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 ACCOUNT SERVICES   خدمات الحساب
م خدماتنا ال  اتك من خالل قنواتنا ا المتنوعة. مع  ناسب تنقوم بتقد متطل

نت  د عن خدماتنا، ير زارة موقعنا ع اإلن   www.eahli.comولمعرفة الم
 We serve your requirements through our various enhanced 

channels. To know more about our services, please visit our 
website www.eahli.com 

 Call Center   مركز االتصال
 General Inquiries   استعالمات عامة

دة طاقة جد ل   Activate New Card   تفع
ف الشخ   Unblock Pin   فك غلق رقم التع

وقة طاقة المفقودة  الم قاف ال  Stop Lost / Stolen Card   إ
ل  طاقة اعادة تفع ال   Reactive Card 

ع وساعات العمل  Branch Location and working Hours  موقع الف
ة ع  ف ل الخدمات الم نتتمك  تعط اإلن   Enable / Disable Internet Banking 

ة ع الهاتف المحمول ف  Mobile Banking   الخدمات الم
د  Balance Enquiry   االستعالم عن الرص

 Enquiry on Transactions   االستعالم عن المعامالت
ات إضا   Additional cheque Book request   طلب دف ش

ل     Download Statements and Transaction History   وسجل المعامالت كشوفات الحساب ت
( ل األموال (مح  دو  Fund Transfer (local / International)   تح

لمة المرور  Reset password   إعادة تعي 
نت ة ع اإلن ف  Internet Banking   الخدمات الم

د   Balance Enquiry   االستعالم عن الرص
 Enquiry on Transactions   االستعالم عن المعامالت
ات إضا   Additional cheque Book request   طلب دف ش

ل     Download Statements and Transaction History   وسجل المعامالت كشوفات الحسابت
ا ا  دول ل األموال محل   Local / International Fund Transfer   تح

لمة المرور  Reset password   إعادة تعي 
اف اآل   ATM Services   خدمات ال
ار اللغة المفضلة  Selection of preferred Language   اخت
د  Balance Enquiry   االستعالم عن الرص

 Enquiry on last 5 Transactions   معامالت 5االستعالم عن آخر 
 Cash withdrawal   السحب النقدي

طاقة الخصم ف الشخ ل  Change Debit Card Pin   تغي رقم التع
ات   ودائع الش

عة للبنك األه ال الموجودة خارج  اف اآل التا ع(متوفرة  أجهزة ال   )الف
 Cheque deposit  

(Available at theBank  ATM placed outside our branch) 
 At our Branches    فروعنا

د   Balance Enquiry   االستفسار عن الرص
(   Statement of Account (paper based)   كشف حساب (ور

داع النقدي   Cash withdrawal / deposit   السحب  اإل
ات   Cheque Book request   طلب دف ش

( ل األموال (مح  دو  Fund Transfer (local / International)    تح
اإلطالع ك مدير  سحب   Issue Manager Cheque/Demand Draft    إصدار ش

لك ند اعرف عم ة  مس اناتك الشخص ث ب  Update your personal details / KYC document    حد
ك ل الخاص  انات التوك ث ب  Update your Power of Attorney Details    تحد
ات الخاملة  المعلقة.  ل الحسا  Activation of Inactive / Dormant Accounts    تفع

الت التوقيع  Signature amendment    تعد
ة ع الهاتف  ف نت  الخدمات الم ة ع اإلن ف استعالمات عن الخدمات الم

  المحمول  مركز االتصال
  Queries on Internet Banking /Mobile Banking/ Call Center 

طاقة خصم  دالطلب  دة  اس  Request for new / replacement of Debit Card    جد
نت  الهاتف  ة ع اإلن ف لمة مرور الخدمات الم إعادة تعي  فتح غلق 

  المحمول
  Reset / Unlock Internet / Mobile Banking password 
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ف   Fees and Charges   الرسوم والمصار
اإلضافة إ الرسوم  د عن خدماتنا  فلمعرفة الم ارة موقعنا ع و المصار مكنك ز  ،

نت    www.eahli.comاإلن
 To know more about our services along with the fees and 

charges, you may visit our website www.eahli.com 
 You should know   ي لك أن تعلم: 

اجاتك  .1 طلب للحصول ع المنتجات و  أو الخدمات ال تل احت تقدم 
  وتجنب المخاطر. 

