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من وغيرها الشركات أو الفردية المؤسسات أو األفراد من سواء وممثليهم الحساب هذا من المستفيدين كافة إلى يشير المستند هذا في "العميل" مصطلح
الجهات.

هذه جميع على يوافق العميل فإن خدمة أو معاملة أي بتنفيذ العميل قيام أو للعميل بعد) فيما مّعرف هو (كما حساب فتح على بالموافقة البنك قيام مقابل
جميع على واألحكام الشروط هذه وتنطبق المصرفية. والخدمات بالحسابات تتعلق البنك عن تصدر أخرى وأحكام شروط أي إلى باإلضافة واألحكام، الشروط
تلك خالل من تتم التي المعامالت جميع واألحكام الشروط هذه وتحكم البنك لدى بها األحتفاظ أو بفتحها العميل يقوم والتي نوعها، كان أياَ المصرفية الحسابات

الحسابات.
أي وتنفيذ البنك يقدمها التي والمنتجات الخدمات من أي إستخدام أو في اإلشتراك أو بالبنك الخاصة الحسابات فتح وطلبات نماذج على العميل توقيع ويعتبر

آلخر. وقت من عليها تطرأ تعديالت وأية واألحكام الشروط لهذه قبوالً البنك لدى معاملة

:الصياغة
.صحيح والعكس الجمع المفرد بصيغة ترد التي الكلمات تشمل
.بإسمهم الحساب فُتح الذين العمالء جميع تشمل سوف الواحد العميل الى اإلشارة فإن المشتركة للحسابات بالنسبة
المؤسسة أو الشراكة أو الفرد المالك تشمل سوف شخص الى تشير التي والكلمات اآلخر الجنس تشمل الجنسين أحد إلى تشير التي الكلمات

أخر. معنوي شخص أي أو الهيئة أو الشركة أو
:التعريفات

- ذلك: خالف السياق ينص لم ما لها المقابلة المعاني التالية والعبارات للكلمات يكون واألحكام الشروط هذه في
أو حسابات أية أو المميزة الوديعة المقدمة، الفائدة وديعة الثابتة، الودائع النخبة، حساب النجمة، حساب جاري، حساب التالية: الحسابات من أي به يقصد الحساب:

مستقبالَ. أو حالياَ إسم بأي البنك لدى فتحها يتم ودائع
.فروعه وكافة الكويتي التجاري البنك به ويقصد البنك:
.مصرفي منتج أو خدمة ألي مستخدم أو في مشترك و/أو البنك لدى حساب يمتلك إعتباري أو طبيعي شخص أي به ويقصد العميل:
و/أو البنك فروع خالل من المصرفية الخدمات الحصر ودون المثال سبيل على ومنها العميل الى البنك يقدمها مصرفية خدمة أي بها ويقصد المصرفية: الخدمة

النقدي اإليداع أجهزة و/أو اآللي الصراف أجهزة خالل من والسداد واإليداع السحب معامالت و/أو النقال الهاتف عبر المصرفية الخدمات و/أو اإلنترنت عبر
آلخر. وقت من العميل إلى البنك يقدمها التي المصرفية الخدمات من آخر نوع أي و/أو أخرى تكنولوجية وسيلة أي و/أو

الثابت الهاتف خالل من البنكية العمليات وخدمة اآللي الصراف وأجهزة اإلنترنت عبر المتوفرة اإللكترونية البنك مستندات بها ويقصد اإللكترونية: البنك تعليمات
اإلنترنت. على موقعه على البنك دليل في أو كتابي بشكل البنك من الصادرة اإلرشادية التوجيهات أو التعليمات أو المتحرك أو

:الحسابات

:للحسابات العامة واألحكام الشروط
.المطلق تقديره وفق البنك يطلبها التي المستندات جميع إستيفاء قبل حساب أي فتح يتم لن أنه العميل يُقر
وكيله أو العميل من مقبولة أو مسحوبة دفع أوامر أو إذنية سندات أو تحويل سندات \أو شيكات أية العميل حساب على يقيد أن المطلق تقديره وفق للبنك يحق

(مكشوفاً) مديناً الحساب يصبح أن عنه ينتج قد التنفيذ أو القيد ذلك مثل أن من الرغم على بالحساب متعلقة تعليمات أية المطلق التقدير وفق ينفذ وأن المفوض،
مسؤوالً العميل ويكون الحد، هذا تجاوز أو المكشوف على بالسحب السماح بعدم وقت أي في البنك بحق اإلخالل دون ، المكشوف على السحب حد يزيد أن أو

بالحساب. متعلقاً يكون أو عن ينشأ قد إلتزام أو المكشوف على سحب أي عن
.وصالحياته المدير طلب على بناء والشركات فردية مؤسسة أو فرداً العميل كان سواء الحسابات أنواع لجميع آلي سحب بطاقة إصدار يجوز
.(YOU حساب ، األول، حسابي النجمة، (حساب باستثناء ذلك نظير عمولة البنك سيتقاضى فتحه تاريخ من أشهر ثالثة خالل الحساب أقفل حال في
كان إذا الحساب في المتوفر الدائن الرصيد من %90 الى يصل مبلغ إقتراض أو إئتمان بطاقة إلصدار كضمان بالحساب الدائن الرصيد رهن للعميل يمكن

القصر) وحسابات ،YOU حساب األول، حسابي الجاري، (الحساب ذلك من ويُستثنى األجنبية، بالعمالت كان إذا و%80 الكويتي بالدينار
األدنى الحد عن الرصيد معدل تدني حالة في شهر كل آخر في األدنى الحد عمولة إحتساب يتم آخر معنوي شخص وأي اإلعتبارية األشخاص حسابات في

للبنك. والعموالت الرسوم الئحة في مبين هو كما وذلك الشهر، خالل
الموقع على والمتوفرة البنك يقدمها التي المصرفية الخدمات بكافة المتعلقة واألحكام القوانين بجميع وإلتزامه وموافقته وفهمه بإطالعه العميل يقر

الطلبات من أياً على وتوقيعه واألحكام القواعد تلك بجميع وإلتزامه للجهالة، النافي بمحتواها التام وعلمه بإطالعه ويقر الكويتي، التجاري للبنك اإللكتروني
التوقيع بعد اإلعتراض أو فيها ورد ما بعكس اإلحتجاج أو الرجوع له يحق وال بها، ورد ما على نهائية موافقة بمثابة وأنها بالبنك الخاصة واإلقرارات

أخرى. رقابية جهات أية أو المركزي الكويت بنك من سواء اإلتباع واجبة وتعاقدية قانونية بإلتزامات ذلك إلرتباط

القصر حسابات
بأسماء وإدارتها حسابات فتح القاصر) على وصيه بإعتبارها نهائي حكم صدور (بشرط األم أو الوصي أو الشرعي الولي أو الطبيعي للولي يجوز

وصايته. أو للقّصربواليته
الحساب بإدارة ذلك يخولها ال حيث عليهم، وصية بإعتبارها نهائي حكم على حصولها دون تبرع) (كحساب القصر أبنائها بأسماء الحسابات فتح لألم يمكن
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بالوصاية. النهائي الحكم على الحصول بعد إال فيه المودعه باألموال والتصرف
.للقاصر ميالد شهادة توفير مع التبرع بحساب خاص إقرار على التوقيع بالوصاية حكم على حصولها دون للقاصر حساب فتح عند األم على يتوجب
.الكويتي المدني القانون من الثانية الفقرة 116 المادة لنص طبقاً الخاص باإلقرار الحساب فتح عند المتبرع يلتزم للقاصر التبرع حساب فتح حالة في

الراكدة الحسابات
تدني حالة في الراكدة الحسابات إغالق للبنك ويحق كامل، عام لمدة العميل قبل من تحويل أو إيداع أو سحب عملية عليه تتم لم إذا راكداً الحساب يصبح

صفر. إلى الرصيد
حساب األول، حسابي النجمة، (حساب بإستثناء للبنك والعموالت الرسوم الئحة في مبين هو كما الحسابات هذه مثل على المقرر الشهري الرسم يحتسب

(YOU
.(YOU حساب األول، حسابي النجمة، (حساب بإستثناء للبنك والعموالت الرسوم الئحة في مبين هو كما الراكد الحساب تحريك عمولة البنك يحتسب

:لألفراد المشتركة الحسابات تخص وأحكام شروط
عليه المتفق حسب جميعهم أو منهم أثنين أو أحدهم قبل من الحساب من السحب ويمكن أكثر أو شخصين باسم مشتركاً أو واحد شخص باسم الحسابات فتح يجوز

بإسمه. مستقل أخر حساب فتح المشترك الحساب أصحاب من ألي ويجوز الحساب، فتح عند
- التالية: الحاالت من أي في المشترك الحساب رصيد عليها ويوزع ومستقلة متعددة حسابات إلى إنذار أو تنبيه إلى حاجة دون القانون بقوة الحساب هذا ينقسم

oالحجز بتوقيع البنك أمر صدر إذا أو اآلخرين الحساب في المشتركين من أي وبين بينه نزاع بوجود البنك بإبالغ الحساب في المشتركين أحد قيام
نوع كان أياً عليه المحجوز الشخص حصة تجميد سيتم الحالة هذه وفي الحساب في المشتركين من أي باسم حوزته في الموجودة األموال جميع على

الحجز. أمر
oبالكامل الحساب تجميد أو الحساب فتح عند محددة نسبته كانت إذا المتوفي الشخص حصة تجميد يتم الحساب في المشتركين أحد وفاة حالة في

الحساب. وتصفية المتوفي) (ورثة حضور لحين النسبة تحديد عدم حالة في
oالحساب تجميد أو الحساب فتح عند محددة نسبته كانت إذا الشريك ذلك حصة تجميد يتم الحساب في المشتركين من أي إفالس إشهار حالة في

الحساب. وتصفية التفليسة مدير حضور لحين النسبة تحديد عدم حالة في بالكامل
oأو الحساب فتح عند محددة نسبته كانت إذا الشريك ذلك حصة تجميد يتم للتعاقد القانونية ألهليته الحساب في المشتركين من أي فقدان حالة في

الحساب. وتصفية الوصي أو القيم حضور لحين النسبة تحديد عدم حالة في بالكامل الحساب تجميد
للعمالء ملكاً ويبقى يعتبر المشترك الحساب في بعد فيما أو فتحه عند الحساب في يودع رصيد أي فإن مشترك) (حساب عميل من أكثر بإسم حساب فتح حالة في

الحساب). فتح بطلب منهم لكل النسبة تحديد يتم لم (ما بينهم بالتساوي المشتركين
الحساب هذا على العالقة ذات القانونية األحكام بتطبيق يقوم البنك فإن منهم أي أو بالحساب المشتركين العمالء أهلية فقدان أو إفالس أو إعسار أو وفاة حالة في

األهلية. فقدان أو اإلفالس أو اإلعسار أو بالوفاة المشتركين العمالء أحد عن نيابة أو من خطي إشعار إستالم فور
.الحساب هذا على إلتزامات أي أو مدين رصيد أي لسداد والتضامم بالتضامن ستكون المشتركين العمالء من عميل كل مسؤولية
الشرعية منهم كل ألنصبة وفقاً المشتركين للعمالء ملكاً ويبقى يعتبر بالحساب الدائن الرصيد فإن مورثهم لحساب خلفاً ورثة بإسم المشترك الحساب كان حالة في

