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شـــــــروط

وأحـكــــام

فتح 

الحســابات
البنك التجاري الكويتي

تنويه هام!
يتعيــن عليــك قــراءة هــذا المســتند الذي يوضح الشــروط واألحكام المطبقة لــدى البنك التجاري 
الكويتــي بشــأن عالقــات العمــل والخدمات والمنتجات المقدمة لعمالء البنك ســواء األفــراد أو 
الشــركات أو المؤسســات وكذلــك الخدمــات المصرفيــة الرقميــة المقدمــة لهــم. وتطبــق تلــك 
الشــروط واألحــكام علــى جميــع المنتجــات والخدمــات بضمنهــا الخدمــات المصرفيــة الرقميــة /

قنــوات تقديــم تلــك الخدمــات التــي نوافــق علــى تقديمهــا لــك مــن وقــت آلخــر. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، فإنــه ســوف يتــم تطبيــق الشــروط واألحــكام الواردة في المســتندات األخــرى التي تخص 

المنتجــات المصرفيــة والرســوم والعمــوالت المقــررة من قبــل البنك.   
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شروط وأحكام وقواعد فتح الحسابات والودائع والخدمات

يلتــزم ويتعهــد ويقــر أصحــاب الحســاب بالتكافــل والتضامــن بتســديد أي رصيــد مديــن أو ايــة التزامــات وأن هــذا   	
ــي ســتكون ملزمــة لهــم بالتكافــل والتضامــن:-  ــة والت الحســاب يخضــع للشــروط واالحــكام التالي

إن جميــع المبالــغ المودعــة فــي هــذا الحســاب - ايــا كان مودعهــا - ســتكون مملوكــة الصحــاب الحســاب المشــترك   	
وفقــا للنســبة المبينــة علــى وجــه طلــب فتــح الحســاب. 

ينقســم هــذا الحســاب بقــوة القانــون دون حاجــة الــي تنبيــه أو انــذار الــى حســابات متعــددة ومســتقلة ويــوزع عليهــا   	
رصيــد الحســاب المشــترك فــي أي مــن الحــاالت التاليــة:- 

قيــام أحــد الشــركاء بابــالغ البنــك بوجــود نــزاع بينــه وبيــن اي مــن الشــركاء االخريــن أو اذا صــدر أمــر للبنــك بتوقيــع   -
الحجــز علــى جميــع االمــوال الموجــودة فــي حوزتــه باســم أي مــن الشــركاء وفــي هــذه الحالــة ســيتم تجميــد حصــة 

الشــخص المحجــوز عليــه أيــا كان نــوع أمــر الحجــز. 

فــي حالــة وفــاة أحــد الشــركاء يتــم تجميــد حصــة الشــخص المتوفــي، وفــي حالــة اشــهار افــالس اي مــن الشــركاء   -
يتــم تجميــد حصــة ذلــك الشــريك. 

في حالة فقدان اي من الشركاء ألهليته القانونية للتعاقد يتم تجميد حصة ذلك الشريك.   -

تنطبق الشروط المشار اليها أعاله على الحسابات المشتركة المفتوحة فيما بين مسلم وغير مسلم.   	

للحســابات المشــتركة لغيــر المســلمين : مــن المفهــوم أنــه فــي حالــة وفــاة أو انســحاب أي منــا الي ســبب   	
مــن االســباب فــان االمــوال المودعــة فــي ذلــك الحيــن أو فيمــا بعــد فــي أي حســاب مشــترك باســمنا ســتكون 

ــاة. ــد الحي ــى قي ــا عل مســتحقة لمــن أو ألمــر مــن يظــل من

1- الحسابات المشتركة
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2- الحساب الجاري

3- حساب نجم التجاري وحساب النخبة 

مــن المتفــق عليــه انــه يجــوز للبنــك احتســاب الحــد االقصــى لســعر الفائــدة المقــرر مــن قبــل بنــك الكويــت المركزي   	
وأيــة عمــوالت أو مصاريــف أخــرى علــى اي رصيــد مديــن ناتــج عــن أيــة قيــود مدينــة يجريهــا البنــك علــى الحســاب. 
يتعيــن علــى العميــل أن يدفــع للبنــك عنــد أول طلــب مــن جانبــه المبلــغ المديــن والفائــدة المســتحقة حتــى تاريــخ 
الســداد باالضافــة الــى أيــة عمــوالت أو مصاريــف أخــرى. كمــا أنــه يحــق للبنــك قيــد أجــور مناولــة فــي حالــة اعــادة 

الشــيكات بســبب عــدم وجــود مبالــغ كافيــة للتغطيــة، أو الســباب أخــرى.

