التاريخ_________________ :

_________________ Date:

السادة  /البنك التجاري الكويتي

To: Commercial Bank of Kuwait

الموضوع :طلب خدمات دفع الكترونية

Subject: Electronic Payment Service Request

باإلشارة إلي الموضوع أعاله  ،نحن شركة  /مؤسسة ____________

we,

_______________________________________ نرجو تفعيل

request

خدمات الدفع اإللكتروني المختارة التالية التي يوفرها مصرفكم  ،وذلك علي

that you activate the following selected payment services on

حسابنا رقم __________________________  ،وبياناتنا هي-:

_______________________________________ our A/C No.:

العنوان_________________________________________ :

__________________________________________ Address:

______________________________________________

__________________________________________________

ارقام الهواتف_____________________________________ :

________________________________________ Phone No.:

البريد االلكتروني___________________________________:

____________________________________________ Email:

عنوان الموقع االلكتروني______________________________:

_____________________________________ Merchant URL:

نوع النشاط_______________________________________:

___________________________________ Type of Business:

subject,

above

the

to

Reference

________________________________________

اللون المختار للموقع:

Color Scheme:

( ) أحمر

( ) أزرق فاتح

( ) أزرق غامق

( ) رمادي

( ) برتقالي

( ) أخضر

( ) Dark Blue

( ) Light Blue

( ) Red

( ) Green

( ) Orange

( ) Grey

⃝ خدمة نقاط البيع:

⃝ Point of Sale:

⃝ تفعيل قبول بطاقات االئتمان (فيزا وماستركارد ويونيون باي)
سيتم التواصل معكم عن طريق البريد االلكتروني من قبل وحدة عالقات
التجار لالتفاق على التفاصيل

)⃝ Enable Credit Card Acceptance (Visa, MasterCard and UPI
Details will be communicated to you via email from
Merchant Relations Unit

⃝ خدمة بوابة الدفع االلكتروني لبطاقات االئتمان:

⃝ Credit Card Payment Gateway:

سيتم التواصل معكم عن طريق البريد االلكتروني من قبل وحدة عالقات
التجار لالتفاق على التفاصيل

⃝ خدمة بوابة كي نت للدفع االلكتروني:
رسوم التركيب:
رسوم شهرية:
عمولة لكل عملية دفع:

 200دينار كويتي
 00522دينار كويتي
 20122دينار كويتي

Details will be communicated to you via email from
Merchant Relations Unit

KD 200/KD 2.500
KD 0.100

⃝ Knet Payment Gateway:
Setup Fees:
Monthly Rent:
Commission per transaction:

NMRU EPSR Version 1.0
March 2022

⃝ Knet Hosted Gateway and T-Pay Payment Gateway:
Setup Fees:
KD 02/Monthly Rent:
KD 00522
Commission per transaction:
KD 0.275
T-Pay payments are free of charge.
⃝ Quick Pay Service:
Setup Fees:
Monthly Rent:
Commission per transaction:

KD 20/KD 2.500
KD 0.100



I hereby declare that I have read and accepted the terms
related to each service as explained on CBK’s webpage
and accessible by scanning the below QR code and any
changes that may follow.



I also agree to have the abovementioned business email
address as an official channel of communications.
We also declare that all goods and services which are
being sold using the payment services provided by
Commercial Bank of Kuwait are goods and services that
are owned by us and that we do not under any
circumstance use these payment solutions in order to
collect payments on behalf of other parties. And we
undertake to accept any action or penalty imposed by
Commercial Bank of Kuwait should we violate the above
declaration.



For Merchant

: المستضافتين للدفع االلكترونيT-Pay ⃝ خدمة بوابة كي نت وبوابة
 دينار كويتي02
:رسوم التركيب
 دينار كويتي00522
:رسوم شهرية
 دينار كويتي20275
:عمولة لكل عملية دفع
. مجانيةT-Pay عمليات الدفع عن طريق

 دينار كويتي20
 دينار كويتي2.500
 دينار كويتي20122

:Quick Pay ⃝ خدمة
:رسوم تركيب
:رسوم شهرية
:عمولة لكل عملية دفع

اقر باطالعي وموافقتي على الشروط المرتبطة بكل خدمة والموضحة على
الموقع االلكتروني للبنك التجاري الكويتي وأية تعديالت تجري عليها والتي
.يمكن الوصول إليها بإجراء مسح رمز االستجابة السريع الموضح ادناه



كما اقر بموافقتي على إعتماد البريد اإللكتروني الخاص بالشركة والمذكور
.أعاله كوسيلة رسمية للتواصل



كما نقر بأن جميع السلع والخدمات التي يتم بيعها عن طريق خدمات الدفع
التي حصلنا عليها من البنك التجاري الكويتي هي سلع أو خدمات مملوكة
لنا وأننا النقوم بأي حال من األحوال باستخدام خدمات الدفع هذه للتحصيل
 و نتعهد بقبول أية اجراءات أو.نيابة عن أطراف أو اشخاص اخرين
جزاءات يقوم البنك التجاري الكويتي بتطبيقها علينا في حال ثبت مخالفتنا
.لما ورد أعاله



عن التاجر

Name: ________________________________________

________________________________________ :االسم

Title: _________________________________________

_______________________________________ :الصفة

Date: _________________________________________

_______________________________________ :التاريخ

Signature: _____________________________________

_______________________________________ :التوقيع

For Commercial Bank of Kuwait
Name: Yasser A. Muzaffar
Title: Head of Merchant Relations Unit

عن البنك التجاري الكويتي
 ياسر عبد المحسن مظفر:االسم
 رئيس وحدة عالقات التجار:الصفة

Date: _________________________________________

_______________________________________ :التاريخ

Signature: _____________________________________

_______________________________________ :التوقيع
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