منهم. كل أنصبة بحسب جميعاً لهم (مشترك) مستقل حساب بفتح الورثة يقم لم ما مؤقت] [حساب الورثة) على توزيعه (لحين
لحصر طبقاً للورثة بالكامل مستحقة ستكون بالحساب المودعة األموال فإن منهما أي وفاة حالة في فإنه مسلمين غير لزوجين المشتركين حساب كان حال في

لشريعتهم. طبقاً يصدر الذي الوراثة
بإسم مستقبالَ تودع أو تقيد التي أو حالياَ المودعة أو المقيدة نوع أي من األخرى والحقوق والبضائع الثمينة والمعادن والتجارية المالية واألوراق األموال جميع

للبنك ويكون بذلك خاص إقرار إلى الحاجة ودون العميل إلتزامات لكافة وتأميناً ضماناَ األول الطرف لصالح مرهونة تعتبر فروعه من أياً أو البنك لدى العميل
تنبيه إلى حاجة دون آخر دائن أي على واألفضلية باألولوية والمقاصة السحب بطريقة إليها المشار األموال من حقوقه وإستيفاء مستحقاته على الحصول في الحق

آخر. قانوني إجراء أي أو إخطار أو
.مسلم وغير مسلم بين فيما المفتوحة المشتركة الحسابات على أعاله إليها المشار الشروط تنطبق

الجاري الحساب
.والمؤسسات والشركات لألفراد متاح الحساب
.بالبنك بها المعمول الرئيسية األجنبية وبالعمالت الكويتي بالدينار الحساب فتح يمكن
.األجنبية بالعمالت يعادله ما أو د.ك 100/- مبلغ هو الحساب لفتح األدنى الحد
.الحساب هذا في المتوفر الدائن الرصيد على فوائد البنك يدفع ال
.ذلك على البنك موافقة بعد الجاري الحساب على شيكات دفتر إصدار للعميل يمكن

التوفير حساب
.فقط لألفراد متاح الحساب
.فقط الكويتي بالدينار الحساب فتح يمكن
.د.ك 10 الحساب لفتح األدنى الحد
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.بالبنك المعلنة الفائدة ألسعار وفقاً الحساب هذا في المتوفر الدائن الرصيد على فوائد البنك يحتسب
oشهر كل نهاية في الحساب في وتقيد الشهر خالل رصيد أقل على الفائدة تحتسب
o.الشهر خالل د.ك. 1,000 عن الدائن الرصيد انخفض إذا فائدة البنك يحتسب ال

التجاري نجم حساب
.والمؤسسات والشركات لألفراد متاح الحساب
.فقط الكويتي بالدينار الحساب فتح يمكن
.د.ك 250/- مبلغ هو الحساب لفتح األدنى الحد
.بالبنك المعلنة الفائدة ألسعار وفقاً الحساب هذا في المتوفر الدائن الرصيد على فوائد البنك يحتسب

o.المعلنة الشرائح حسب وذلك شهر كل نهاية في الحساب في وتقيد يومي بشكل الفائدة تحتسب
o.لإليداع التالي العمل يوم من إعتباراً اإليداع على الفائدة تحتسب
o.الحساب على فائدة أية باحتساب البنك يقوم ال الشهر خالل د.ك 250/- عن الرصيد معدل انخفض إذا
o.المعلن بالسعر الفائدة إحتساب يتم وأكثر، د.ك 250/- الرصيد معدل وبقي الشهر خالل يوم أي في د.ك 250/- عن الرصيد انخفض إذا
oالشهر خالل وذلك الفرع داخل من السحب أو آخر لحساب كتغطية أو آخر حساب إلى التجاري النجم حساب من تحويل عمليات بثالث القيام للعميل يحق

المعلن. بالسعر الفائدة تُحتسب عمليات الثالث عدد التحويل عمليات تعدت وإذا الواحد،
o.االغالق تاريخ حتى الحساب إغالق فيه يتم الذي الشهر بداية من الدائن الرصيد متوسط على المعلنة الفائدة دفع يتم الحساب إغالق حالة في

النخبة حساب
.والمؤسسات والشركات لألفراد متاح الحساب
.فقط الكويتي بالدينار الحساب فتح يمكن
.د.ك 5,000/- مبلغ هو الحساب لفتح األدنى الحد
.بالبنك المعلنة الفائدة ألسعار وفقاً الحساب هذا في المتوفر الدائن الرصيد على فوائد البنك يحتسب

oالمعلنة الشرائح حسب وذلك شهر كل نهاية في الحساب في وتقيد يومي بشكل الفائدة تحتسب
o.لإليداع التالي العمل يوم من إعتباراً اإليداع على الفائدة تحتسب
o.الحساب على فائدة اية باحتساب البنك يقوم ال الشهر خالل د.ك 5,000/- عن الرصيد معدل انخفض إذا
o.المعلن بالسعر الفائدة احتساب يتم وأكثر، د.ك 5,000/- الرصيد معدل وبقى الشهر خالل يوم أي في د.ك 5,000/- عن الرصيد انخفض إذا
o،الواحد الشهر خالل وذلك الفرع داخل من السحب أو آخر لحساب كتغطية أو آخر حساب إلى النخبة حساب من تحويل عمليات بأربع القيام للعميل يحق

المعلن. بالسعر الفائدة تُحتسب عمليات األربع عدد التحويل عمليات تعدت وإذا
o.االغالق تاريخ حتى الحساب إغالق فيه يتم الذي الشهر بداية من الرصيد متوسط على المعلنة الفائدة دفع يتم الحساب إغالق حالة في

الراتب حساب
.الراتب تحويل بهدف والخاص العام القطاعين من الموظفين لألفراد متاح حساب
.فقط الكويتي بالدينار الحساب فتح يمكن
.الحساب هذا في المتوفر الدائن الرصيد على فوائد البنك يدفع ال

الطلب تحت حساب
.والمؤسسات والشركات لألفراد متاح الحساب
.بالبنك بها المعمول الرئيسية األجنبية وبالعمالت الكويتي بالدينار الحساب فتح يمكن
.الرئيسية األجنبية بالعمالت يعادله ما أو د.ك 5000/- مبلغ هو الحساب لفتح األدنى الحد
.بالبنك المعلنة الفائدة ألسعار وفقاً الحساب هذا في المتوفر الدائن الرصيد على فوائد البنك يحتسب

o.شهر كل نهاية في الحساب في وتقيد يومي بشكل الفائدة تحسب
o.الشهر خالل الحساب لفتح األدنى الحد عن الدائن الرصيد فيها ينخفض التي األيام عن فائدة البنك يحتسب ال

النجمة حساب
.فقط لألفراد متاح الحساب
.فقط الكويتي بالدينار الحساب فتح يمكن
.د.ك 500/- مبلغ هو الحساب لفتح األدنى الحد
.الرواتب تحويل يقبل ال الحساب
.الحساب هذا في المتوفر الدائن الرصيد على فوائد البنك يدفع ال
العميل يتأهل حتى د.ك 500/- عن الحساب رصيد يقل أال شريطة الحساب بهذا الخاصة السحوبات في للدخول يؤهله بالحساب العميل به يحتفظ الذي المبلغ
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النجمة. سحوبات من أي لدخول
.شهر كل نهاية في للرصيد األدنى الحد عموالت تطبيق يتم الشهر خالل يوم أي في د.ك 200/- عن الحساب رصيد انخفض إذا
،النجمة حساب فتح عند األولي اإليداع مبلغ من وذلك مقدماً، أشهر ثالثة مدة عن للرصيد األدنى الحد عمولة يعادل ما حجز في البنك حق على العميل يوافق

للسحوبات. التأهل فرص على يؤثر ال المحجوز المبلغ بأن علماً الحساب، فتح تاريخ من يوماً تسعون مضي بعد المحجوز المبلغ عن اإلفراج يتم بحيث
.صفر إلى الرصيد تدني حال في إخطار ودون فوراً الحساب إغالق للبنك يحق
الجائزة قيمة منح عن األمتناع للبنك يحق األحوال جميع وفي الثانية، الدرجة حتى أقاربهم أو الكويتي التجاري البنك موظفي من ألي النجمة حساب فتح يجوز ال

إلى حاجة دون فوراً الحساب إغالق أيضاً للبنك يحق الحالة هذه وفي الثانية، الدرجة حتى أقاربه من أياً أو البنك موظفي أحد هو بها الفائز أن ثبت حال في
مسبق. إخطار

األول حسابي
.سنة 14 عمر حتى لألفراد متاح الحساب
.القصر بحسابات الخاصه للشروط يخضع
.فقط الكويتي بالدينار الحساب فتح يمكن
.د.ك 10/- مبلغ هو الحساب لفتح األدنى الحد
.الشهر نهاية في الحساب في قيدها ويتم د.ك 250/- أدنى بحد االحتفاظ شريطة يومي أساس على الفائدة إحتساب يتم

"YOU" حساب
.سنة 21 ولغاية 14 عمر من الشباب من لألفراد متاح الحساب
.ًطالبا كونه يثبت ما العميل توفير بشرط سنة 24 عمر لغاية الحساب فتح يمكن
:التالي النحو على الحساب فتح يتم

o.بنفسه الحساب بفتح العميل يقوم فوق، وما سنة 21 العميل عمر كان حال في
o.القصر بحسابات الخاصه للشروط الحساب يخضع سنة 21 دون العميل عمر كان حال في
o.شهرية مكافئةً أو راتباً ويتقاضى سنة 18 بلوغه بشرط بنفسه الحساب فتح للعميل يمكن إستثناء

.فقط الكويتي بالدينار الحساب فتح يمكن
.د.ك 10/- مبلغ هو الحساب لفتح األدنى الحد
.الشهر نهاية في الحساب في قيدها ويتم د.ك 250/- أدني بحد االحتفاظ شريطة يومي أساس على الفائدة احتساب يتم

الودائع

للودائع عامة شروط
.عليها المتفق الوديعة سريان ومدة اإليداع فترة خالل وديعة أي من الجزئي بالسحب يسمح ال
.التحويل عمولة تطبيق مع مقدما) المدفوعة الفائدة وديعة (بإستثناء حسابه إلى الوديعة عمر من وقت أي في المستحقة الفوائد مبلغ بتحويل للعميل يسمح
عليها المتفق التمديد لفترة الوديعة هذه استحقاق عند مماثلة ودائع البنك به يقبل الذي بالسعر فائدة تستحق المودع رغبة حسب تجديدها يتم التي الوديعة

االتفاق يتم لم ما تجديدها حالة في الوديعة على التعليمات هذه نفس ستطبق كما الوديعة. استحقاق تاريخ عند لديه المحفوظة السداد تعليمات بتنفيذ البنك ويقوم
ذلك. خالف على خطياً

ًبدال أخرى شهادة بإصدار للبنك إلزاماً فقدانها أو ضياعها يعتبر وال الوديعة ملكية تثبت التي الشهادة فقدان أو ضياع عن ناجمة مسؤولية أية البنك يتحمل لن
عنها.