ــزي فــي شــأن اقفــال  ــت المرك ــك الكوي ــزام بتعليمــات بن ــى االلت ــة عل ــه المطلقــة والنهائي ــل بموافقت ــر العمي يق  	
كافــة حســابات الشــيكات الخاصــة بــه وادراج اســمه فــي قائمــة العمــالء الذيــن أقفلــت حســاباتهم بســبب ارتجــاع 
شــيكات مســحوبة منــه أو ممــن فوضــه فــي ذلــك لعــدم وجــود رصيــد مقابلهــا وذلــك اذا ارتجعــت لــه خــالل ســنة 
شــيكات لعــدم وجــود رصيــد بحــد أقصــى ثــالث شــيكات، كمــا يقــر بموافقتــه المســبقة علــى أيــة اجــراءات أخــرى 
قــد يتخذهــا البنــك فــي هــذا الخصــوص، ويجــوز للبنــك - وفقــا لتقديــره المطلــق - أن يفتــح حســابا آخــرا للعميــل 
بــدون شــيكات بديــال عــن الحســاب الــذي تــم قفلــه وأن يقيــد علــى الحســاب الجديــد التســهيالت المصرفيــة 
الســابق منحهــا علــى الحســاب المقفــل ان وجــدت. ويتحمــل العميــل كافــة المســئوليات القانونيــة المترتبــة علــى 
اصــداره تلــك الشــيكات ودون أن يكــون لــه الحــق فــي الرجــوع علــى البنــك بســبب اقفــال حســابه او ادارج اســمه 

بالقائمــة المذكــورة أو اي مــن االجــراءات التــي يتخذهــا البنــك فــي هــذا الصــدد.

ــكام  ــا للشــروط واالح ــة بإســم الشــركات والمؤسســات طبق ــاري أو حســاب النخب ــم التج ــح حســاب نج ــوز فت يج  	
الــواردة أعــاله، كمــا يجــوز للولــي الطبيعــي أو الوصــي فتــح حســاب نجــم التجــاري أو حســاب النخبــة بأســماء 
القصرالمشــمولين بواليتــه أو وصايتــه. الحــد االدنــي لرصيــد حســاب نجــم التجــاري هــو -/250 د.ك أمــا حســاب 

النخبــة فهــو -/5000 د.ك. 
تســتحق الفائــدة علــى الرصيــد اليومــي طبقــا لالســعار والشــرائح التــي يعلــن عنهــا مــن قبــل البنــك مــن حيــن آلخــر   	
ويتــم احتســاب الفائــدة علــى المبالــغ المودعــة اعتبــارا مــن يــوم العمــل التالــي لاليــداع ويتــم قيدهــا فــي الحســاب 

فــي اخــر يــوم عمــل مــن كل شــهر. 
تحتســب الفائــدة علــى الرصيــد بالســعر المعلــن فــي حالــة انخفــاض الرصيــد اليومــي لحســاب نجــم التجــاري عــن   	
-/250 د.ك خــالل الشــهر، أو قيــام العميــل باجــراء أكثــر مــن ثالثــة تحويــالت مــن الحســاب خــالل الشــهر وفــي حالــة 
انخفــاض الرصيــد اليومــي لحســاب النخبــة عــن -/5000 د.ك خــالل الشــهر أو قيــام العميــل باجــراء أكثــر مــن أربــع 
عمليــات ســحب )أو خصــم( مــن الحســاب خــالل الشــهر. أمــا فــي حالــة اســتمرار انخفــاض معــدل الرصيــد اليومــي 

عــن الحــد االدنــى طــوال الشــهر لــكل مــن حســاب نجــم التجــاري وحســاب النخبــة فــال تســتحق فائــدة. 
فــي حالــة اغــالق حســاب نجــم التجــاري أو حســاب النخبــة يتــم دفــع الفائــدة المعلنــة علــى متوســط الرصيــد مــن   	

ــخ االغــالق.  ــى تاري ــه اغــالق الحســاب حت ــم في ــذي يت ــخ أول الشــهر ال تاري
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4- حساب الراتب

5- حساب تحت الطلب

6- حساب النجمة

يجــوز فتــح حســاب الراتــب بإســم شــخص واحــد أو مشــتركا بإســم شــخصين أو أكثــر ويمكــن الســحب منــه مــن   	
قبــل أحدهــم أو اثنيــن منهــم أو جميعهــم حســب شــروط الحســابات المشــتركة المذكــورة أعــاله، ويجــوز الي 

ــر مســتقل بإســمه.  ــح حســاب اخ شــخص مــن أشــخاص الحســاب المشــترك فت

يجوز للولي الطبيعي أو الوصي فتح حساب الراتب بأسماء القصر المشمولين بواليته أو وصايته.   	