 1. Apply for products and /or services that meets your needs 
and avoid risk 

ح والفهم.  .2 د من الوض ح أسئلة لم  Ask questions for more clarity and understanding .2   اط
ام.  .3 وط واألح ما يتما مع ال  Use the product or service in line with the terms and .3   استخدام المنتج أو الخدمة 

conditions 
ك.  .4 ل االتصال الخاصة  ة وتفاص قاء البنك ع اطالع دائم بوثائق اله  Keep the Bank updated with your identification .4   قم ب

documents and contact details. 
ح بها للبنك.  .5 الغ عن المعامالت غ الم  .Report unauthorized transactions to the Bank .5   اإل
ة ألي شخص.  .6 ف  Do not disclose banking information to anyone .6   ال تفصح عن المعلومات الم
ن  .7 األصدقاء  األقارب. استخدم العناو ست الخاصة  ك ول ة الخاصة  د  .Use own mailing addresses and not of friends / relatives .7   ال
مكن  .8 ل". تعرف ع المعلومات ال  تو الحذر عند التعامل مع "التوك

ة.  األمور المال ما يتعلق  حق له الوصول إليها؛ ف   الوصول إليها ومن هو الذي 
 8. Be careful when dealing with ‘Power of Attorney’. Know 

what information access is given and to whom; over 
financial matters.  

  .Do not sign uncompleted forms .9   ال توقع ع النماذج غ المكتملة.  .9
سخة منه .10 ندات المقدمة إ البنك واحتفظ ب  Review all of documents submitted to the Bank and keep .10   راجع جميع المس

a copy of the same 
 Warning   تحذير

  لمات المرور ة   ف الشخص ة  أرقام التع ف انات االعتماد الم احتفظ ب
ة ألي  ف ك آمنة  جميع األوقات وال تكشف عن معلوماتك الم الخاصة 

  شخص. 

  Keep your banking credentials / PINs / Passwords safe at 
all times and do not disclose your banking information to 
anyone 

  خطار البنك ع الفور ع ح بها، قم ب ة غ م ال  حالة حدوث أي معاملة احت
ع.  ام األسب  4 6075507رقم مركز االتصال الخاص بنا ع مدار الساعة طوال أ

ة المتحدة). 971   +  (داخل  خارج اإلمارات الع

  In the event of any fraudulent unauthorized transaction, 
notify the Bank immediately on our 24/7 call center number 
+971 4 607 5507 (within/ outside UAE). 

  حد أد د  لتجنب رسوم الحد األد  -درهم إمارا   3,000االحتفاظ برص
الغة  د ال ا  الشهر.  25للرص   درهما إمارات

  Maintain a minimum balance of AED 3,000/- to avoid 
minimum balance charges of AED 25 per month. 

  
  ك إ المتأخرات والحظ أنه  حالة ة لتجنب دخول حسا اف أموال  احتفظ 

ات غ مدف 4إرجاع  ة ش م ة سنة تق د خالل ف ة الرص ب عدم كفا س وعة 
حد من قدرتك ع الوصول  ة مما قد  فاتك االئتمان مكن أن تتأثر تص واحدة، 

ل ل  المستق   إ المنتجات والتم

  Maintain sufficient funds to avoid your account go into 
arrears and note that incase of 4 cheques returned unpaid 
due to insufficient balance within a period of one calendar 
year, your credit ratings can be affected which may limit 
your ability to access future products and financing. 

