
ــا  ــع منتجاتن ــة. جمي ــات المصرفي ــال والخدم ــة ا�عم ــي لممارس ــزي ا�مارات ــرف المرك ــل المص ــن قب ــه م ــه وتفويض ــم ترخيص ــد ت ــه ق ــان أن ــذا البي ــب ه ــان بموج ــرف عجم ــن مص يعل
الموقــع  زيــارة  يرجــى  الموافقــة،  عــن  تفاصيــل  علــى  للحصــول  الداخليــة.  الشــرعية  الرقابــة  لجنــة  مــن  ومعتمــدة  ا�سالميــة  الشــريعة  أحــكام  مــع  متوافقــة  وخدماتنــا 

.www.ajmanbank.ae

ميثــاق خدمة العمــالء
المقدمة

يحــدد ميثــاق خدمــة العــمالء التزامنــا بتقديــم أعلــى مســتوى فــي خدمــة العــمالء. إن ميثــاق خدمــة العــمالء هــذا هــو 
�غراض المعلومات فقط وليس المقصود منه إنشاء أي التزامات أو حقوق ملزمة قانوني¦.

قيم هويتنا:
إن هويتنــا ليســت مجــرد اســم وشــعار، إنهــا بمثابــة وعــد لعمالئنــا عمــا نمّثلــه كمصــرف ومــا نعتمــد عليــه كمؤسســة. 
وكل تجربــة مــن تجاربنــا مــع عمالئنــا هــي بمثابــة فرصــة للتعبيــر عــن طبيعــة هويتنــا، وهــذا مــا يتــم تحديــده عبــر قيمنــا 
ــة  ــتويات الخدم ــى مس ــم أعل ــن بتقدي ــن نؤم ــز. ونح ــرى - التمي ــم ا�خ ــمل القي ــة تش ــية جوهري ــة أساس ــا قيم ولدين

لعمالئنا ونلتزم بتقديم ا�فضل.

المعرفة
لدينا المعرفة الالزمة لتزويدكم بالمعلومات او ا�جابة عن اسئلتكم بطريقة سريعة وموثوق بها.

المودة
نعمــل بالقــرب منكــم ونوفــر الوقــت ل¸ســتماع اليكــم. ومســلكنا هــو تعبيــر صــادق عمــا يتميــز بــه المجتمــع العصــري 

من نشاط وحماس وحسن معاملة.
الوضوح

نحن نشرح عن منتجاتنا و خدماتنا بّكل بساطة ووضوح و دقة لمساعدتك على اتخاذ القرار الصائب.
ا�نصاف

نؤمن بشراكة نزيهة ومنصفة ومتساوية بغض النظر عن الخلفيات العرقية أو  االجتماعية أو الدينية.
االبتكار 

نسعى الى ابتكار أفكار جديدة وانظمة حديثة ومنتجات وخدمات متجددة ونؤمن بالتطور المستمر.

معايير الخدمة:
خدمة العمالء:

بآخــر  اطالع  علــى  وابقائهــم  لنــا.  زيارتهــم  خالل  مــن  العــمالء  احتياجــات  حســب  الالزمــة  الحلــول  لتوفيــر  نســعى 
المستجدات

خالل ساعات الذروة ، قد يزيد وقت االنتظار.

نسعى لخدمة عمالئنا بشكل ودي �فادتهم:
نعمــل علــى تقديــم خدمــة شــاملة ولبقــة لعمالئنــا مــن خالل قنواتنــا المختلفــة ، علــى ســبيل المثــال الفــروع والخدمــات 

المصرفية عبر الهاتف والخدمات المصرفية عبر االنترنت وأجهزة الصراف اÅلي.

حل شكاوى العمالء:
عنــد اســتالم الشــكاوى مــن العميــل يتــم تزويــده فــي غضــون 24 ســاعة برقــم مرجــع لمتابعــة الشــكوى. و نعمــل علــى 
معالجــة الشــكوى فــي غضــون 5 أيــام عمــل ، و إن كانــت الشــكوى تتطلــب المتابعــة مــع أطــراف أخــرى فقــد يســتغرق 
ــكوى  ــة الش ــى طبيع ــاًء عل ــدد بن ــت المح ــكاوى الوق ــض الش ــاوز بع ــد تتج ــر ق ــل أو أكث ــوم عم ــل 21 ي ــا يص ــى م ــر إل ا�م

وتعقيدها. في ظروف استثنائية.
الشكاوى واالقتراحات :

 
للشكاوى واالقتراحات:

info@ajmanbank.ae يمكن زيارة أيا من فروعنا وتقديمها اما كتابة الى 
او شــفاهة الــى موظــف خدمــة العــمالء لدينــا ، كمــا يمكــن للعميــل االتصــال بنــا عبــر الهاتــف علــى الرقــم ٨٠٠٢٢ ويمكــن 

www.ajmanbank.ae أيضا استخدام الموقع االلكتروني

تصعيد الشكاوى الى آلية تسوية الشكاوى المنفصلة:
اذا لــم تكــن راضيــا عــن القــرار ، فيمكنــك تصعيــد الشــكوى مــع رقــم مرجــع لمتابعــة الشــكوى عبــر البريــد االلكترونــي 

الى customer.escalation@ajmanbank.ae الذي سيقوم بالبحث أكثر.
 