يجــوز تحويــل حســاب التوفيــر الــى حســاب الراتــب بنــاء علــى طلــب العميــل وتنطبــق شــروط حســاب الراتــب عنــد   	
اتمــام تحويــل الفائــدة المســتحقة علــى حســاب التوفيــر الــي حســاب الراتــب وتدفــع فــي 31 مايــو أو 30 نوفمبــر - 

أيهمــا أقــرب - أو عنــد أغــالق الحســاب. 

	 الحد األدنى لفتح الحساب -/5000 د.ك أو ما يعادله وتدفع الفوائد شهريًا. 

يتوفــر هــذا الحســاب لألفــراد فقــط، والحــد األدنــى  لفتــح الحســاب هــو مبلــغ -/500 د.ك بــدون حــد أقصــي. ال   	
ــه الدخــول فــي الســحوبات المعلــن عنهــا والتــي يجريهــا البنــك.   ــدة ويخــول صاحب يوجــد فائ

يجــب أن ال يقــل الرصيــد عــن -/500 د.ك حتــى يتأهــل العميــل لدخــول أي مــن ســحوبات النجمــة، حيــث أن المبلــغ   	
المحتفــظ بــه فــي الحســاب يؤهــل العميــل بالدخــول علــى ســحوبات حســاب النجمــة كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

كل -/25 د.ك  يتم اإلحتفاظ بها في الحساب لمدة أسبوع تمنح  فرصة واحدة  لدخول السحب األسبوعي   	
كل -/25 د.ك يتم اإلحتفاظ بها في الحساب لمدة شهر يوم تمنح فرصة  واحدة لدخول السحب الشهري  	

كل -/25 د.ك يتــم اإلحتفــاظ بهــا فــي الحســاب لمــدة شــهرين تمنــح  فرصــة واحــدة لدخــول الســحب النصــف   	
ســنوي والســنوي   

عموالت الحد األدنى للرصيد:
إذا انخفــض رصيــد الحســاب فــي أى يــوم خــالل الشــهر عــن -/200 د.ك يتــم خصــم عمولــة مقدارهــا -/2 د.ك فــي   	

أخــر الشــهر.
يوافــق العميــل علــى حــق البنــك فــي حجــز مــا يعــادل عمولــة الحــد األدنــى للرصيــد عــن مــدة ثالثــة أشــهر مقدمــا ،   	
وذلــك مــن مبلــغ اإليــداع األولــي عنــد فتــح حســاب النجمــة، بحيــث يتــم اإلفــراج عــن المبلــغ المحجــوز بعــد مضــي 

تســعون يومــا مــن تاريــخ فتــح الحســاب، علمــا بــأن المبلــغ المحجــوز ال يؤثــر علــى فــرص التأهــل للســحوبات.
يحق للبنك قفل الحساب فورًا ودون إخطار في حال تدني الرصيد إلى صفر   	

ال يجــوز فتــح حســاب النجمــة ألي مــن موظفــي البنــك التجــاري الكويتــي أوأقاربهــم مــن الدرجتيــن األولــى والثانيــة،   	
وفــي جميــع األحــوال، يحــق للبنــك االمتنــاع عــن منــح قيمــة الجائــزة فــي حــال ثبــت أن الفائــز بهــا هــو أحــد موظفــي 
البنــك أو أي مــن أقاربــه مــن الدرجتيــن األولــى والثانيــة، وفــي هــذه الحالــة يحــق للبنــك أيضــًا إغــالق الحســاب فــورًا 

دون حاجــة إلــى إخطــار مســبق.
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 )MFA( 7- حسـابي األول

8- حساب YOU للشباب

الحد األدنى لفتح الحساب -/10 د.ك لألطفال من 0 الى 14 سنة.  	
يتعين فتح الحساب من قبل الولي الطبيعي أو الوصي الشرعي على القاصر.  	

يتــم احتســاب الفائــدة علــى أســاس يومــي شــريطة االحتفــاظ بحــد أدنــي 250 د.ك ويتــم قيدهــا فــي الحســاب فــي   	
نهايــة الشــهر.  