  البنك ع الفور إذا الحظت أي مخالفة. و انتظام واتصل  اناتك  جب راجع ب
الغ عن هذه المخالفة  غضون  انات.  30اإل ـــخ الب ـ  يوما من تار

  

  Check your statements regularly and contact the Bank 
immediately if you notice any irregularity. Such irregularity 
must be reported within 30 days of the statement date. 

 قاء البنك ع ك   قم ب ل االتصال الخاصة  ة وتفاص اطالع دائم بوثائق اله
ل  سل البنك إشعارات تذك ق ــــخ انتهاء  90جميع األوقات. وس يوما من تار

ة. وقد  د   الصالح ندات إ فرض رسوم أو تقي م هذه المس يؤدي عدم تقد
  المعامالت أو حظر الحساب أو إغالق الحساب. 

  Keep the Bank updated with your identification documents 
and contact details at all times. Bank will send reminder 
notices 90 days before expiry. Not providing these 
documents might result in charges, transactions being 
restricted, account being blocked or account being closed. 

  .ن األصدقاء  األقارب س عناو ك ول د الخاصة  ن ال  /  Use your own mailing addresses and not of friends   استخدم عناو
relatives. 

  ان ام الواردة  ب وط واألح ل ال الحق  تغي أي من أو  حتفظ البنك 
ام  وط وأح ة، و س اإلضافة إ عقد مقدم الطلب مع الحقائق الرئ المنتج، 

ـ    يوما.  60إشعار مسبق لك 

  The Bank reserves the right to change any or all the terms 
and conditions in the Key Fact statement, product terms 
and conditions, as well as the Applicant contract with 60 
days prior notice to you. 
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ف تتصل بنا  How to contact us   ك
  ع ع رقم مركز االتصال ام األسب مكنك االتصال بنا ع مدار الساعة طوال أ

ة المتحدة). 971 4 607 5507الخاص بنا  + (داخل  خارج اإلمارات الع
 وسنكون سعداء جدا لمساعدتك. 

  مكنك االتصال بنا ع ك لديناخالل ساعات عمل البنك،    الخط المش
 5555 607 4 971 + 

  مكنك زارة موقعنا ف،  ال اإلضافة إ الرسوم والت د عن خدماتنا  لمعرفة الم
نت    www.eahli.comع اإلن

  You can contact us 24/7 on our call center number +971 4 
607 5507 (within / outside UAE). We will be very happy to 
assist you.  

 During the Bank working hours, you may contact us on 
+971 4 607 5555. 

 To know more about our services along with the fees and 
charges, you may visit our website www.eahli.com 

م شكوى مكنك تقد ف   How can you make a complaint   :ك
س   ــــــــــد  الفــــــــــا ــــــــ ال ــــــــد أو عــ ــ ال اوى إمــــــــــا  ــــ ـــــــــدة الشــــــ رســــــــــال شــــــــــكواك إ وحـ قــــــــــم ب

نت.  و  ع اإلن د اإلل  ال
  كر الصديق، ديرة، د ، شارع أبو  ل مركز حمر ع : مقا ع د اإلمارات  -ف

ة المتحدة.   الع
  مب معهد اإلمارات للدراسات : ع أبوظ ، ف ة، الطابق األر ة والمال ف الم

ة المتحدة.  -شارع المرور، أبوظ   اإلمارات الع
  :س  + 971 4 2684445الفا
  : و د اإلل  complaints@abkuwait.comال
  : و  www.eahli.comالموقع االل

ــــ ــــــــال رد كتــــــــ ارســـ ـــــــــك  ــــــــــوم البنـــ قــ ــــــــــوف  ــــــــة إ سـ الشــــــــــــكوى المقدمــــ ــــــــــول  ــــم الوصـ علــــــــ ا 
ـــــــة الشـــــــــكوى  غضـــــــــون يـــــــــو عمـــــــــل   ــراءات معاملــ ـــــــــة اجـــــــ ل عمل ــع تفاصـــــــــ البنـــــــــك، مـــــــ
ــــ لطلــــــب الخدمــــــة  ص رقــــــم ممــ تم تخصــــــ ــــخ اســــــتالم الشــــــكوى، وســــــ ــــــامل مــــــن تــــــار

  لك. 
  