.إستحقاقها تاريخ قبل ألجل وديعة أية إلغاء و/أو رفض / قبول بحق البنك يحتفظ
.إليه الوديعة قيمة أو الفائدة تحويل إلمكان بمصرفنا للعميل آخر حساب تحديد يتم

الثابتة الوديعة
.والمؤسسات والشركات لألفراد متاحة الوديعة
.بالبنك بها المعمول الرئيسية األجنبية وبالعمالت الكويتي بالدينار الوديعة فتح يمكن
يورو 25,000/- استرليني، جنيه 5,000/- أمريكي، دوالر 5,000/- ك، د. 5,000/- الوديعة: لمبلغ األدنى الحد

.الثابتة الوديعة لقيمة أقصى حد يوجد ال
.األجنبية بالعملة للودائع شهر 12 حتى واحد شهر ومن الكويتي بالدينار للودائع شهر 24 حتى واحد شهر من تبدأ الوديعة مدة

.األجنبية بالعملة يعادلها ما أو .ك د 25,000/- عن الوديعة مبلغ يقل ال أن بشرط أسابيع ( 3 ، 2 ، 1) بين تتراوح لمدة الوديعة إنشاء يمكن
.للتداول قابلة غير للوديعة شهادة على العميل يحصل
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.فقط إستحقاقها تواريخ في األجنبية وبالعمالت الكويتي بالدينار الثابتة الودائع على الفوائد تُدفع
الودائع حالة في فقط الفوائد دفع طريقة بأختيار ويسمح الحقة. لفترة تجديدها يتم لم ما إستحقاقها تاريخ حلول بعد الوديعة على الفوائد احتساب عن البنك يتوقف

الكويتي. بالدينار الثابتة
.الفوائد بدفع اإللتزام من البنك يعفي سوف اإلستحقاق تاريخ قبل الوديعة إلغاء

ًمقدما المدفوعة الفائدة وديعة
.والمؤسسات والشركات لألفراد متاحة الوديعة
.فقط الكويتي بالدينار الوديعة فتح يمكن
د.ك 15,000/- الوديعة لمبلغ األدنى الحد
.د.ك 1,000,000/- الوديعة لمبلغ األقصى الحد
.الودائع من النوع لهذا المقرر األقصى الحد تتعدى ال أن يجب الواحد للعميل مقدماً المدفوعة الفائدة ودائع أجمالي
.ًشهرا 24 ،18 ،15 ،12 ،9 ،6 ،3 هي مقدماً المدفوعة الفائدة لوديعة المتاحة المدد
.للتداول قابلة غير وهي للوديعة شهادة على العميل يحصل
.إستحقاقها تاريخ حلول بعد الفائدة احتساب عن البنك يتوقف كما العميل، قبل من تحديده يتم أخر حساب في وتُقيد الوديعة مدة عن مقدماً الفوائد تُدفع
.ًمقدما دفعها تم التي الفوائد مبلغ منه مخصوماً المودع األساسي المبلغ برد البنك يقوم اإلستحقاق تاريخ قبل الوديعة إلغاء حال في

المميزة الوديعة
.والمؤسسات والشركات لألفراد متاحة الوديعة
.فقط الكويتي بالدينار الوديعة فتح يمكن
.د.ك 10,000/- المميزة الوديعة لمبلغ األدنى الحد
.المميزة الوديعة لقيمة أقصى حد يوجد ال
.ًشهرا 24 ،18 ،15 ،12 ،6 ،3 هي المميزة للوديعة المتاحة المدد
.للتداول قابلة غير وهي للوديعة شهادة على العميل يحصل
.إستحقاقها تاريخ حلول بعد الفائدة إحتساب عن البنك يتوقف كما العميل، قبل من تحديده يتم آخر حساب في وتُقيد شهرياً الفوائد تدفع
.ًمقدما دفعها تم التي الفوائد مبلغ منه مخصوماً المودع األساسي المبلغ برد البنك يقوم االستحقاق تاريخ قبل الوديعة إلغاء حال في

األلي السحب بطاقة وأحكام شروط
((الذكي الهاتف – الين ((أون التجاري تطبيق طريق عن تستخدم إفتراضية آلي سحب بطاقة تفعيل يتم سوف جديد حساب فتح عند بأنه التام بعلمه العميل يقر

عدمه. من بالستيكية آلي سحب بطاقة إصدار العميل طلب عن النظر بغض وذلك الطريقة، بذات وتستخدم البيانات ذات وتحمل البالستيكية للبطاقة مماثلة
وفي البطاقة. تلك عليه أصدرت الذي الحساب على البطاقة هذه بموجب تتم التي السحب عمليات جميع لقيد الكويتي التجاري البنك - هذا بموجب - العميل يفوض

األرصدة تحويل أو دمج في البنك - هذا بموجب – العميل فيفوض ، بها العميل قام التي السحب لعملية نتيجة الحساب وانكشاف كاف رصيد وجود عدم حالة
الفوائد كافة بقيد - هذا بموجب – البنك العميل يفوض كما المكشوف. الحساب بهذا المدين الرصيد لتغطية الدائنة العميل حسابات من أي في المتوفرة الدائنة
المدينة األرصدة كافة بسداد العميل ويلتزم البنك، لدى الدائنة العميل حسابات من أي على سحب عملية كل عن الناتجة الفعلية والمصروفات والعموالت والرسوم
هذا بموجب – العميل ويقر البنك، لدى حساباته في المتوفرة الدائنة األرصدة كفاية عدم حال في وذلك ، بها البنك مطالبة فور البطاقة لهذه استخدامه عن الناشئة
دون للحيلولة الالزمة االحتياطات كافة باتخاذ ويلتزم ، فقط عليه استعمالها ينحصر بأن ويتعهد به، الخاصين السري والرقم اآللي السحب بطاقة على بالحفاظ –
أية عن تماماً البنك مسئولية ويخلي ، سرقته أو السري الرقم فقدان أو سرقتها أو البطاقة فقدان حال في فوراً البنك بإخطار العميل ويلتزم سرقتها، أو ضياعها
بتعويض العميل يتعهد كما / بالبنك حساباته من مبلغ أي لسحب السري والرقم البطاقة باستعمال آخر شخص قيام حالة في األشكال من شكل بأي تنشأ قد مسئولية

لذلك. نتيجة به تلحق خسائر أية عن البنك
العميل يتعهد و . مسبق إنذار ألي الحاجة دون طلب أول عند فورا استردادها في الحق وله للبنك ملكاً ستظل اآللي السحب بطاقة أن التام بعلمه العميل يقر

أي لحدوث تفادياً وذلك عليه والمتعارف المتبع للنظام طبقاً يستخدمها وأن عليها المطبوعة المعلومات من ألى تعديل أى أو التلف من البطاقة هذه على بالمحافظة
العطل إصالح بقيمة العميل يلتزم ان على حدوثه حين التلف أو العطل ذلك قيمة تحدد التي الوحيدة الجهة هو البنك بأن علماً ، اآللي الصرف لجهاز تلف أو عطل
قد خسائر أية عن البنك بتعويض العميل ويلتزم ، سرقتها أو ، البطاقة ضياع فور خطياً البنك بإخطار العميل يتعهد كما . مقدارها كان أيا ومصروفاته التلف أو

عليها. العثور فور البنك إلى المفقودة البطاقة بإعادة العميل يتعهد كما السري. الرقم أو البطاقة فقدان على تترتب
قام أخرى مصرفية عملية أو الشراء أو النقدي السحب عملية عن الناتجة البيع نقاط أو اآللي الصرف جهاز عن الواردة الحسابية المعلومات بصحة العميل يقر

من وغيرها .... التجاري محفظة T-pay, Garmin Pay, ) مثل المختلفه اإللكتروني الدفع وسائل طريق عن أو اآللي السحب بطاقة طريق عن سواء بها
على حصل قد أنه على قرينه يعتبر البيع نقاط أو اآللي الصرف جهاز من المصرفية بالعملية قيامه بأن العميل ويقر ، له ملزمة وبأنها ( األخرى الدفع وسائل
البريد أو النصية الرسائل عبر اإللكتروني أو الورقي االيصال خالل من ذلك كان سواء المذكور الجهاز نفس من العملية إجراء عند المعلومات تلك من نسخة

االلكتروني.
ًمحليا اإللكتروني الدفع بوابة خالل من (المشتريات تشمل والتي تلقائياً، مفعله تكون اآللي السحب ببطاقة المرتبطة اإللكترونية الخدمات بأن التام بعلمه العميل يقر
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مستقبال. البنك يطرحها قد التي اإللكترونية الخدمات من أوغيرها يونيون) ويسترن خدمة بواسطة والتحويل أخرى، لحسابات التحويل وعالميا،
فور العميل مواجهة في سارية الشروط هذه وتعتبر الحالية، الشروط على جديدة شروط أي إضافة أو تعديالت أي بإجراء مستقبالً البنك قيام على العميل ويوافق

المعدلة أو المضافة الشروط من بأي أو النموذج هذا في المبينة واألحكام الشروط من بأي العميل أخل حال وفي . مناسبة يراها التي بالطريقة بها له البنك إخطار
، حقوقه الستيفاء مناسباً يراه ما اتخاذ في الحق وللبنك – ذلك جراء بالبنك تلحق قد التي والمعنوية المادية األضرار كافة عن البنك بتعويض يلتزم فإنه مستقبالً
هذا في المبينة والبنود الشروط كافة عن تضامنية مسئولية تعتبر الغير من أي مع المشتركة الحسابات حالة في القانونية المسئولية بأن التام بعلمه ويقرالعميل

لها. المعدلة أو إليها المضافة أو النموذج
MasterCard بطاقة تقبل التي البيع نقاط / اآللي السحب أجهزة طريق عن المصرفية المعامالت لتنفيذ يكون البطاقة هذه استخدام أن التام بعلمه العميل يقر

اإللكتروني. الدفع بوابة الى باإلضافة Electron KNET
ألي KNET شركة مع المتعاقدة األخرى بالبنوك الخاص اآللي السحب جهاز في البطاقة هذه إحتجاز حال في بأنه التام بعلمه – هذا بموجب – العميل ويقر

إصدار طلب العميل على ويكون بها، العميل مطالبة دون واحد عمل يوم مرور بعد بإتالفها يقوم أن المحتجزة البطاقة هذه بحوزته الذي للبنك يحق فإنه كان سبب
المتعلقة المستندات كافة تعتبر كما ، االستالم في قانوناً عنه ينوب من أو شخصياً العميل إلى اآللي السحب بطاقة تسليم ويتم جديدة. برسوم البنك من جديدة بطاقة
العميل. قبل البنك حقوق إلثبات للدحض قابلين غير قاطعين ودليالً حجة والكترون المميز اآللي والماستركارد/ /الفيزا البيع نقاط / اآللي السحب أجهزة بعمليات

و الرسوم لالئحة وفقاً مطبقة أخرى رسوم أو عموالت أية إلى باإلضافة تجديدها ورسوم البطاقة إصدار رسوم بسداد يقوم بأن - هذا بموجب – العميل يتعهد
مستقبال. تعديالت من عليها يطرأ قد ما و ، المركزي الكويت بنك من والمعتمدة بالبنك الخاصة العموالت

صدور تاريخ من يوم 15 خالل ذلك بخالف خطياً البنك إشعار يتم لم ما صحيحة إلكترونيا أو مطبوعا أكان سواء الحساب كشف في الواردة البيانات كافة تعتبر
الكشف.