ال يخضع الحساب لرسوم الحد األدنى للرصيد الشهري.  	
ال ينطبق رسوم ركود الحساب.  	

یوفر الحساب خصومات ونشاطات ترفیھیة خالل السنة.  	

الحد األدنى لفتح الحساب -/10 د.ك للشباب من عمر 14 لغاية 24 سنة.  	
يتــم احتســاب الفائــدة علــى أســاس يومــي شــريطة االحتفــاظ بحــد أدنــي 250 د.ك ويتــم قيدهــا فــي الحســاب فــي   	

نهايــة الشــهر.
ال يخضع الحساب لرسوم الحد األدنى للرصيد الشهري.  	

ال ينطبق رسوم ركود الحساب.  	
یوفر الحساب سحوبات وخصومات خالل السنة.  	

9- حساب التوفير
الحساب متاح لألفراد فقط.  	

يمكن فتح الحساب بالدينار الكويتي فقط.  	
الحد األدنى لفتح الحساب 10 د.ك.  	

يحتسب البنك فوائد على الرصيد الدائن المتوفر في هذا الحساب وفقًا ألسعار الفائدة المعلنة بالبنك.  	
تحتسب الفائدة على أقل رصيد خالل الشهر وتقيد في الحساب في نهاية كل شهر  	

ال يحتسب البنك فائدة إذا انخفض الرصيد الدائن عن 1,000 د.ك. خالل الشهر.  	
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10- شروط عامة للودائع 
ال يسمح بالسحب الجزئي من أي وديعة خالل فترة اإليداع المتفق عليها.    	

ª الوديعة التي يتم تجديدها حسب رغبة المودع تستحق فائدة بالسعر الذي يقبل به البنك ودائع مماثلة عند

اســتحقاق هــذه الوديعــة لفتــرة التمديــد المتفــق عليهــا .يقــوم البنــك بتنفيــذ تعليمــات الســداد المحفوظــة لديــه   	
عنــد تاريــخ اســتحقاق الوديعــة. كمــا ســتطبق نفــس هــذه التعليمــات علــى الوديعــة فــي حالــة تمديدهــا مــا لــم يتــم 

االتفــاق خطيــًا علــى خــالف ذلــك. 

ــر  ــة الوديعــة وال يعتب ــت ملكي ــي تثب ــاع أو فقــدان الشــهادة الت ــة مســئولية ناجمــة عــن ضي ــك أي ــن يتحمــل البن ل  	
ضياعهــا أو فقدانهــا إلزامــًا للبنــك بإصــدار شــهادة أخــري بــدال عنهــا . ويحتفــظ البنــك بحــق قبــول / رفــض إلغــاء أي 

وديعــة ألجــل قبــل تاريــخ إســتحقاقها.

11- الودائع الثابتة

12- وديعة الفائدة المدفوعة مقدمًا

ــة. ويســمح  ــرة الحق ــا لفت ــم تجديده ــم يت ــا ل ــخ اســتحقاقها م ــد تاري ــة بع ــى الوديع ــد عل يتوقــف احتســاب الفوائ  	
باختيــار طريقــة دفــع الفوائــد فقــط فــي حالــة الودائــع الثابتــة بالدينــار الكويتــي.

تدفع الفوائد على الودائع الثابتة بالدينار الكويتي وبالعمالت األجنبية في تواريخ استحقاقها فقط.   	

إلغاء الوديعة قبل تاريخ االستحقاق سوف يعفي البنك من االلتزام بدفع الفوائد.   	

الحــد األدنــي لمبلــغ الوديعــة -/15,000 د.ك وبحــد أقصــي -/1,000,000 د.ك للعميــل ومدتهــا 3، 6، 9، 12، 15   	
18، 24 شــهرًا.  

تدفــع الفوائــد مقدمــا عــن مــدة الوديعــة وتقيــد فــي حســاب أخــر يتــم تجديــده مــن قبــل العميــل. كمــا يتوقــف   	
احتســاب الفائــدة بعــد تاريــخ اســتحقاقها. 

فــي حــال إلغــاء  الوديعــة قبــل تاريــخ االســتحقاق يقــوم البنــك بــرد المبلــغ األساســي ناقــص مبلــغ الفوائــد التــي   	
تــم دفعهــا. 
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13- الوديعة المميزة
الحــد األدنــي لمبلــغ الوديعــة المميــزة -/10,000 د.ك وبــدون حــد أقصــي مــدة الوديعــة المميــزة ثالثــة أشــهر. ســتة   	

أشــهر ، 12 شــهرًا ، 15 شــهرًا ، 18 شــهرًا ، أو 24 شــهرًا.  

