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آرائك تھمنا

 إذا مل تكن راضیاً عنا،
تواصل معنا

لدیك شكوى؟
بإعتبارنا رشكاء فإنه من املھم لنا أن نستمع اىل أیة تعلیقات أو مخاوف لدیك فیام یتعلق بجودة الخدمات التي نوفرھا لك.

فنحن نسمعك.

ماذا بإمكانك أن تفعل؟
إتصل بقسم خدمات الزبائن لتنقل لھم أیة شكوى أو أي شعور بعدم الرىض متعلق بالخدمات املقدمة.

complaints.mea@bnpparibas.com  :الربيد اإللكرتوين
أو من خالل الرقم املجاين: 80011001

فنحن نستمع الیك.

وماذا بعد ذلك؟
سیتم تأكید إستالم الشكوى خالل 5 أیام عمل.

كام إننا نتعھد بإرسال خطاب یتضمن آخر املستجدات املتعلقة بشكواك أو خطاب یؤكد إغالق ملف الشكوى خالل 10 أیام عمل.
فنحن نھتم بك.

إذا مل تكن راض؟
إذا مل تكن راض عن الرد، بإمكانك أن ترسل بریداً الكرتونیاً اىل مسؤول شكاوي الزبائن عىل العنوان التايل:

االسم: حسني رمضان
هاتف رقم: 525 866 17 973+  

 hussain.ramadan@bnpparibas.com :الربيد اإللكرتوين
فنحن نتفھمك.

مازلت غیر راض؟
إذا شعرت أن الشكوى التي قدمتھا مل یتم التعامل معھا بطریقة ترضیك، بإمكانك أن تتصل مبسؤول حامیة املستھلك يف مرصف 

البحرین املركزي.
هاتف رقم: 7789 1754 973+ 

http://www.cbb.gov.bh :املوقع اإللكرتوين

يب إن يب باریبا البحرین
قسم خدمات الزبائن: 1001 8001 )خط هاتف مجاين(

مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كمرصف قطاع تجزئه تقليدي, ص. ب. 5241، املنامه، مملكة البحرين، هاتف: 6600 1786 973+ ، فاكس: 6601 1786 973+ , سويفت 

mea.bnpparibas.com : مرفأ البحرين املايل، املركز املايل – الربج الغريب : املوقع اإللكرتوين ،BIC: BNPPABHBC

مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كمرصف قطاع جمله تقليدي, ص. ب. 5253، املنامه، مملكة البحرين، هاتف:  6600 1786 973+ ، فاكس: 6601 1786 973+ ، سويفت 

mea.bnpparibas.com : مرفأ البحرين املايل، املركز املايل – الربج الغريب : املوقع اإللكرتوين ،BIC: BNPPABHBC

يب إن يب باريبا ، رشكة فرنسية عامة محدودة برأسامل قدره 2,494,005,306 يورو – املكتب الرئييس 16، بوليفارد دي ايتاليان ،  75009 باريس – آر يس إس باريس 449 042 662


