلبــاغ الموحــده .CRS
ثالثًا :إرشادات للعميل
 .1عــدم تقديــم أيــة تفاصيــل بشــأن حســابه المصرفــي أو أيــة معلومــات مصرف ّيــة أخــرى أو
شــخص ّية دقيقــة بمــا فــي ذلــك أرقــام الحســابات ورمــوز التعريــف الشــخصي وغيرهــا مــن
األرقــام الســرية ،تحــت أي ظــرف ،إلــى طــرف آخــر.
 .2عنــد مواجهــة صعوبــات مال ّيــة تمنعــه مــن اإليفــاء بإلتزاماتــه أو تســديد أقســاطه فــي
ـدد ،مراجعــة المصــرف بهــدف إيجــاد الخيــارات األنســب ومنهــا إعــادة جدولــة
الوقــت المحـ ّ
التزاماتــه.
 .3التنبــه عنــد منــح وكاالت للغيــر وفقــا للنمــوذج المعتمــد لــدى المصــرف أو وكاالت
ـدد بد ّقــة الصالحيــات الممنوحــة
رســمية إلنجــاز معامالتــه المصرفيــة والماليــة بحيــث يحـ ّ
بموجــب هــذه الــوكاالت.
 .4التنبــه لوجــود مخاطــر تواكــب إجــراء أي عمليــات مصرفيــة يقــوم بهــا العميــل بموجــب
تعليمــات موجهــة الــى المصــرف بواســطة البريــد اإللكترونــي أو الهاتــف أو الفاكــس أو أيــة
وســيلة إلكترونيــة أخــرى ،ال ســيما لجهــة األخطــاء التــي يمكــن أن يرتكبهــا العميــل فــي
إرســال هــذه التعليمــات أو لجهــة عــدم وضوحهــا وصعوبــة فهمهــا مــن قبــل المصــرف أو
لجهــة أي تزويــر يمكــن أن يلحــق بهــا واتخــاذ جميــع إجــراءات الحيطــة.
لقــد اطلعنــا علــى أحــكام الحقــوق والواجبــات واإلرشــادات المبينــة أعــاه وأخذنــا علمــً بمضمونهــا
واســتلمنا نســخة عــن هــذه الالئحــة بعــد شــرح محتواهــا بشــكل واضــح ومفهــوم مــن قبــل المصــرف.

