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 نحن نضع مالحظاتك واقتراحاتك والشكاوى الخاصة بك على رأس أولوياتنا

 

أننا ملتزمون بإسعادك في تعمالك مع البنك. تفضل بالتواصل معنا واسمح لنا بالتعرف على مدى رضاك عما نقوم به 

 عن أي شئ، فاقتراحاتك ومالحظاتك على رأس أولوياتنا.أو لألستفسار 

 

 كيف تتواصل معنا؟

 

+ من 97142112888من داخل دولة االمارات أو  600575556ما عليك سوى االتصال على الرقم  الهاتف:

 خارج الدولة.

 

ي( على موقعنا ما عليك سوى الذهاب الى )الفروع/أجهزة الصراف اآلل –تفضل بزيارة أقرب فرع لديك  شخصياً:

cbd.ae  .إليجاد الفرع 

 

 راسلنا:

  راسلنا على البريد اإللكترونيcustomercare@cbd.ae  

  تواصل معنا من خالل موقعنا على االنترنتcbd.ae/general/contact-us 

  من أعلى لوحة التصفح "الرسائلسجل الدخول واختر " –الخدمات المصرفية عبر اإلنترت 

  تطبيقCBD  سجل الدخول واختر "اتصل بنا" من خيار"المنتجات والخدمات" في القائمة  –للموبايل

رة عن استفسار أو اقتراح الرئيسية حيث ستتمكن من إرسال مالحظاتك بعد تحديد ما اذا كانت المالحظة عبا

 أو شكوى

 

 كيف نتعامل مع الشكاوي:

 

 الشكوى ، سنقوم بما يلي:عند استالم 

 

 إخطارك كتابياً بأنه قد تم استالم شكواك في غضون يومي عمل من يوم تقديمك للشكوى •
 أيام عمل 4ما لم نوفر لك حالً، سنعلمك بالوقت التقديري لحل المشكلة في غضون  •
تتطلب إطاراً  سنزودك بتحديثات أسبوعية عن حالة شكواك وإطار زمني ُمحدث إليجاد الحل )للحاالت التي •

ي حال  ،زمنياً أكثر من أسبوعين(
 
 لم نقدم لك الحل في اإلطار الزمني المحددف

 يوم عمل من تلقي الشكوى، وهو رد نهائي فيما يتعلق بشكواك 30ستتلقى رداً كتابياً من البنك في غضون  •
 

 :يوم عمل، فسنقوم بما يلي 30إذا لم نتمكن من حل شكواك في غضون 

 التأخير إبالغك بأسباب •
 كل معقول )ما لم ننتظر رداً منك(تحديد التاريخ الذي يمكن فيه توقع القرار بش •

طار الزمني عدم إيجاد حل خالل اإلفي حال تزويدك بمعلومات حول خياراتك لحل شكواك خارج البنك  •
 يوم عمل 30المحدد بـ 
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 مساعدة إضافية:
اإلمارات  مصرف الي رفع الشكوي يمكنكإذا لم تكن راضياً عن القرار الذي اصدره فريق التعامل مع الشكاوى، 

لن يقبل البنك لمصرف المعني قبل توجيهها إليه. غير أنه يشترط أوالً معالجة المسألة مع ا العربية المتحدة المركزي.
من تاريخ استالمك للنتيجة النهائية من قبل بنك دبي أشهر  6المركزي سوى الشكاوى التي يتم رفعها خالل 

 التجاري.
 

 المركزي: لمصرفجهة االتصال با
 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة854ص.ب. 

 + 971 26652220هاتف:
 + 971 26652504فاكس:

 uaecb@cbuae.gov.aeالبريد اإللكتروني: 
 www.centralbank.aeالموقع اإللكتروني: 
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