تدفــع الفوائــد شــهريًا وتقيــد فــي حســاب آخــر يتــم تحديــده مــن قبــل العميــل. كمــا يتوقــف احتســاب الفائــدة بعــد   	
تاريــخ اســتحقاقها. 

فــي حــال إلغــاء  الوديعــة قبــل تاريــخ االســتحقاق يقــوم البنــك بــرد المبلــغ األساســي ناقــص مبلــغ الفوائــد التــي   	
تــم دفعهــا. 

14- شروط إصدار بطاقة ستارلنك
بهــذا أفــوض / نفــوض البنــك لقيــد كل الســحوبات التــي تتــم بموجــب هــذه البطاقــة علــى حســابي/ حســابنا   	
المذكــورة خلفــه . وفــي حالــة أن ينكشــف الحســاب نتيجــة لذلــك الســحب أرجــو دمــج أو تحويــل الرصيــد المتواجــد 
فــي أي مــن حســاباتي /حســاباتنا الدائنــة لتغطيــة أو معادلــة هــذا الحســاب المكشــوف. كمــا أرجــو أيضــًا قيــد كل 
الفوائــد والرســوم المترتبــة علــى ذلــك. باعتبــاري/ باعتبارنــا صاحــب /أصحــاب بطاقــة البنــك اآللــي أتعهــد /نتعهــد 
بــأن ينحصــر اســتعمالها علــى / علينــا فقــط كمــا تنحصــر المســئولية علــي/ علينــا دون أي طــرف آخــر فــي اتخــاذ 
ــن نرفــع  ــا ســوف ل ــة دون ضياعهــا ،إهمالهــا أو ســرقتها أؤكد/نؤكــد بأننــي /بأنن كل االحتياطــات الالزمــة للحيلول
أي مطالبــات بــأي شــكل مــن األشــكال إلــى البنــك فــي حالــة أن يقــوم شــخص أخــر باســتعمال البطاقــة والرقــم 
الســري المفقــود أو المهملــة لســحب أي مبلــغ مــن البنــك كمــا أننــي /أننــا نتعهــد بتعويــض البنــك عــن أي خســائر 

تلحــق بــه نتيجــة لذلــك.  

أوافــق / نوافــق علــى أن البطاقــة المعنيــة ســتظل ملــكًا للبنــك ولــه الحــق فــي اســتردادها فــورا عنــد أول طلب دون   	
الحاجــة ألي إنــذار مســبق. وأتعهــد/ نتعهــد بالمحافظــة علــى هــذه البطاقــة بشــكل مناســب يحفظهــا مــن التمــزق أو 
أى تعديــل ألى مــن المعلومــات المطبوعــة عليهــا وأن اســتعملها طبقــًا للنظــام المتبــع والمتعــارف عليــه وذلــك 
تفاديــًا لحــدوث أي عطــل أو تلــف لجهــاز الصــرف اآللــي، علمــًا بــأن البنــك هــو الجهــة الوحيــدة التــي تحــدد قيمــة 
ذلــك العطــل أو التلــف حيــث حدوثــه. كمــا أتعهــد/ نتعهــد بإشــعار البنــك فــورًا وبصــورة خطيــة وبالطــرق الرســمية 
عنــد ضيــاع البطاقــة، عــدم معرفــة مكانهــا أو ســرقتها كمــا أتعهــد/ نتعهــد تعهــدًا ال رجعــة فيــه لحمايــة مصالــح 
البنــك والعمــل فــورًا لســداد كل الخســائر المترتبــة عــن فقــدان البطاقــة أو الرقــم الســري. وأتعهــد / نتعهــد بإعــادة 