.اإلتفاقية هذه عن ينشأ قد نزاع اي في النظر في وحدها الكويتية المحاكم تختص و الكويت دولة في بها المعمول للقوانين اإلتفاقية هذه تخضع
سبيل على – بيانها التالي الحاالت من أي وتعتبر البطاقة، باستخدام بها قام التي العمليات عن القانونية المسئولية لكامل بتحمله – هذا بموجب – العميل يقر

البنك: لدى العميل حسابات على تمت التي المصرفية العمليات صحة على وتأكيد قرينة - الحصر ال المثال
oخدمات أية أو شراء عملية أي في استخدامها وتم البيع نقاط من أي لدى البطاقة قُدمت إذا أو نقدي سحب إيصال أو مصرفية عملية أية على العميل توقيع

الغير. من مقدمة
o.بالبطاقة المصرفية العملية إلتمام الصحيح السري الرقم إدخال
o. العمليات من وغيرها االنترنت، عبر الشراء عمليات ذلك في بما البطاقة، إلى تحتاج ال مصرفية عملية أي إتمام
o.الشراء أو النقدي السحب عملية بموجبها تمت والتي النقال الهاتف على الواردة التأكيد لرسائل العميل قبول

كارد وماستر فيزا وأحكام وشروط الكويتي التجاري البنك وأحكام وشروط الكويت دولة في بها المعمول القوانين بكافة – هذا بموجب – العميل يلتزم
المسئولية كامل العميل ويتحمل ، للقانون مخالفة أغراض أية أو خدمات على الحصول أو شراء عمليات أية في البطاقة استخدام بعدم ويلتزم انترناشيونال

والحجز. والسحب العميل حسابات كافة على التعامل وقف الحالة هذه في للبنك يحق كما – ذلك. مخالفة عن تنشأ قد التي القانونية

بأن التام بعلمه العميل ويقر تغييره، حال في الصحيح بالرقم البنك تزويد أيضاً ويلتزم ، به الخاص النقال الهاتف برقم البنك بتزويد – هذا بموجب – العميل يلتزم
عملية أية عن القانونية المسئولية كامل بتحمله العميل ويقر وفعال، صحيح نقال هاتف برقم البنك تزويد عدم حال في الكترونية خدمات بأية بتزويده يقوم لن البنك

بذلك. كتابة البنك إخطار دون رقمه بتغيير قام الذي النقال الهاتف خالل من تتم مصرفية

العمالت متعددة الدفع مسبقة كارد ماستر بطاقة وأحكام شروط
هذه بموجب تتم التي العمليات في استخدامها في يرغب التي اختيارالعمالت للعميل ويمكن ، بيانها التالي العمالت لجميع متعددة محافظ البطاقة هذه تتضمن

الكندي، الدوالر األمريكي، الدوالر إسترالي، (دوالر : كالتالي وهي اونالين)، (التجاري المصرفية االنترنت خدمة أو النقال الهاتف تطبيق خالل من البطاقة
الياباني). الين الدنماركي، الكرون السويدي، الكرون الترويجي، الكرون السويسري، الفرنك االسترليني، الجنيه اليورو،

حيث ، البنك لدى المصرفية حساباته من أي في الكويتي بالدينار المتوفر الدائن الرصيد من خصماً بنفسه بتعبئتها العميل يقوم الدفع مسبقة هي البطاقة هذه إن
. الشراء عملية في استخدامها في يرغب التي المفعلة بالعملة تعبئتها العميل بمقدور يكون

في البنك – هذا بموجب – العميل ويفوض ، تلقائي بشكل المدة هذه خالل سنوياً وتجدد ، إصدارها تاريخ من تبدأ سنوات خمس هي البطاقة هذه صالحية مدة إن
مدة بانتهاء البطاقة هذه سريان مدة وتنتهي ، البنك لدى حساباته من أي في المتوفر الدائن الرصيد من المرفق اإلقرار في المبينة السنوي التجديد رسوم خصم

لتجديدها. البنك إلى طلب تقديم خالل من ذلك فيكون تجديدها في العميل رغبة حال وفي ، سنوات الخمس
التالي الطرق من أي اتباع خالل من تعبئتها للعميل ويمكن ، بها خاصة محفظة داخل تكون بها البطاقة بتعبئة العميل يقوم التي بالعملة المتوفر الدائن الرصيد إن

: بيانها
o.الكويت بدولة البنك فروع أحد زيارة
o.للبنك االلكتروني الموقع عبر المصرفية اإلنترنت خدمة على الدخول خالل من
o.بالبنك الخاص النقال الهاتف تطبيق على الدخول خالل من
o.فقط بالبنك الخاصة اآللي السحب أجهزة خالل من

الكويتي الدينار عملة محفظة لتعبئة بالبنك المصرفية حساباته من أي في المتوفر الكويتي الدينار بعملة الدائن الرصيد من التحويل عند رسوم أية البنك يتلقى لن
البطاقة. تتضمنها التي

بخالف – أخرى عملة أي محفظة لتعبئة بالبنك المصرفية حساباته من أي في المتوفر الكويتي الدينار بعملة الدائن الرصيد من بالتحويل العميل قيام حال في
إجراء وقت البنك من المعلن الصرف لسعر وفقاً محفظتها بتعبئة العميل يقوم التي العملة صرف سعر يحتسب البنك فإن ، البطاقة تتضمنها التي – الكويتي الدينار
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النموذج. بهذا المرفق اإلقرار في مبينة اضافية عمولة احتساب إلى باإلضافة ، التحويل هذا
التي العمالت من عملة بأي المختلفة الشراء عمليات إلجراء البطاقة تتضمنها التي العمالت محافظ في المتوفرة الدائنة األرصدة بين التحويل للعميل يمكن

الصرف لسعر وفقاً المحافظ بين تحويلها تم التي العمالت صرف سعر البنك يحتسب الحالة هذه وفي ، البطاقة إصدار لطلب تقديمه عند مسبقاً العميل اختارها
النموذج. بهذا المرفق اإلقرار في مبينة اضافية عمولة احتساب إلى باإلضافة ، التحويل وقت البنك من المعلن

لدى الكويتي بالدينار المصرفي حسابه إلى البطاقة هذه تتضمنها التي بها الخاصة بالمحفظة المتوفر الكويتي بالدينار الدائن الرصيد تحويل إعادة للعميل يمكن
التحويل. هذا على مصاريف أو عموالت أو رسوم أية احتساب دون البنك

لدى الكويتي بالدينار العميل حساب إلى البطاقة هذه تتضمنها التي األجنبية العمالت محافظ من بأي المتوفرة الدائنة األرصدة من أي تحويل إعادة للعميل يمكن
التحويل. هذا على مصاريف أو عموالت أو رسوم أية احتساب دون ، التحويل وقت المعلن العملة صرف لسعر البنك احتساب مع ، البنك

الرصيد استخدام للعميل يمكن فإنه بها الشراء عملية إجراء في العميل يرغب التي األجنبية العمالت محافظ من أي في المتوفر الدائن الرصيد كفاية عدم حال في
هذه من بأي الدائن الرصيد توفر شريطة العملية هذه إتمام في األجنبية العمالت أو الكويتي بالدينار أكان سواء األخرى العمالت محافظ من أي في المتوفر الدائن
إجراء وقت البنك من المعلن المستخدمة العمالت صرف سعر باحتساب البنك يقوم الحالة هذه وفي ، العميل يجريها التي الشراء عملية قيمة لتغطية المحافظ

النموذج. بهذا المرفق اإلقرار في مبينة إضافية لعمولة البنك احتساب إلى باإلضافة ، الشراء عملية
التي المحافظ من أي في المتوفرة الدائنة األرصدة كافة بتحويل – هذا بموجب – البنك يفوض العميل فإن األسباب من سبب ألي البطاقة بإلغاء البنك قيام حال في

ودون ، التحويل هذا إجراء وقت البنك من المعلن العمالت صرف سعر البنك يحتسب الحالة هذه وفي ، البنك لدى العميل حساب إلى البطاقة هذه تتضمنها
التحويل. هذا على مصاريف أو عموالت أو رسوم أية احتساب

الخاصية هذه تفعيل عند واالحكام الشروط تطبق وعليه (NFC) تالمس بدون السداد خدمة تدعم التجاري البنك بطاقات
رصيد توفر عدم حال وفي ، البنك لدى المصرفية حساباته من أي من خصماً بتعبئته العميل يقوم الذي الدائن الرصيد على فقط ينحصر البطاقة هذه استخدام إن

. الشراء عملية رفض فسيتم البطاقة هذه تتضمنها التي العمالت محافظ من أي في دائن
العميل حسابات من أي في المتوفر الدائن الرصيد من للتحويل النموذج هذا في المبينة الطرق من أي اتباع يلزم بل نقداً البطاقة هذه بتعبئة مصرح غير

البطاقة. هذه تتضمنها التي العمالت محافظ لتعبئة المصرفية
.األجنبية بالعمالت يعادله ما أو كويتي دينار ألف ثالثون البطاقة في المتوفر الدائن للرصيد الشهري األقصى الحد يتجاوز أال يلزم
يتعدى ال البطاقة بهذه تتم التي النقدي السحب لعمليات األقصى والحد ، يومياً عمليات عشر يتعدى ال البطاقة هذه بموجب تتم التي الشراء لعمليات األقصى الحد

. يومياً عمليات خمس
العميل ويتعهد ، للعميل مسبق إخطار ألي الحاجة دون وقت أي في إلغائها للبنك ويحق ، طلب أول عند فورا استردادها في الحق وله للبنك ملكاً ستظل البطاقة

أي لحدوث تفادياً وذلك عليه والمتعارف المتبع للنظام طبقاً يستخدمها وأن عليها المطبوعة المعلومات من ألى تعديل أى أو التلف من البطاقة هذه على بالمحافظة
ضياع فور خطياً البنك بإخطار يتعهد كما حدوثه، حين التلف أو العطل ذلك قيمة تحدد التي الوحيدة الجهة هو البنك بأن علماً ، اآللي السحب لجهاز تلف أو عطل
فور البنك إلى المفقودة البطاقة بإعادة يتعهد كما ، السري الرقم أو البطاقة فقدان على تترتب قد خسائر أية عن البنك بتعويض ويلتزم ، سرقتها أو ، البطاقة

. عليها العثور
، به يقوم الذي الشراء النقدي/ للسحب نتيجة البيع نقاط أو اآللي الصرف جهاز في يبقي الذي الورقي اإليصال نسخة في الواردة الحسابية المعلومات بصحة يقر