  

ة  غضـــــــــون  ل ــــ اب التفصـــــ ــــــ ــ ـــع األسـ ـــــــا مــــــ ــ ســـــــــل لـــــــــك البنـــــــــك رده النهـــــــــا كتاب  30وس
ــــخ    تل الشكوى. يوم عمل من تار

  
ــــــــا،  ــاص بنـ اب عـــــــــن حـــــــــل الشـــــــــكوى الخـــــــ ــــــــ ــــن األسـ ب مـــــ ا ألي ســـــــــ ــــــــ ــــم تكـــــــــن راضـ ـــ ذا لــ و

حق لك إحالة شكواك إ البنك المركزي:    ewww.centralbank.aف

 Submit your complain to the Complaint Unit either hand 
delivered or via mail / fax / email / online. 
 Dubai Branch: Opposite Hamarain Centre, Abu Baker 

Siddiqui Road, Deira, Dubai - UAE. 
 Abu Dhabi Branch: EIBFS Building, Ground Floor, Al 

Muroor Street, Abu Dhabi - UAE. 
 Fax: +971 4 2684445 
 Email: complaints@abkuwait.com. 
 Website: www.eahli.com 
The Bank shall provide a written acknowledgement of the 
Complaint filed with Bank, with details of the Complaint 
process within 2 complete business days of receiving the 
Complaint.  A unique service request number will be assigned 
to you. 
The Bank shall send you in writing, its final response with 
detailed reasons within 30 complete business days of 
receiving a Complaint.  
If for any reason you are not satisfied with our complaint 
resolution, you have the right to refer your complaint to the 
Central Bank: www.centralbank.ae  

ة ان إخالء المسؤول  Disclaimer   ب
ســــــــــت  ــــذا ل ة هــــــ ســــــــــ ــــــــان الحقــــــــــائق الرئ ــ ــــــــواردة  ب ــ املــــــــــة المعلومــــــــــات ال ـــــــــوط ال ـ ال

ــــــا إ جنــــــب للعقــــــد، والــــــ تــــــم  ــــــة لهــــــذه الخدمــــــة جن ـــــوط النهائ ـ تضــــــمينها  ال
ــــ هــــــذا  ـــــتح الحســــــاب. ومــــــن خــــــالل التوقيــــــع عــ ة فـ ــــــا ــــــة لم مــــــع الوثــــــائق المطل
ف  ــــــــال ــــــوم والت ات والرســ ـــــم تمامــــــــا المــــــــ ــ ــــــق عــــــــ أنــــــــك تفهـ ند، فإنــــــــك توافــ المســــــــ

طلب للحصول ع هذا المنتج.  دها من خالل التقدم    ال قد يتم تك

 The information in this Key Fact Statement is not the full terms 
of the contract, which is contained within the final terms of 
this service along with the documentation required to 
proceed with account opening. By signing this document, you 
agree that you fully understand the features, fees and charges, 
which may be incurred by applying for this product 

 I acknowledge by signing below that I have understood and   أقر بالتوقيع أدناه أنني فهمت واستلمت المستندات على النحو المذكور أعاله.
received the documents as mentioned herein above. 

 Customer Name     اسم العميل 

 Address     العنوان

 Mobile Number     رقم الهاتف المتحرك

 Email ID     البريد االلكتروني

 Signature / Date     التوقيع/ التاريخ 

 For Bank use   الستخدام البنك

 Bank official Name      اسم المسؤول في البنك

 Bank official ID      رقم بطاقة المسؤول في البنك

 Signature / Date      التوقيع/ التاريخ
  