البطاقــة الضائعــة أو المفقــودة إلــى البنــك فــورًا عنــد العثــور عليهــا.
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الــذي                                                                                                                                الورقــي  الشــريط  نســخة  علــى  الــواردة  الحســابية   المعلومــات  أن  علــى  نوافــق   / أوافــق  بهــذا   	
ــر  ــه تعتب ــا ب ــذي قمــت / قمن ــع نتيجــة للســحب النقــدي/ الشــراء ال ــي أو نقــاط البي يبقــى فــي جهــاز الصــرف اآلل
صحيحــة وملزمــة لــي / لنــا نظــرًا ألننــي /ألننــا قــد حصلــت / حصلنــا علــى أصــل ذلــك الشــريط عنــد الســحب مــن 
نفــس الجهــاز المذكــور. وال مانــع لــدي /لدينــا مــن قيــام البنــك مســتقباًل بإجــراء أي تعديــالت أو إضافــة أي شــروط 
جديــدة علــى الشــروط الحاليــة . أمــا فــي حالــة إخاللــي/ إخاللنــا بــأي مــن الشــروط واألحــكام آنفــة الذكــر أو بــأي مــن 
الشــروط المضافــة أو المعدلــة فإننــي / فأننــا التــزم/ نلتــزم بتعويــض البنــك عــن كل األضــرار الماديــة والمعنويــة 
التــي لحقــت بــه - وللبنــك الحــق فــي اتخــاذ مــا يــراه مناســبًا لحمايــة مصالحــه مــع مالحظــة أن المســئولية فــي حالــة 

ــود المذكــورة أعــاله. ــة تجــاه كل الشــروط والبن ــة تكافلي ــر مســئولية تضامني الحســابات المشــتركة تعتب

يتــم ترحيــل معامــالت البنــك اآللــي التــي يتــم إجراؤهــا فــي غيــر أيــام العمل الرســمي للبنك أو بعد الســاعة التاســعة   	
مســاء فــي يــوم العمــل التالي.ويحتفــظ البنــك فــي حقــه بإلغــاء البطاقــة إذا لــم يتــم اســتالمها خــالل 30 يومــا مــن 
تقديــم هــذا الطلــب أو تاريــخ حجــز البطاقــة وخصــم الرســوم المســتحقة مــن حســابي عنــد تقديــم طلــب الحصــول  
علــى بطاقــة جديــدة فــي وقــت الحــق . كمــا أوافــق /نوافــق علــى اســتخدام هــذه البطاقــة لتنفيــذ المعامــالت عــن 

.Debit MasterCard, Knet,GCCNet  طريــق أجهــزة الســحب اآللــي / نقــاط البيــع التــي تقبــل بطاقــة
ــي الخــاص بالبنــوك األخــري لشــركة KNET عــن تســليمي / تســليمنا هــذه  ــاع جهــاز الســحب اآلل ــة امتن فــي حال  	
البطاقــة ألي ســبب كان فــأن حــق البنــك الــذي بحوزتــه هــذه البطاقــة إتالفهــا بعــد يوميــن عمــل وعلــي /وعلينــا 
طلــب بطاقــة جديــدة برســوم جديــدة . ويتــم تســليم بطاقــة الســحب اآللــي إلــى / إلينــا شــخصيًا أو مــن ينــوب عنــي/ 
عنــا قانونــًا فــي االســتالم بنــص ســند التفويــض كمــا تعتبــر كافــة المســتندات المتعلقــة بعمليــات أجهــزة الســحب 
اآللــي / نقــاط البيــع /الفيــزا والماســتركارد/ اآللــي المميــز والكتــرون حجــة ودليــاًل قاطعيــن غيــر قابليــن للدحــض 

إلثبــات حقــوق البنــك قبلــي /قبلنــا.

15- اتفاقية وشروط استخدام تسهيالت ستارلنك المميز
بهــذا أفوض/نفــوض البنــك لقيــد كل الســحوبات و/أو المشــتريات باإلضافــة إلــى العمولــة )المعلــن عنهــا فــي   	
الئحــة التعرفــة واألجــور( علــى مجمــوع المبالــغ والتــي تمــت عــن طريــق جهــاز الصــرف اآللــي أو عــن طريــق التاجــر 
أو الفــروع، وذلــك فــي تواريــخ اســتحقاقها مــن حسابي/حســابنا لــدي البنــك. وفــي حالــة انكشــاف الحســاب /عــدم 
توفــر رصيــد كاف نتيجــة لتلــك الســحوبات والمشــتريات أفوضكــم بدمــج أو تحويــل األرصــدة المتواجــدة فــي أي 
مــن حســاباتي /حســاباتنا الدائنــة أيــا كانــت تســميتها لتغطيــة أو معادلــة هــذا الحســاب المكشــوف ، وذلــك مــن 

حســابي / حســابنا لــدى البنــك. 