اإليصال ذلك أصل من نسخته على حصل قد أنه على قرينة يعتبر البيع نقاط أو اآللي الصرف جهاز من النقدي السحب بعملية قيامه بأن ويقر ، له ملزمة وبأنها
هذه وتعتبر ، الحالية الشروط على جديدة شروط أي إضافة أو تعديالت أي بإجراء مستقبالً البنك قيام على ويوافق ، المذكور الجهاز نفس من السحب عند
هذا في المبينة واألحكام الشروط من بأي العميل إخالل حال وفي ، مناسبة يراها التي بالطريقة بها له البنك إخطار فور العميل مواجهة في سارية الشروط
وللبنك – ذلك جراء بالبنك تلحق قد التي والمعنوية المادية األضرار كافة عن البنك بتعويض يلتزم فإنه مستقبالً المعدلة أو المضافة الشروط من بأي أو النموذج
مسئولية تعتبر الغير من أي مع المشتركة الحسابات حالة في القانونية المسئولية بأن التام بعلمه العميل ويقر ، حقوقه الستيفاء مناسباً يراه ما اتخاذ في الحق

. لها المعدلة أو إليها المضافة أو النموذج هذا في المبينة والبنود الشروط كافة عن تضامنية
.MasterCard بطاقة تقبل التي البيع نقاط / اآللي السحب أجهزة طريق عن المصرفية المعامالت لتنفيذ يكون البطاقة هذه استخدام أن
.العميل قبل البنك حقوق إلثبات للدحض قابلين غير قاطعين ودليالً حجة الماستركارد / البيع نقاط / اآللي السحب أجهزة بعمليات المتعلقة المستندات كافة تعتبر
لالئحة وفقاً مطبقة أخرى رسوم أو مصاريف أو عموالت أية إلى باإلضافة تجديدها ورسوم البطاقة إصدار رسوم بسداد يقوم بأن - هذا بموجب – العميل يتعهد

. مستقبال تعديالت من عليها يطرأ قد ما و ، المركزي الكويت بنك من والمعتمدة بالبنك الخاصة العموالت و الرسوم
صدور تاريخ من يوم 15 خالل ذلك بخالف خطياً البنك إشعار يتم لم ما صحيحة إلكترونيا أو مطبوعا أكان سواء الحساب كشف في الواردة البيانات كافة تعتبر

الكشف.
.اإلتفاقية هذه عن ينشأ قد نزاع اي في النظر في وحدها الكويتية المحاكم تختص و الكويت دولة في بها المعمول للقوانين اإلتفاقية هذه تخضع
الهاتف تطبيق أو للبنك اإللكتروني الموقع خالل من أو ، البطاقة باستخدام تمت التي العمليات عن القانونية المسئولية لكامل بتحمله – هذا بموجب – العميل يقر

البطاقة: هذه خالل من تمت التي العمليات صحة على وتأكيد قرينة - الحصر ال المثال سبيل على – بيانها اآلتي الحاالت من أي وتعتبر ، بالبنك الخاص
oمقدمة خدمات أية أو شراء عملية أي في استخدامها وتم البيع نقاط من أي لدى البطاقة قُدمت إذا أو نقدي سحب ايصال أو شراء عملية أية على العميل توقيع

الغير. من
o.بالبطاقة العملية إلتمام الصحيح السري الرقم إدخال
o. العمليات من وغيرها االنترنت، عبر الشراء عمليات ذلك في بما ، البطاقة إلى تحتاج ال عملية أي إتمام
o.الشراء أو النقدي السحب عملية بإتمام قام بموجبها والتي االلكتروني البريد أو النقال اشعارات النقال، الهاتف على الواردة التأكيد لرسائل العميل قبول

كامل العميل ويتحمل ، للقانون مخالفة أغراض أية أو خدمات على الحصول أو شراء عمليات أية في البطاقة استخدام بعدم – هذا بموجب – العميل يلتزم
ذلك. مخالفة عن تنشأ قد التي القانونية المسئولية
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التام بعلمه ويقر ، بمعرفته تغييره حال في الصحيح بالرقم البنك تزويد أيضاً ويلتزم ، به الخاص النقال الهاتف برقم البنك بتزويد – هذا بموجب – العميل يلتزم
عملية أية عن القانونية المسئولية كامل بتحمله ويقر ، وفعال صحيح نقال هاتف برقم البنك تزويد عدم حال في الكترونية خدمات بأية بتزويده يقوم لن البنك بأن

بذلك. كتابة البنك إخطار دون رقمه بتغيير قام الذي النقال الهاتف خالل من تتم
.الطلب هذا على توقيعه وعند البطاقة إصدار لطلب تقديمه عند النموذج هذا في المبينة واألحكام الشروط لكافة الكافي الشرح بتقديم قام قد البنك بأن العميل يقر
.وأحكامه شروطه لكافة ومتمماً منه يجزأ ال وجزء له مكمالً النموذج بهذا المرفق اإلقرار يعتبر
ماستر بطاقة بموجب تتم التي العمليات كافة على الكويتي التجاري البنك لدى المطبقة والمصاريف والعموالت الرسوم بكافة التام بعلمي – هذا بموجب – أقر

العمالت: متعددة الدفع مسبقة كارد
والمصاريف والرسوم العموالت كافة إلى باإلضافة النقدي السحب أو الشراء عملية قيمة يغطي البطاقة في كاف برصيد باالحتفاظ – هذا بموجب – وأتعهد

كافة بخصم البنك قيام على مني صريحة موافقة يعتبر النقدي السحب أو الشراء بعملية قيامي بأن – هذا بموجب – وأقر ، اإلقرار هذا في المبينة الفعلية
والمصاريف والعموالت والرسوم العمليات هذه من أي بشأن مستقبالً البنك على الرجوع لي يجوز وال ، العملية بهذه المتعلقة والمصاريف والرسوم العموالت

عليها. توقيعي عند البطاقة إصدار طلب ونموذج اإلقرار هذا في المبينة واألحكام الشروط ولكافة لها الكافي الشرح بتقديم قام قد البنك أن حيث بها المتعلقة
. وأحكامه شروطه لكافة ومتمماً له ومكمالً العمالت متعددة الدفع مسبقة كارد ماستر بطاقة إصدار طلب نموذج من يتجزأ ال جزءاً والتعهد اإلقرار هذا يعتبر

E-GOV وبطاقة حساب أحكام و شروط
توافقون فإنكم "البنك") بكلمة بالشروط يلي فيما إليه (ويشار ش.م.ك.ع) ) الكويتي التجاري البنك من الحساب على لبطاقة وإصداركم E-GOV لحساب فتحكم عند

أدناه: المبينة واألحكام الشروط بهذه اإللتزام على
.األفراد أو المؤسسات أو للشركات E-GOV حساب فتح يمكن
وإلدارة الخصوص، وجه الحكوميةعلى الجهات في الدفع عمليات تسهيل : لـــــ األنسب البطاقة تجعلها التي و بها الخاصة التحكم بميّزات الحساب بطاقة تتميّز

الخ... الفواتير، دفع و المؤسسات، و الشركات موظفين نفقات
:CBK online خالل من أو البطاقة إصدار عند التالية، االلكترونية الخدمات من أكثر أو واحد تفعيل الغاء او تفعيل اختيار الحساب صاحب يمكن

البيع1. نقاط أجهزة عبر المدى قريب اإلتصال بتقنية الفوري الدفع خدمة باستخدام او للبطاقة, السري الرقم ادخال خالل من سواء البيع نقاط عبر االستخدام

اآللي2. السحب أجهزة عبر االستخدام

الكويت3. دولة خارج االستخدام

.4(K-Net) اإللكتروني الدفع عبر االستخدام

الحكومية)5. بالجهات الخاصة االنترنت مواقع و البيع نقاط (عبر الحكومية الجهات في االستخدام
اإلخالل ويعتبر الماثلة واألحكام الشروط من يتجزأ ال –جزء المصرفي التعامل بطلب الواردة – والعميل البنك بين فيما للعالقة المنظمة واألحكام الشروط تعتبر

البنك. مواجهة في قبلكم اإللتزامات يرتب إخالالً منها بأي
بالحساب المتوفر الرصيد خفض وسيتم (K-Net) اإللكتروني الدفع بوابة وعبر للمحالت البيع نقاط من للشراء E-GOV بطاقة استخدام يمكن المشتريات:

البطاقة. إصدار عند باختياره قمتم والذي السري الرقم إدخال البيع نقاط أجهزة بعض تتطلب قد ناجحة. شراء عملية كل بقيمة بالبطاقة الخاص
الخاص بالحساب المتوفر الرصيد خفض وسيتم اآللي السحب أجهزة من النقدي للسحب السري الرقم إدخال مع بطاقتك استخدام يمكن النقدية: السحوبات

ناجحة. نقدي سحب عملية كل بقيمة بالبطاقة
:حالة في وأضرار عموالت وأية البطاقة بإستعمال تتم التي العمليات بخصوص الكاملة المسؤولية العميل يتحمل الحساب): (صاحب العميل مسئولية

oالبيع نقاط أجهزة لدى البطاقة إستخدم إذا أو نقدي سحب إيصال او عملية أية على التوقيع
oبالبطاقة عملية التمام السري الرقم إستعمال
o(K-Net) اإللكتروني الدفع بوابة عبر أو الهاتف أو بالبريد الشراء عمليات فيها بما البطاقة تقديم دون عملية إتمام
oأخرى بطريقة أو إلكترونيا بالعملية قبوله إلى تشير معلومة أي وجود
oCBK خالل من الصالحيات تعديل تم سواء العميل مسؤولية هي اعاله المذكور و بالبطاقة الخاص العرف و االستخدام قنوات و سبل تفعيل ايقاف او تفعيل

الهاتف. تطبيق عبر او ONLINE
الرقم هذا بكتابة تقوم أال الضروري ومن البطاقة، اصدار عند السري الرقم باختيار الحساب، صاحب من المخول البطاقة) (حامل سيقوم للبطاقة: السري الرقم

الرقم. لهذا فقدانك عند فوراً إخطارنا عليك يتوجب كما للبطاقة, الفعلي المستخدم بخالف آخر شخص ألي عنه تفصح وال البطاقة على
حال وفي ( 1888225) الرقم على االتصال بمركز فوراً االتصال العميل على يتوجب لها، فقدانك أو للسرقة بطاقتك تعرض حال في البطاقة: فقدان/سرقة

عن العميل على الكاملة المسئولية وتقع ، لها الفعلي المستخدم بخالف آخرين أشخاص من لالستخدام عرضة تكون قد بطاقتك فإن ذلك, عن للبنك إخطارك عدم
CBK خالل من البطاقة تعطيل وبإمكانك العمليات، لهذه تنفيذا حسابكم من خصمها تم ارصدة أو مبالغ أية عن كذا و بطاقتك له تتعرض استخدام سوء أي
الغير، مواجهة في أو مواجهتكم في سواء وسرقتها فقدانها على مترتبة مبالغ أو أضرار أية عن البطاقة فقد أو سرقة حالة في مسئوالً البنك يكون وال ، online
أية عن وكلياً تماماً البنك ذمة العميل ويخلي ، الغير من أي أو للبطاقة الفعلي المستخدم يجريها عمليات أية عن مسئوالً يكون العميل فإن ـ األحوال جميع وفي

الغير. من أي أو لها الفعلي المستخدم أو العميل من العمليات هذه تمت سواء البطاقة هذه بواسطة تتم عمليات أية عن تنشأ قد مسئولية
.البطاقة إصدار تاريخ من تبدأ سنتان البطاقة صالحية البطاقة: صالحية
البنك لدى أخرى حسابات أية أو بالبطاقة المرتبط حسابه من البطاقة تجديد عن الناتجة والمصاريف العموالت جميع بخصم البنك العميل يفوض البطاقة: تجديد

بالبنك. الخاصة التواصل قنوات احدى عبر والمصاريف العموالت بقيمة العميل بإخطار البنك يقوم ان على التجاري
.بذلك المتعلقة الرسوم تستوفي أن بشرط البطاقة طريق عن «نقداً» سحبه يمكن بالحساب المتوفر الرصيد بالحساب: المتوفر الرصيد
تعديالت من عليها يطرأ وبما بالبنك الخاصة والعموالت الرسوم الئحة حسب اخرى رسوم أية أو البطاقة وتجديد اشتراك رسوم للبنك يدفع بأن العميل يتعهد



واألحكام الشروط
للحسابات العامة

المصرفية والخدمات
للبنك

Commercial Bank of Kuwait

10

ACC Rev OTC 2022

المركزي. الكويت بنك قبل من والمعتمدة مستقبالً
هذا من موقعه نسخه استلمت أنني أقر كما والتزامات واحكام شروط من تضمنه ما على وموافقتنا بمحتواه وعلمنا الطلب هذا على باالطالع أدناه الموقع انا أقر

الطلب.
.بشأنها ينشأ نزاع أي في وحدها الكويت دولة محاكم وتختص الكويت, دولة لقوانين وفقا" هي أعاله المذكورة واألحكام الشروط

تليكس سويفت/ تحويل وأحكام شروط
.البنك مع األخرى القانونية أو التعاقدية التزاماته مع يتعارض ال الذي بالقدر للعميل ملزمة قانونية إلتزامات واألحكام الشروط هذه تمثل
أو تأخير حدوث حال في تكاليف أو مسؤوليه أي يتحمل ال البنك وأن الطلب مقدم العميل/ المشتري/ ونفقة مسؤولية على سيتم السويفت هذا إرسال أن المفهوم من

المستفيد البنك قبل من االستالم رفض أو تقني أو إجرائي خطأ
البنوك من أي من استالمها يتم استعالمات او استفسارات ألي الكاملة بإرادته يستجيب أن في لإللغاء قابل وغير مشروط غير شامالً تفويضا البنك العميل يفوض

اليه. الرجوع دون بالعميل الخاصة الحسابات كل أو من بأي يتعلق فيما األخرى المالية الشركات او
.لذلك البنك طلب عند تحويل عملية لكل الصلة ذات أخرى مستندات وأية شحن وبوالص فواتير من التحويل لعملية الداعمة المستندات بتقديم العميل يلتزم
.منها أيا عن البنك على تترتب مسؤولية أدنى دون للبنك يقدمها بيانات أو مستندات أية صحة عن الكاملة بمسؤوليته العميل يقر
.عليها واإلطالع حكومية غير أو حكومية جهة اي لدى عنه المعلومات كافة استيفاء في البنك العميل يفوض
أية أو البنك أفرع أحد في يسلم قبله من موقع خطي بطلب ملحقة تكون أن يجب منه تقديمها يتم الغاء أو تعديل طلبات أية أن على وموافقته التام بعلمه العميل يقر

فقط. الرسمية العمل أوقات في الطلبات تلك على العمل بدء يتم وسوف المعتمدة القنوات من
كارد ,وماستر فيزا مؤسستي وأحكام وشروط الكويتي التجاري البنك وأحكام وشروط الكويت دولة في بها المعمول القوانين بكافة – هذا بموجب – العميل يلتزم

التي القانونية المسئولية كامل العميل ويتحمل للقانون مخالفة أغراض أية أو خدمات على الحصول أو شراء عملية أي في الخدمة إستخدام بعدم ويلتزم العالم حول
والحجز. والسحب العميل حسابات كافة على التعامل وقف الحالة هذه في الكويتي التجاري للبنك يحق كما – ذلك مخالفة عن تنشأ قد

:يلي بما العميل يقر
oمع للبنك، اإللكتروني الموقع على والمتوفرة البنك يقدمها التي المصرفية الخدمات بكافة المتعلقة واألحكام القوانين بجميع والتزامه وموافقته وفهمه إطالعه

واألحكام. الشروط بكافة التزامه
oورد ما على االحتجاج أو للرجوع أحقيته عدم مع بها، ورد ما على نهائية موافقة بمثابة تعتبر بالبنك الخاصة واإلقرارات الطلبات من أي على توقيعه أن

التوقيع. بعد فيها
يخص حساب أي على والحجز بالسحب األحقية له كما مريبة تعامالت أو مالية شبهه أو قانونية مخالفة بوجود الشك حالة في حسابات أية وقف للبنك يحق

تنبيه. أو إخطار إلى حاجة دون العمالء
مصاريف الى باالضافه والعموالت الرسوم قائمه في المدرجه اإللغاء مصاريف تحمل على بموافقته يقر فإنه كان سبب ألي التحويل إلغاء العميل طلب حال في

التحويل. ذلك بشأن العمالت صرف أسعار في للتغيرات تحمله الى باالضافه هذا ، وجدت إن والوسيط المستفيد بنك
.المستفيد على قانونيه شبهه وجود حال في الوسيط أو المستفيد بنك قبل من الحواالت إحتجاز مسؤوليه البنك يتحمل ال
النظام تعطيل أو الصلة ذات بها المعمول واللوائح القوانين تغيير أو الطبيعية والكوارث القاهرة القوة حال في االرسال في تأخير أي عن مسؤول غير البنك

هذه كانت سواء التأخير هذا عن الناجمة المخاطر العميل ويتحمل بالعميل، المتعلق االتصال سوء أو اإلرسال في فشل أو الخدمة مزودي من خطأ أو اإللكتروني
دولية. أو محلية الذكر سالفة األسباب

تتم دفعات أي عن تنتج تنشأ/ قد مصاريف أو تكاليف بأية أو ضرر أي عن تعويض بأي البنك مطالبة الطلب مقدم المشتري/ للعميل/ يحق ال أنه عليه المتفق من
/مقدم للمشتري للعميل/ يحق ال كما السويفت، بالتلكس/ التحويل طلب في البنك بتزويد قام قد الطلب مقدم المشتري/ العميل/ كان والذي المستفيد حساب رقم على
غير بعملة التحويل إجراء على الطلب مقدم / المشتري العميل/ أصر حالة في للمستفيد أو له التحويل قيمة دفع في التأخير عن تعويض بأي البنك مطالبة الطلب

إليها. التحويل تم التي للدولة الرسمية العملة
المراسل/البنك البنك من التحويل رفض تم حالة في المترتبة العمالت صرف أسعار في الفرق / المصاريف / الرسوم العموالت/ كافة يتحمل بأنه العميل يقر

كان. سبب ألي المستفيد
.العميل من المتعمد السلوك سوء أو اإلهمال وكذا األموال تحويل اثناء الغير من الواقعة االحتيال عمليات عن مسؤول غير البنك
والتعليمات للسياسات وفقا مستقبال تغييرات من عليها يطرأ وما البنك من المعلنة والعموالت الرسوم قائمة في المبينه العموالت تطبيق على بالموافقة العميل يقر

المصرفية.
/ 432/ أ ب ر / ب (2/ر رقم المركزي الكويت بنك لتعليمات ووفقا 2013 106/لسنة رقم للقانون وفقا العميل حيال القانونية اإلجراءات اتخاذ للبنك يحق

مباشرة القيام للبنك ويجوز البنك، على مسؤولية أدنى دون اإلرهاب، تمويل و األموال بغسل متعلقة شبهة أي وجود حال في لهما الالحقة والتعديالت (2019
التحويل عن االمتناع أو التحقق، بغرض التحويل تأخير للبنك يحق ،كما اإلرهاب تمويل و أموال غسل عمليات شبهة تضمنها حالة في محوله أموال أي بتجنيب
مفروضة عقوبات الي تخضع او دولة ألي السوداء القائمة ضمن تندرج شركات أو أفراد إلى التحويل أو إرهاب تمويل أو أموال غسل بأنها بالعمليات لالشتباه

وهمي. كيان أو إسم ألي التحويل أو دوليا عليها
دولة لمحاكم الحصري االختصاص من والبنك العميل بين دعاوى أو قضائية نزاعات أية وتكون الكويت دولة لقوانين وفقا وتفسر واألحكام الشروط هذه تخضع

خارجها. أو الكويت دولة داخل ذلك كان سواء قانونية أو قضائية جهة أي أمام العميل ضد قانوني اجراء أي اتخاذ في البنك أحقية من ذلك واليمنع الكويت
بنك لتعليمات ووفقا لديه بها المعمول واللوائح للسياسات وفقا العميل إلى الرجوع دون واألحكام الشروط هذه من شرط ألي إلغاء أو إضافة أو تعديل للبنك يحق

المركزي. الكويت
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:اإلعتبارية بالكيانات خاصة وأحكام شروط

والتوصية التضامن شركات حسابات تخص وأحكام شروط
صالحية ذوي جميعنا منا/ أثنين أي / منا أياً تعتبروا بأن – منا أي من خطياً إشعاراً استالمكم لحين – بموجبه ونفوضه ونخوله الكويتي التجاري البنك من نطلب

بالتضامم مسؤولين وسنكون الحساب) فتح وطلب والتعديالت التأسيس لعقد طبقاً (أو مصرفكم لدى معامالت من يتعلق ما بكل شركتنا عن نيابة بالتصرف مطلقة
مصرفكم. من صادر طلب على بناء تجاهكم شركتنا على المترتبة أو المستحقة وااللتزامات المبالغ جميع ودفع تسديد عن الشركة مع والتضامن

او مكشوفا أو دائنا الرصيد كان سواء – شركتنا حسابات / حساب على وتقيدوا تدفعوا بأن لذلك خالفاً خطياً إشعارا منا استالمكم لحين ونخولكم منكم نطلب كما
الصادرة اإلذنية والسندات المقبولة والكمبياالت الموقعة المالية وااليصاالت األخرى الدفع أوامر أو والسحوبات الشيكات جميع – القيد لهذا نتيجة مكشوفا يصبح

منا/جميعنا. اثنين منا/أي أي من مقبولة أو موقعة جميعها تكون أن على شركتنا عن نيابة

.(ش.م.ك.م) (ذ.م.م)، (ش.م.ك)، التجارية الشركات حسابات تخص وأحكام شروط
الشيكات جميع القيد لهذا نتيجة مكشوفا يصبح او مكشوفا أو دائنا الرصيد كان سواء الشركة حسابات أو حساب على وتقيدوا تدفعوا بأن ونخولكم منكم نطلب

جميعها هذه تكون أن شريطة الشركة عن نيابة الصادرة األذنية والسندات المقبولة والكمبياالت الموقعة المالية واإليصاالت األخرى الدفع أوامر أو والسحوبات
الحساب. فتح طلب نموذج في الواردة األسماء جميع / من اثنين أي / من أي من مقبولة أو موقعة

-:يلي بما للقيام مطلقة صالحيات إعطائهم / وإعطائه الحساب هذا نموذج في أسماؤهم تظهر الذين األشخاص جميع / من اثنين أي / منا أي انتداب
o.التأسيس وعقد األساسي النظام في مبين هو لما وفقا المكشوف على للسحب تسهيالت أو / و قروض على للحصول الالزمة الترتيبات إجراء
o.البنك لدى الشركة تجريها التي المصرفية العمليات جميع إدارة
oتمنح تسهيالت أو قروض أو سلف أية ضمان بخصوص واآلخر الحين بين عليها التوقيع يطلب قد التي المستندات جميع على الشركة عن بالنيابة التوقيع

إضافي. ضمان أو اعتيادي ضمان بمثابة وذلك البنك تجاه الشركة على تترتب أخرى التزامات أية أو للشركة
oاإلدارة مجلس رئيس من خطياً إشعاراً البنك إستالم ولحين بتعديلها آخر قرارا اإلدارة مجلس إتخاذ لحين المفعول نافذة ستظل التي القرارات بهذه البنك تبليغ

التعديالت. بهذه
oعلى يجري تغيير كل للشركة. األساسي والنظام التأسيس وعقد تتفق وأنها األصول حسب الجلسات محاضر سجل في تسجيلها تم قد القرارات بأن ونشهد

لديكم الحساب إدارة طريقة على أو اإلدارة مجلس تشكيل على تطرأ قد تغييرات بأية البنك سيبلغ اإلدارة. مجلس رئيس قبل من يوقع أن يجب النموذج هذا
بتعديلها. رسمياً كتابياً إشعارا البنك إستالم لحين المفعول سارية المرفقة المستندات وستعتبر

اإلقرارات

وذلك وتعديل) تحديث ألخر وفقاً األخرى األساسية المستندات (أو العمالء / للعميل األساسية للمستندات وفقاً بالكامل مفوضين / مفوض (األشخاص) الشخص
بدون أو الغير تفويض حق مع وسواء مجتمعين أو منفردين البنك مع األخرى والتعامالت المعامالت كافة وفي البنكية الحساب/الحسابات وإغالق وإدارة لفتح

بها. المصرح الحدود وضمن تفويض،
.التوقيع ونماذج بالتوقيع والمفوض الحساب بإدارة المتعلقة البيانات بإستكمال العميل يلتزم
تعامالت أي عن تنشأ خسائر أي عن مسؤولية أي البنك يتحمل ال مماثلة حالة أي حدوث أو العميل إفالس أو إعسار حال أو األهلية إنعدام أو الوفاة حاالت في

على التعامالت كافة بتعليق البنك يقوم الحالة هذه وفي المطلق، البنك تقدير وفق مقبولة بمستندات مصحوباً بذلك خطيأ إشعارأ البنك يتلقى أن إلى الحساب على
الحاالت. هذه بشأن السارية للقوانين وفقاً الالزمة اإلجراءات إتخاذ يتم أن إلى الحساب

قانونية قرارات أو قيود أي حصر ودون ذلك في بما كانت عملة بأي يكون حساب بأي المتعلقة واإللتزامات والمسؤوليات والنفقات التكاليف كافة العميل يتحمل
إجراء ويتم البنك في لتوفرها األجنبية بالعمالت السحوبات وتخضع القيود، تلك نتيجة تأخير أو خسائر أي عن المسؤولية البنك يتحمل وال سارية، تنظيمية أو

التحويل. عملية تنفيذ بتاريخ آلخر حين من البنك يحدده حسبما البنك لدى به المعمول الصرف لسعر وفقاَ أخرى إلى عملة من التحويل

عامة شروط
قيود أية عن ناتج مدين رصيد أي على أخرى مصاريف أو عموالت وأية المركزي الكويت بنك قبل من المقرر الفائدة لسعر األقصى الحد احتساب للبنك يجوز

أية إلى باإلضافة السداد تاريخ حتى المستحقة والفائدة المدين المبلغ جانبه من طلب أول عند للبنك يدفع أن العميل على ويتعين الحساب، على البنك يجريها مدينة
أخرى. ألسباب أو للتغطية، كافية مبالغ وجود عدم بسبب الشيكات إعادة حالة في مناولة أجور قيد للبنك يحق أنه كما أخرى، مصاريف أو عموالت

التي أو جميعها أو البنك لدى بها يحتفظ التي حساباته من أي إقفال بشأن المركزي الكويت بنك بتعليمات باإللتزام والنهائية المطلقة وموافقته بعلمه العميل يقر كما
التي الشيكات دفاتر بإعادة التزامه مع ، مقابلها رصيد وجود لعدم – أكثر أو شيكات ثالثة - سنة خالل له ارتجعت إذا وذلك شيكات دفاتر بموجبها إستصدر
يتخذها قد أخرى إجراءات أية على المسبقة بموافقته العميل يقر كما المركزي الكويت بنك لتعليمات إمتثاالً الحساب بقفل له البنك إخطار فور البنك إلى بحوزته
رصيد وجود لعدم ذلك في يفوضه ممن أو منه مسحوبة شيكات إرجاع بسبب حساباتهم أقفلت الذين العمالء قائمة في أسمه إدراج ومنها الخصوص، هذا في البنك
للحساب بديالً وذلك منه)، شيكات إستصدار في الحق (بدون بإسمه أخر جاري حساب بفتح عنه نيابة القيام في البنك – هذا بموجب – العميل ويفوض مقابلها،
السابق النقدية وغير النقدية االئتمانية التسهيالت ومنها – المقفل الحساب على للغير أو البنك لصالح المقيدة التزاماته كافة نقل في البنك يفوض كما قفله، تم الذي
طلبات أو نماذج أية على توقيعه إلى الحاجة دون كله وذلك ، البنك بمعرفة العميل عن نيابة فتحه المزمع الجديد الحساب على لتصبح المدين ورصيدها له منحها
هذه من أي عن تماما البنك لمسئولية وإخالءً منه نهائية موافقة تعتبر البند هذا في جاء ما على العميل موافقة أن حيث البنك، لدي بها معمول أخرى عقود أو
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به. الموضحة اإلجراءات
بعضها ضامنة فروعه من أي في الكويتي التجاري البنك لدى المستقبل في ستفتح التي أو بإسمه مفتوحة كانت نوع أي من الحسابات جميع أن على العميل يوافق

التجاري للبنك يحق كما العميل، حسابات من دائن حساب أي من المدين الرصيد خصم الكويتي التجاري للبنك يحق بحيث مسمياتها عن النظر بغض البعض
التجاري للبنك إلتزاماته من أي لتسديد أخرى مبالغ ألية بالنسبة التحويل أو المقاصة إجراء أو المفتوحة العميل حسابات من أي أو جميع توحيد أو دمج الكويتي

كان. سبب وألي حساب أي عن الكويتي
بأن ويقر المستقبل، في الكويتي التجاري البنك لدى بإسمه فتحها يتم التي الحسابات وتلك حالياً القائمة حساباته كافة من الوحيد المستفيد أنه هذا بموجب العميل يقر

للبنك يجوز - ذلك يخالف ما الكويتي التجاري للبنك ثبت إذا - ذلك ومع األموال، غسل بعمليات تتعلق معامالت أي في استخدامها يتم ولن لم الحسابات تلك كافة
وأي اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة شأن في (2013/106) رقم القانون في عليها المنصوص والضرورية الالزمة اإلجراءات إتخاذ الكويتي التجاري

عليه. تطرأ تعديالت
سواء حساباته في إيداعها يتم التي والمبالغ األموال بمصادر الخاصة والمعلومات والمستندات البيانات بكافة الكويتي التجاري البنك بتزويد سيقوم بأنه العميل يقر

قد تغيير بأي الكويتي التجاري البنك وإخطار بياناته لتحديث الالزمة والبيانات بالمعلومات الكويتي التجاري البنك بتزويد ويتعهد يقر كما تحويالت، أو نقداً كانت
، أخرى مستندات أو معلومات من الكويتي التجاري البنك يطلبه ما تقديمه عدم أو تقدم بما العميل التزام عدم حال وفي حساباته أو أنشطته على أو عليها يطرأ
البنك أحقية عن فضالً إخطار أو تنبيه إلى حاجة دون أخر إجراء أي اتخاذ أو أخرى حسابات أية أو العميل حسابات إغالق الكويتي التجاري للبنك يحق فأنه

بها. المعمول للقوانين وفقاً إجراءات من مناسباً يراه ما اتخاذ في الكويتي التجاري
العامة الهيئة من – وقت أي في – به الخاص العمل وعنوان المدنية ببطاقته المدونة البيانات على الكويتي التجاري البنك حصول على يوافق بأنه العميل يقر

الهيئة. أو الكويتي التجاري البنك على مسئولية أدني ودون المدنية للمعلومات
االستهالكية القروض عن به الخاصة المعلومات بتبادل االئتمانية المعلومات شبكة وشركة الكويتي التجاري البنك من لكل ويسمح يوافق بأنه العميل يقر

الشركات وكافة المركزي الكويت بنك لرقابة الخاضعة االستثمار وشركات البنوك بين فيما وذلك ، بالتقسيط البيع بعمليات المرتبطة االئتمانية والتسهيالت
بموجب المقرر والمعلومات البيانات تجميع نظام في والمشاركة والخدمات للسلع المقسط البيع طريق عن ائتمانية تسهيالت بمنح تقوم التي التجارية والمؤسسات

الكويتي. التجاري البنك أو االئتمانية المعلومات شبكة شركة على مسئولية أدني دون وذلك 2001 لعام 2 رقم القانون
.االنترنت شبكة طريق عن التجاري خدمة عبر حساباته كشوف على لإلطالع الالزمة اإلجراءات بكافة الكامل بعلمه العميل يقر
أو البريدي بالعنوان للبنك العميل تزويد عدم حالة في به، الخاص العنوان على حساباته كشوف توصيل عن الكويتي التجاري البنك مسئولية بعدم العميل يقر

الصحيح. اإللكتروني البريد
طريق عن فتحها يتم التي الحسابات وكذلك مستقبال ستفتح والتي المفتوحة حساباته كافة على تجري التي المعامالت سائر في البنك لدى العميل توقيع بنموذج يعتد

لذلك. مغايرة خطية تعليمات الكويتي التجاري البنك تسلم يتم لم ما الهاتف) أوتطبيق اإللكتروني (الموقع االنترنت عبر التجاري خدمة
سبيل على – الوفاة بعد حتى – حساباته في ايداعها يتم مبالغ أي إعادة في العدول أو للنقض قابل غير تفويضاً الكويتي التجاري البنك يفوض بأنه العميل يقر

