
مسؤوليات والتزامات العميل

في إطار تحديد مسؤوليات والتزامات عميل البنك التجاري، فإنه يتعين التالي:
• أن تكون صادقًا في كافة المعلومات التي تقدمها للبنك التجاري.

• أن تطلــع بعنايــة علــى كافــة المســتندات التــي يقدمهــا إليــك البنــك عنــد الحصــول علــى أيــة خدمــة أو منتــج، مــع أهميــة التعــرف علــى 
أي رســوم أو عمــوالت أو أيــة التزامــات أو مســؤوليات تترتــب عليــك.

• أن تحتفظ بنسخة من تلك المستندات وذلك قبل نشوء أي التزام مالي أو مصرفي عليك.
• فــي حالــة عــدم فهــم أي مــن الشــروط أو اإلجــراءات المرتبطــة بالخدمــة أو المنتــج الــذي ترغــب فــي الحصــول عليــه، يتعيــن عليــك أن 

تقــدم استفســاراتك لموظفــي البنــك التجــاري المعنييــن، وذلــك حتــى تتمكــن مــن اتخــاذ قراراتــك بنــاًء علــى رؤيــة واضحــة وكاملــة.
• أن تلتزم بإجراءات تقديم الشكاوى، بما في ذلك إجراءات التظلم إلى وحدة حماية العمالء لدى بنك الكويت المركزي.

• أن تتعــرف علــى المخاطــر التــي يمكــن أن تترتــب علــى اســتخدامك خدمــة أو منتــج يقدمــه البنــك، وذلــك مــن خــالل االستفســارات 
الموجهــة للمختصيــن حــول اآلثــار المترتبــة علــى تلــك المخاطــر، وعليــك أن تتجنبهــا كلمــا كان ذلــك ممكنــًا.

• أن تختــار مــن بيــن المنتجــات والخدمــات المعروضــة عليــك، األكثــر مالءمــة لظروفــك وقدراتــك الحقيقيــة الواقعيــة وبمــا يلبــي 
احتياجاتــك الفعليــة.

• أن تقــوم بإبــالغ البنــك الــذي تتعامــل معــه فــور علمــك بــأن هنــاك بعــض العمليــات المصرفيــة التــي تمــت علــى حســاباتك ال تعلــم 
عنهــا وال عــن أســبابها أو تلــك التــي لــم يصــدر تفويــض منــك إلتمامهــا.

• أن تتوخــى الحــذر والحــرص فــي المحافظــة علــى ســرية معلوماتــك الخاصــة بتعامالتــك مــع البنــك وال تفصــح عنهــا ألي طــرف آخــر 
حفاظــًا علــى أموالــك.

• أن تســتعين بالمشــورة والنصــح مــن موظفــي البنــك التجــاري  المختصيــن فــي حالــة مواجهتــك ألي مصاعــب ماليــة تعوقــك عــن 
االلتــزام بشــروط التعاقــد معــه أو اســتخدام الخدمــات والمنتجــات المقدمــة لــك

• أن تقــوم بتحديــث بياناتــك الشــخصية والمصرفيــة ( اعــرف عميلــك ) لــدى البنــك كلمــا طلــب منــك البنــك ذلــك أو كلمــا حــدث تغييــر 
. فيها

• تأكيــدًا للمحافظــة علــى الســرية المصرفيــة، وفــي حالــة حاجتــك إلــى مراســلة البنــك عــن طريــق البريــد العــادي أو اإللكترونــي، فإنــه 
يتعّيــن عليــك اســتخدام العنــوان البريــدي الخــاص بــك وذلــك تجنبــًا الطــالع غيــرك علــى معلوماتــك الشــخصية والمصرفيــة إذا لجــأت 

إلــى اســتخدام عنــوان ال يخصــك.
• فــي حالــة حاجتــك إلــى منــح تفويــض أو توكيــل للغيــر للتعامــل علــى حســاباتك أو أموالــك طــرف البنــك، عليــك أن تتوخــى الحــذر بشــأن 

الصالحيــات والمعلومــات التــي تمنــح لهــم، واتخــاذ الــالزم فــور الرغبــة فــي إلغــاء هــذه التوكيــالت وإخطــار البنك.
• عــدم التوقيــع علــى أيــة مســتندات ماليــة أو عقــود خاليــة أو غيــر مكتملــة البيانــات، ويتعيــن عليــك مراجعــة كافــة المســتندات التــي 

يقدمهــا البنــك لــك قبــل توقيعهــا.
• ضــرورة احتفاظــك بنســخ مــن مســتندات التعامــالت مــع البنــك فــي مــكان آمــن وبالشــكل الــذي يســهل عليــك الرجــوع إليهــا وقــت 

الحاجــة.


