
 مصرف شمال افريقيا التجاري ش م ل

 لبنان –بيروت 

 

 

 آلية تقديم ومعالجة مراجعات العمالء

 

 الى عمالئنا الكرام،

 

 حرصا من مصرف شمال افريقيا التجاري ش م ل على تقديم افضل الخدمات المصرفية والمالية لكم، 

مكم ا  المصرف دد انأ  وحد  ااصة تننى ااصلل اررا  النمليات المصرفية والمالية م  يسرنا اعال

 ،االسرعة الممكنةالبت اها صلال الى والنمال ، من ضمن مهامها االساسية تلقي مرارناتكم ومنالجتها 

 :وفق التالي

 

 وفي في مركزه الرئيسي متلارد لتقديم مرارناتكم،نملذج ااص ملحد  المصرفاستحدث  -1

 وعه، وعلى الملد  االلكتروني للمصرف.فر

 ننلمكم اما يلي: -2

o  ستتحلل مباشر  الى اللحد  المختصة في المركز الرئيسي دو  ديام ادار  ا  مرارنتكم

 وملظفي الفرع المنني ااالطالع على مضملنها.

o ة يفي كل االحلال، ااستطاعتكم تقديم شكلى الى المرار  االدارية او القضائية اللبنان

 المختصة دو  المرور الحد  اصلل اررا  النمليات المصرفية والمالية م  النمال .

 يمكنكم تقديم مرارناتكم الى اللحد  المختصة عبر اللسائل التالية: -3

o   ضمن مغلف مغلق ملره الى "وحد  اصلل اررا  النمليات المصرفية والمالية م

 ات لدى المركز الرئيسي والفروع.شخصيا االيد او في صندوق المرارنيسلم النمال " 

o  وسط البلد، ساحة الأهدا ، اناية ايروت ا  المصرف : ايروت، على عنلاالبريد النادي

 11-5959، ص.ب. : Cغارد  ، اللك 

o على الننلا   االلكتروني االبريد  :crdu@nacb.com.lb 

تجاوز الممكنة واما ال ي سيتم منالجة مرارنتكم وصلال الى البت اها واعالمكم االنتيجة االسرعة -4

 يلما كحد ادصى من تاريخ تقديمها. 19فتر  

 



 مصرف شمال افريقيا التجاري ش م ل 

 لبنان -بيروت 

 

 نموذج مراجعات العمالء

 

 .................................................................................................................... : الثالثي للعميلمسم اال

 .................................................................................................................... : الملف )الحساب( رقم 
 : تفاصيل شخصية

 ....................................................................................................................:  عنلا  السكن

 ....................................................................................................................:  عنلا  النمل

 ........................النمل:  ..........................السكن:  ........................خليلي: ال :  هاتف

 :الومسيلة الفضلى لالتصال بالعميل

 ............................................................................................:  االبريد النادي على الننلا   

 ............................................................................................ االبريد االلكتروني على الننلا : 

 ............................................................................................ :  االفاكس على الردم 

 .................والساعة:  ................. : اين الساعة: لالتصالاللدت المفضل  
 (13.00حتى  03.30)ضمن دوام عمل المصرف من الساعة      

 

 :طبيعة المنتج او الخدمة المصرفية موضوع المراجعة

 " في الخانة المناسبة(√)يررى وض  عالمة "  

 ...............................................................................................  الحساب المصرفي ردم 

 درض استهالكي شخصي 

 درض سكني 

 اطادة ائتما  

 ......................................................................................... )يررى التحديد(ادمات اارى:  

 لتسديد تدريجي للدائ  االنمالت األرنبية" إستثنائية"اإررا ات المتنلق  193التنميم  

 

 :  موضوع المراجعة

 
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

 : ......................التوقيع       ........../......./.......التاريخ : 