التالية: األحوال في وذلك الخطأ
oأمر في المعني المستفيد الحساب الى المبلغ تحويل إعادة يتم الحالة هذه وفي التحويل أمر من كمستفيد المقصود الشخص ليس العميل ان للبنك تبين إذا

مناسبا. البنك يراه حسبما التحويل طالب حساب إلى أو التحويل
oالمبالغ باسترجاع البنك الى تعليمات بإصدار الجهة تلك وقامت العامة المؤسسات أو الهيئات إحدى أو الدولة وزارات إحدى من الحساب الى التحويل تم إذا

لها. العميل استحقاق عدم يفيد ما التعليمات تلك تضمنت متى تحويلها سبق التي
قابل والغير والنهائي الكامل بالتزامه ويقر وشامل إجمالي بشكل الكويتي التجاري البنك خدمات كافة من االستفادة طلب بمثابة هذا على العميل موافقة تعتبر

من أي على وذلك آلخر وقت من تعديلها في الحق يملك والتي البنك لدى بها والمعمول الكويتي التجاري البنك من الصادرة واألحكام الشروط بكافة لإللغاء
األشخاص وهؤالء الحساب أصحاب ممثلي أو الحساب كوكالء المختلفة) األطراف (مع المشتركة الحسابات بشأن أيضا هذا وينطبق يقدمها، التي الخدمات

ضمنيا. أو خطيا التفويض هذا كان سواء توكيل أو عام تفويض بموجب بالتوقيع المخولين
.البنك لدى آمنة بصورة تسجيله يتم ملف رقم الكويتي التجاري البنك له يصدر هذا على العميل موافقة بمجرد
به اللصيقة األمور من يعتبران الكويتي التجاري البنك من المقدمة الخدمات باستخدام للعميل يسمحان اللذان السري والرقم المستخدم اسم أن عليه المتفق من

استخدامها على تترتب التي المسؤوليات كافة بتحمله ويلتزم العميل ويتعهد كان شخص ألي عنها معلومات أية إفشاء األحوال من حال بأي له يجوز وال شخصيا
وقف في عنه الرجوع له يجوز ال كامال تفويضا البنك ويفوض حجج أو مبررات بأي البنك قبل المسؤوليات هذه من التنصل له يحق وال استخدامهما إساءة أو
بتعويض العميل يتعهد كما إعتراض، أدني دون الحسابات هذه على دين أو مبالغ أية بدفع التام العميل التزام مع حسابات أية وبغلق له المتاحة الخدمة استخدام

البنك. من المقدمة للخدمات استخدامه إساءة عن تنتج قد تلفيات خسائر/مصاريف أية عن الكويتي التجاري البنك
نسخة تسلم والتي الكويتي التجاري البنك يقدمها التي الخدمات بكافة المتعلقة واألحكام والشروط القوانين بجميع والتزامه وموافقته وفهمه بإطالعه العميل يقر

أياً على وتوقيعه واألحكام القواعد تلك بجميع والتزامه ، للجهالة النافي بمحتواها التام وعلمه باطالعه ويقر بالبنك، الخاصة األنترنت صفحة على والمتوفرة عنها
بعد اإلعتراض أو فيها ورد ما بعكس األحتجاج أو الرجوع له يحق وال بها، ورد ما على نهائية موافقة بمثابة وأنها بالبنك الخاصة واإلقرارات الطلبات من
واالتصال بالمراجعة العميل يتعهد كما أخرى، رقابية جهات أية أو المركزي الكويت بنك من سواء اإلتباع واجبة وتعاقدية قانونية بإلتزامات ذلك ألرتباط التوقيع
الخدمات على لالطالع المستقبل في أو الحاضر في سواء وقت أي في البنك يستخدمها اتصال وسيلة أي عبر مستمرة بصفة الكويتي التجاري البنك بفروع
الخاصة اإلنترنت صفحة على أو الفروع عبر مقدمة الخدمات تلك كانت سواء البنك خدمات بكافة الخاصة واألحكام الشروط على تطرأ تعديالت وأية الجديدة

بالبنك.
وجميع المصرفية المعامالت إجراء وفي به الخاصة الحسابات إغالق أو بفتح اإللغاء، أو للنقض قابل وغير نهائياً تفويضا الكويتي التجاري البنك العميل يفوض

رقم القانون عليها نص وسيلة أي أو الهاتفية التجاري خدمة أو اإللكتروني البريد طريق عن المرسلة تعليماته بموجب وذلك عنه بالنيابة اإللكترونية المعامالت
منه، خطي توقيع إلى الحاجة دون به الخاص اإللكتروني والتوقيع السري والرمز السري رقمه متضمنة أنها طالما اإللكترونية المعامالت شأن في 2014/20
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وتزويد المدنية للمعلومات العامة الهيئة بإشتراطات اإللتزام مع 2014/20 رقم الكويتي اإللكترونية المعامالت قانون في الموضحة الشروط بكافة اإللتزام بشرط
كوكالء المختلفة األطراف مع المشتركة الحسابات بشان أيضا هذا وينطبق به، الخاص اإللكتروني للتوقيع المعتمدة التصديق بشهادة الكويتي التجاري البنك
اإلعتراض في أحقيته عن يتنازل بأنه العميل يقر كما توكيل، أو عام تفويض بموجب بالتوقيع المخولين األشخاص وهؤالء الحساب أصحاب ممثلي أو الحساب
باإلشتراطات إلتزم طالما أخرى إلكترونية وسيلة بأي أو الهاتفية التجاري خدمة بطريق سواء بيانه سلف لما طبقاً طلبه على بناء تمت قد تكون عملية أية على

التصديق. وشهادة المدنية للمعلومات العامة والهيئة اإللكترونية المعامالت قانون في المحددة
في أحقيته وعدم بها الخاصة الشروط على بموافقته إقرار بمثابة يكون سوف الكويتي التجاري البنك خدمات من ألي استخدامه أن هذا بموجب العميل يقر

هذا يعتبر سوف حساباته، مراجعة لعدم اختياره حالة وفي شهريا، منتظمة بصفة حساباته كافة وتدقيق مراجعة على العميل يوافق كما مستقبال، عليها اإلعتراض
البنك. قبل من له المقدمة الخدمات أو المعامالت على إعتراض وعدم منه موافقة

كما الكويتي، التجاري البنك مع بإجرائها يقوم التي الهاتفية والمحادثات اإلتصاالت كافة بتسجيل التجاري البنك قيام على مشروطة غير موافقة العميل يوافق
يجوز وال الفرع، داخل أو اآللي السحب أجهزة باستخدام المعامالت تلك تمت سواء الفيديو كاميرات طريق عن بها يقوم التي المعامالت تسجيل أيضا للبنك يجوز

الوسائل. من وسيلة بأي عليها الطعن أو اإلعتراض له
أي في عليه التوقيع البنك منه يطلب مستند أي على بالتوقيع العميل ويلتزم البنك، لدى والمطبقة عليها المتعارف األمنية اإلجراءات إتباع على بموافقته العميل يقر

البنك أحقية على بموافقته العميل يقر كما أخرى، إتصال وسيلة بأي أو اإللكتروني أو الشفهي طلبه على بناءً العميل لصالح المختلفة الخدمات إلنجاز يشاء وقت
أسباب. أية إبداء دون يشاء وقت أي في تعليماته تنفيذ رفض في التجاري

الخاصة المعلومات من ألي تعديل أو تغيير بأي التجاري البنك بإخطار ويتعهد للبنك، بتزويدها قام والتي به الخاصة والمعلومات البيانات كافة بصحة العميل يقر
الحصول في البنك أحقية على المشروطة الغير بموافقته العميل يقر كما المالية، بياناته على يطرأ تغيير أي و الهاتف وأرقام اإللكتروني العنوان خاصة وبصفة به
أو حكومية جهة أي مخاطبة في البنك بأحقية يقر كذلك أهلية أو حكومية كانت سواء األخرى الجهات لدى ومتاحة به متعلقة مالية أو شخصية معلومات أي على
قام التي المعلومات أن ثبت إذا معامالت أي إتمام عدم و/أو لديه العميل حسابات من أي إغالق للبنك يحق كما به، الخاصة المعلومات صحة من للتأكد أهلية
أية عن منفردة أو جماعية بصفة ملتزما العميل يكون وسوف بذلك، إخطاره يتم ولم تعديلها تم قد أنه للبنك اتضح إذا أو صحيحة غير للبنك بإعطائها العميل

البنك. قبل من المحددة الفائدة لمعدالت وفقا المحتسبة بالفائدة أيضا التزامه مع الحساب إقفال تاريخ في تنشأ محتملة أو حقيقة التزامات مطلوبات/
.ذلك استدعت التي األسباب ابداء دون حساب أي إغالق أو فتح رفض في بالحق الكويتي التجاري البنك يحتفظ
حساب أي على والحجز بالسحب األحقية له كما مريبة تعامالت أو مالية شبهه أو قانونية مخالفة بوجود الشك حالة في حسابات أية وقف أو إغالق للبنك يحق

تنبيه. أو إخطار إلى حاجة دون العمالء يخص
بموجب وقت أي في حساباته وإغالق االلكترونية أو المصرفية الخدمات من أي وإلغاء االتفاقية هذه إنهاء في البنك أحقية على وموافقته التام بعلمه العميل يقر

ذلك. جراء البنك على التزام أي ودون لذلك أسباب أية إبداء إلى حاجة دون لإلنهاء منه المحدد التاريخ قبل يوم 15 مدة خالل كتابي إخطار
،الطلب هذا من موقعه نسخه باستالمه العميل يقر كما والتزامات وأحكام شروط من تضمنه ما على ووافق بمحتواه علم وأنه الطلب هذا على باإلطالع العميل يقر

بمضمونها وعلمه اإلنترنت شبكة على الكويتي التجاري البنك موقع خالل من النموذج هذا على تطرأ قد أحكام أو إشتراطات أية على الدائم بإطالعه يقر كما
بها. يرد ما على وموافقته

جميع استخدام عن ينشأ نزاع أي في بالفصل الكويتية المحاكم وتختص الكويت دولة في بها المعمول للقوانين مني الموقع المصرفي التعامل طلب يخضع
الطلب. هذا بموجب الكويتي التجاري البنك من لي المقدمة الخدمات

- اإلخطارات:
بكتاب البنك العميل به أخطر عنوان آخر في أو اإلتفاقية بهذه المبين عنوانه على البنك من العميل إلى توجه التي والقضائية القانونية واإلعالنات المراسالت جميع أن
وسيلة بأية أو واإلستخراج للحفظ قابلة حديثة إلكترونية أتصال وسيلة بأي أو اإللكتروني البريد طريق عن أو النصية الرسائل طريق عن أو الوصول بعلم مسجل
العميل لعنوان تغيير أي يكون وال القانونية آثارها لكافة ومنتجه حقه في ونافذة صحيحة تكون إستخدامها، الكويتي التجاري البنك يرى اإلتصال وسائل من أخرى

الهاتف. رقم أو العنوان هذا بتغيير كتابياً اإلخطار البنك تسلم تاريخ من إال أثر ألي منتجاً