أوافــق /نوافــق علــى أنــه عنــد إتمــام الشــراء مــن أجهــزة نقــاط البيــع لــدى التاجــر أو الســحب عــن طريــق الصــرف   	
اآللــي العائــدة للبنــوك المحليــة األخــرى وفــي حالــة عــدم توفــر رصيــد كاف فــي حســابي /حســابنا لتغطيــة مبلــغ 
الشــراء أو الســحب فإنــه ســيتم قيــد المبلــغ علــى تســهيالت ســتارلينك المميــز الممنوحــة علــى حســابي /حســابنا 
إن وجــدت. كمــا أتعهــد /نتعهــد بــأن ال يتجــاوز مجمــوع قيمــة الســحوبات أو المشــتريات التــي أقــوم /نقــوم بإجرائهــا 

بواســطة التســهيالت خــالل أي شــهر الحــد المســموح لــي /لنــا بــه.   
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أوافــق /نوافــق علــى أن المعلومــات الحســابية المبينــة علــى نســخة الشــريط الورقــي الــذي يبقــي فــي جهــاز الصرف   	
اآللــي أو جهــاز نقــاط البيــع نتيجــة للســحب النقــدي أو المشــتريات الــذي / التــي قمــت/ قمنــا به/بهــا تعتبــر صحيحــة 
ــد الســحب أو الشــراء مــن  ــك الشــريط عن ــى نســخة ذل ــا عل ــا قــد حصلت/حصلن ــا نظــرًا ألني/ألنن ــي /لن وملزمــة ل
ــن  ــة واإلخطــارات الصــادرة ع ــار كشــوف الحســاب الدوري ــى اعتب ــا أوافــق /نوافــق عل ــور. كم ــاز المذك نفــس الجه
البنــك والمرســلة لــي /لنــا بمثابــة إثبــات كاف علــى استخدامي/اســتخدامنا للتســهيالت باإلضافــة إلــى إثبــات 
مديونيتــي /مديونيتنــا والتزامــي/ إلتزامنــا تجــاه البنــك.وال مانــع لــدي/ لدينــا مــن قيــام البنــك مســتقباًل بإجــراء أي 

تعديــالت أو إضافــة أي شــروط جديــدة علــى الشــروط الحاليــة. 

أقر /نقر بمعرفتي/بمعرفتنا وموافقتي/موافقتنا على األحكام التالية:   	

تحصيــل عمولــة حســب الئحــة العمــوالت واألجــور عنــد الموافقــة علــى  منحي/منحنــا تســهيالت ســتارلنك المميز،   -
وتعتبــر هــذه العمولــة حقــًا مكتســبًا للبنــك، وليســت قابلــة لالســترداد كاملــة أومجزئــة فــي أي حــال مــن األحــوال 
.ويجــب أن يحتفــظ العميــل برصيــد كاف فــي حســابه فــي مواعيــد اســتحقاق المبالــغ المســحوبة أو المشــتريات 

إضافــة إلــى العمولــة المترتبــة.
إن تاريــخ اســتحقاق المبالــغ المســحوبة أو المشــتريات التــي تمــت عــن طريــق الجهــاز الصــرف اآللــي أو جهــاز نقــاط   -
البيــع لــدى التاجــر أو الفــروع هــو يــوم 20 )العشــرون( الــذي يلــي تاريــخ الســحب أو الشــراء، وفــي حالــة أن يكــون 20 
هــو يــوم عطلــة رســمية لــدي البنــك فيكــون تاريــخ اســتحقاق الســحوبات أو المشــتريات هــو يــوم العمــل الــذي 

يســبق يــوم 20. 

ــة عــدم تســديد  ــد التســهيالت فــي حال ــم تجمي ــد المســتحق. ويت ــد تســديد الرصي ــًا عن ــد التســهيالت تلقائي تجدي  -
المبالــغ المســتحقة فــي تاريــخ اســتحقاقها. كمــا يتــم ترحيــل معامــالت البنــك اآللــي التــي يتــم إجراؤهــا فــي غيــر 

ــي.  ــوم العمــل التال ــى ي ــام العمــل الرســمي للبنــك أو بعــد الســاعة التاســعة مســاء إل أي

يحتفــظ البنــك بحقــه فــي إلغــاء أو إيقــاف أو تجميــد هــذه التســهيالت فــي أي وقــت مــن إشــعاري /إشــعارنا بذلــك.   -
كمــا أوافــق /نوافــق علــى عــدم تحمــل البنــك ألي التــزام نتيجــة إليقــاف أو إلغــاء أو تجميــد التســهيالت، فــي حالــة 
إخاللــي/ إخاللنــا بــأي مــن الشــروط واألحــكام آنفــة الذكــر أو بــأي مــن الشــروط المضافــة أو المعدلــة فإنني/فأننــا 
التــزم/ نلتــزم بتعويــض البنــك عــن كل األضــرار الماديــة والمعنويــة التــي لحقــت بــه نتيجــة لهــذا اإلخــالل، وللبنــك 
الحــق فــي اتخــاذ مــا يــراه مناســبًا لحمايــة مصالحــه مــع مالحظــة أن المســئولية فــي حالــة الحســابات المشــتركة 

