
اإلقرارات
وأقــر بــأن جميــع املعلومــات واملســتندات املقدمــة واملبنيــة أعــاله صحيحــة ومطابقــة 
للواقــع, وأحتمــل املســؤولية الكاملــة عــن عــدم صحــة هــذه املعلومــات كمــا أقــر بــأن 
موضــوع الشــكوى غيــر منظــور أمــام القضــاء وألتــزم بعــدم أحقيتــي فــي اتخــاذ أي إجــراء 
آخــر فــي حالــة اإلتفــاق مــع البنــك علــى إجــراء تصحيحــي ملوضــوع الشــكوى ومتــام تنفيــذ 
البنــك لهــذا األجــراء وألتــزم أيضــا بعــدم إعــادة تقــدمي أي شــكوى لبنــك الكويــت املركــزي 

عن ذات املوضوع.

مالحظات:
• يتم الرد على الشكوى املقدمة من العميل في خالل 15 يوم عمل من تاريخ ورود 

الشكوى إلى وحدة الشكاوي 
• في حال تقدمي الشكوى شخصياًـ يتم تسليم العميل نسخة منها.

Acknowledgement:
I hereby declare that the information given above, and in any 
supporting documentation or other evidence, is accurate, reliable and 
complete; and I concur that I will be fully liable if otherwise.  I further 
acknowledge I will be fully liable has not been brought before the 
courts or any similar legal or regulatory authority. I acknowledge that 
I shall not have the right to take any other action where I reach an 
agreement with the bank on corrective measures and after the bank’s 
implementation of such measures. Moreover I undertake not to 
submit any complaints to the Central Bank of Kuwait in this regards.

Note:

• Complaints Unit will respond to the complainer within 15 business 
days from the date receving the complaint.

• In case of the personal complaint, the client shall be handled
a copy of the complaint.

اإلسم:

البطاقة املدنية: 

احلساب:

الفرع: 

رقم الهاتف:

العنوان:

البريد األلكتروني:

Name:

Civil ID:

Account No:

Branch:

Telephone Number:

Address:

Email:

وحدة شكاوي العمالء
Customer Complaints Unit

The Complaint: موضوع الشكوى:

/    /      :Dateالتاريخ:    /    /

التوجد مستنداتبيان املستندات املرفقة إن وجدت
No Attachment  Attached Documents, if any

التوقيع:

مت استالم نسخة بتاريخ:       /       /

Signature:

Copy received Date:          /       /

Staff ID: Branch: رقم هوية املوظف:الفرع:


