مدونة لقواعد السلوك والممارسات الفضلى
ستيت بنك أوف إنديا
مصرف التجزئة مملكة
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مقدمة
هذه القواعد حتدد املعايري اليت سيتبعها البنك مع توفري االئتمان وغريها من اخلدمات للعمالء االفراد .ألنه يقوم على قواعد
أفضل املمارسات على االئتمان االستهالكي والشحن اليت حيددها مصرف البحرين املركزي .لن يكون هلذه القواعد أي تبعات
قانونية أو أحكام قانونية .هذه القواعد ختضع لقواعد وسياسات مصرف البحرين املركزي .

التطبيق
تنطبق هذه القواعد على:
• مجيع أنواع االئتمان مثل القروض والسحب على املكشوف .
• أي نوع من املنتجات املالية – تكون عالقة مدين او دائن مع البنك
• أي من اخلدمات املالية األخرى اليت يكون للبنك ان يتقاضى رسوم عليها مما يوفر للبنك للعمالء حتت قسم االف راد
.

مبادئ االلتزام:
• جيب أن يكون االعالن وحمتويات التوجيية املتعلقة بقروض الزبائن والقروض األخرى والرسوم واضح وغري مضللة بأي
شكل من األشكال .
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• معلومات واضحة حول املنتجات واخلدمات ،مبا يف ذلك إجراءات التطبيق ،الشروط واألحكام ،وأسعار الفائدة
وتفاصيل الرسوم اليت تقدم للعمالء .
• جيب تزويد العمالء كشف بالبيانات الشهرية ،على األقل كل ستة أشهر ،أي تغيري يف سعر الفائدة ،والرسوم أو
الشروط واألحكام جيب ان تكتب يف سالة مكتوبة او رسالة الكتونية واضحة للزبائن .
• جيب أن يتم التعامل مع معلومات العمالء املالية بسرية تامه مع احلفاظ عليها .

توجيه العمالء
•

العمالء اجلدد  /او املتوقعون جيب تزويدهم باملعلومات بشفافية تامه حول اهم مميزات اخلدمات املقدمة من
البنك اليت سوف حيصلون عليها .

•

جيب أن يزود العمالء على قنوات خمتلفة حول معلومات املنتجات ومصادر للمعلومات املتعلقة باملنتجات
.

•

عند اختيار الزبون املنتج الذي سوف يستفيد منه على البنك تزويده كامل املعلومات املتعلقة باخلدمة .

أسعار الفائدة
الزبائن ،عندما خيتارون اخلدمة او يف أي وقت هم حيتاجون اىل معلومات عن معدل الفائدة جيب تزويدهم بذلك
• جيب تزويد املستهلكني مبعلومات مكتوبة حول أسعار الفائدة األولية املطبقة على املنتج وتواترها وتاريخ استحقاق
دفع الفائدة .
• جيب وضع طريقة حساب الفائدة للمستهلكني بشكل واضح .
• جيب أن يعلن عن معدل النسبة السنوية للفائدة يف مقر البنك واجلدول الزمين هلا يف مكان يشاهده العمالء
• جيب إبالغ العمالء عن أي تغريات يف أسعار الفائدة قبل أن تصبح نافذة املفعول .
• ينشر أي تغيري عن سعر الفائدة يف مقر البنك يف غضون يومي عمل .جيب االحتفاظ بالقدمي واجلديد وذلك
لتسهيل املقارنة .
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اإلقراض  /التمويل
• جيب أن يتم تقييم قدرة سداد العميل من قبل البنك ،استنادا إىل املعلومات املتاحة على وضع العميل املايل ،قبل تقدمي
أي تسهيالت ائتمانية .
• إذا كان أي تسهيالت ائتمانية ،مثل السحب على املكشوف ،يستحق السداد عند الطلب ،ويكون حقيقة واضحة
للعميل .
• يلتزم البنك مع املبادئ املوجهة من البنك البحرين املركزي على التمويل

الرسوم

• جيب تزويد العمالء عن تفاصيل الرسوم ،مثل رسوم اإلدارة  /التتيبات ،ورسوم الدفع املسبقة ،وأسعار الفائدة االفتاضية
،ورسوم التأمني ...اخل املطبقة على املنتجات اليت ينوي شراءها .
• جيب نصح الزبائن وإعطائهم مصادر املعلومات املهمة هلم (على سبيل املثال .أرقام خط املساعدة ،وعناوين الربيد
اإللكتوين ،أمساء أشخاص لالتصال ...اخل
• قبل تغيري او زيادة معدل الفائدة او الرسوم ،جيب اعالم الزبون بذلك وله احلق يف القبول او الرفض يف االستمرار وذلك
ملدة  51يوم فقط واال اعترب انه قد قبل التغيري .
• جيب تزويد العمالء تفاصيل املهمة عن املنتج أو اخلدمة قبل الشروع فيها وبعد ذلك يف أي وقت يطلبها العميل .
• جيب أن تكون مجيع رسوم معقولة ومربرة للمنتج  /اخلدمة املقدمة .

الصعوبات المالية
• يسعى البنك ملناقشة الصعوبات املالية مع العمالء قبل البدء يف اإلجراءات القانونية .
• يقوم البنك النظر يف ترتيبات بديلة لتمكني العمالء من التغلب على الصعوبات سدادها كلما كان ذلك ممكنا .
• جيب اعطاء العمالء احلد األدىن من املشورة بشأن مشاكل الديون املستحقة للبنك .
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فشل معاملة جهاز الصراف االلي أو جهاز نقاط البيع
• يرسل البنك تنبيهات بالألمييل أو بالرسائل النصية لكل معاملة .وذلك للتحقق من عدم حدوث أي خصم مل يتم
القيام به .إذا مت اخلصم من حسابك بسبب أي معامه فاشلة يف جهاز الصراف االيل أو جهاز نقاط البيع  ،فيمكنك
زيارة الفرع أو الكتابة إىل  customercare.rbbh@statebank.comالستداد أموالك
• يلتزم البنك برد املبلغ املتعلق باملعامالت الفاشلة قي جهاز الصراف االيل أو جهاز نقاط البيع على أساس يومي .يلتزم
أيضا بتعويض العميل بفائدة مسبقة عن فتة التأخري  ،إن وجدت.
البنك ً
.

المظالم تقويم

• جيب على البنك أن يوفر للعمالء إجراءات رمسية لشكاوى( شاهد امللحق األول) ونسخة من نفس الشكاوى تقدم
إىل مصرف البحرين املرك زي .وعالوة على ذلك ،جيب تعيني موظف شكاوى العمالء ،ويتم نشر تفاصيل االتصال به
يف مقر البنك .
• جيب أعالم العمالء عن طريقة كتابة التظلم وجراءته
• جيب من البنك تأكيد استعالم الشكاوى اليت وردت من الزبائن خالل مخسة أيام عمل من تاريخ االستالم .
• يف غضون أربعة أ سابيع من االقرار الكتايب إىل العمالء ،جيب من البنك الرد خطيا وشرح موقف البنك واخلطوات
التصحيحية املقتحة اختاذها .
• وجيب إخطار العمالء عن كيفية مواصلة الشكوى داخل املؤسسة ،إذا هو  /هي غري راضية عن استجابة البنك .
• يف حال فشل البنك حلل الشكوى ،جيب إخطار العميل عن اخليارات املتاحة له  /هلا ملتابعة هذه املسألة أبعد من
ذلك ،مبا يف ذلك ،عند االقتضاء احلاجة اىل إحالة املسألة إىل إدارة املتابعة يف مصرف البحرين املركزي .

المتابعة
• جيب على مسؤول شكاوى العمالء مراقبة التزام البنك بقواعد ومبادئ املدونة .
• جيب على موظف شكاوى العمالء ان يقدم تقريرا عن التزام البنك جتاه قانون ملصرف البحرين املركزي ،عند طلب
ذلك .
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• جيب أن تكون أحكام القانون معروفة جلميع أعضاء هيئة البنك وهي تضمن املام مجيع األطراف املعنية باملدونة
.
• جيب توفري نسخ من هذه املدونة للعمالء وجيب أن توضع يف مقر البنك بشكل ظاهر للعمالء .
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الملحق

I

اجراءات شكاوى العمالء
•

جيب أن تكون الشكوى كتابيه (عن طريق رسالة أو بريد إلكتوين) .وجيب أن يتضمن اسم وعنوان مقدم الشكوى .وال تؤخذ جمهول أو شكاوى شفهية .
•
•

•

ال يوجد شكل حمدد للشكوى .ومع ذلك ،صيغة ومنوذج الشكوى يف امللحق الثاين للراحة العمالء .

قد توضع الشكوى إما يف صندوق الشكوى املوجود يف مقر البنك أو إرساهلا من خالل  /ساعي الربيد /الربيد اإللكتوين .

اجلهة االوىل من استالم شكاوى العمالء هو نائب الرئيس (العمليات واخلدمات) يف البنك الذي يقوم بدوره بتأكد استالم الشكوى خالل  1أيام عمل من تاريخ
استالمه .
إذا مل يتم تلقي أي رد من نائب الرئيس (العمليات واخلدمات) يف غضون أربعة أسابيع من تاريخ اإلقرار به أو إذا كانت االستجابة ليست م رضية ،ميكن أن تؤخذ

•

هذه املسألة مع موظف مسؤول شكاوى العمالء .
•

إذا مل يتم تلقي أي رد من موظف شكاوى العمالء يف غضون أسبوعني من تاريخ اإلقرار أو إذا كانت االستجابة ليست مرضية ،ميكن أن تؤخذ هذه املسألة مع
الرئيس التنفيذي للبنك.

تفاصيل االتصال بالمسؤولين كما يلي:
ستيت بنك أوف إنديا ،فرع قطاع التجزئة املنطقة الدبلوماسية ،الدبلوماسي مدينة ب رج  IIاملنامة ،مملكة البحرين

فرع باب البحرين حمل رقم  38سوق باب البحرين صزب  10763 :املنامة مملكة البحرين

المختصين والمسؤلين

رقم الهاتف

نائب الرئيس العمليات والخدمات – أميت شارما

1753100

موظف شكاوى العمالء  -فيبين فيداداران

17531064

syscomp.rbbh@statebank.com

الرئيس التنفيذي – السيد فيجاي كومار

17531338

ceo.rbbh@statebank.com

الموظف المسؤل فرع باب البحرين – السيدة نيشا ناير

17009420

lsc1.rbbh@statebank.com

رقم الفاكس 17532435 / 17531029

-

البريد األلكتروني
ops.rbbh@statebank.com

الفرع الرئيسي فاكس فرع

باب البحرين 17009430
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الملحق

II

ستيت بنك أوف إنديا –مصرف قطاع تجزئة -البحرين

إستمارة شكاوي الزبائن
نوع الزبون

زبون حاي  /ليس زبون حايل

األسم
العنوان
رقم اهلاتف  /رقم اجلوال
الربيد األلكتوين
رقم احلساب ) يف حالة كونه زبون (
اخلدمة  /يف هذه الشكوى
تفاصيل الشكوى
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