تعتبــر مســئولية تضمانيــة تكافليــة تجــاه كل الشــروط والبنــود المذكــورة أعــاله.  
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16- خدمة التجاري عبر االنترنت )أون الين( والرسائل القصيرة
أقــر وأوافــق بموجــب توقيعــي فــي أســفل الصفحــة الرابعــة مــن هــذا النمــوذج علــى أنــه فــي حــال اختيــاري لخدمــة   	
التعامــل المصرفــي عبــر االنترنــت )أون اليــن( فأننــي التــزم بكافــة األحــكام والشــروط التــي يضعهــا البنــك بهــذا 
الخصــوص وأقــر بأننــي مســئول عــن اســتيفاء جميــع المتطلبــات التــي تتعلــق باســتخدام الخدمــة وأتعهــد بتوقيــع 
أيــة مســتندات يطلبهــا البنــك وقــت يشــاء. كمــا أقــر بأننــي أطلعــت علــى اتفاقيــة التعامــل المصرفــي عبــر االنترنــت 
)أون اليــن( مــع الخدمــات المرتبطــة بــه وأتحمــل كامــل المســئولية التــي تتــم باســتخدامي لتلــك الخدمــة كمــا التــزم 

بتعويــض البنــك عــن كل األضــرار الماديــة والمعنويــة التــي قــد تلحــق بــه جــراء ذلــك. 

أقــر وأوافــق بموجــب توقيعــي فــي أســفل الصفحــة الرابعــة مــن هــذا النمــوذج علــى أنــه فــي حــال اختيــاري لخدمــة   	
الرســائل القصيــرة فإننــي ألتــزم بكافــة األحــكام والشــروط التــي يضعهــا البنــك بهــذا الخصوص وأقر بأنني مســئول 
عــن اســتيفاء جميــع المتطلبــات التــي تتعلــق بإســتخدام الخدمــة وأتعهــد بتوقيــع أيــة مســتندات يطلبهــا البنــك 
وقــت يشــاء. كمــا أقــر بأننــي اطلعــت علــى اتفاقيــة الرســائل القصيــرة مــع الخدمــات المرتبطــة بــه وأتحمــل كامــل 
المســئولية عــن كافــة العمليــات التــي تتــم باســتخدامي لتلــك الخدمــة كمــا التــزم بتعويــض البنــك عــن كل األضــرار 

الماديــة والمعنويــة التــي قــد تلحــق بــه جــراء ذلــك. 

أقــر وأوافــق أيضــًا علــى تحمــل أيــة مســئولية أو تبعــات تنتــج عــن الخطــأ فــي تحويــل أيــة مبالــغ مــن حســابي إلــى   	
حســاب أي مســتفيد أخــر غيــر معنــي بالتحويــل تنفيــذا ألوامــر الدفــع والتحويــل الصــادرة منــي عبــر جميــع وســائل 
الدفــع المختلفــة والمعتمــدة أو المعمــول بهــا لــدى البنــك، كمــا ال يحــق لــي مطالبــة البنــك باســترداد هــذه المبالــغ 
أو الرجــوع عليــه بأيــة تعويضــات مــن جــراء هــذا الخطــأ فضــاًل عــن إقــراري بتحمــل المســئولية التامــة تجــاه المســتفيد 
ســواء عــن التأخيــر أو الخطــأ فــي التحويــل. كمــا أفــوض البنــك تفويضــًا غيــر قابــل لاللغــاء فــي إجــراء قيــد عكســي 
أليــة مبالــغ يتــم تحويلهــا إلــى حســابي، حســاباتي كمســتفيد منهــا بالخطــأ مــن البنــك أو البنــوك والمؤسســات 
ــغ  ــذه المبال ــد له ــراء عكــس القي ــك فــي إج ــى البن ــي مســئولية عل ــك دون أدن ــري ، وذل ــة األخ ــة والمصرفي المالي

بمجــرد ثبــوت الخطــأ لديــه فــي عمليــة التحويــل لحسابي/حســاباتي. 
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يجــوز فتــح الحســابات باســم شــخص واحــد أو مشــتركًا باســم شــخصين أو أكثــر . ويمكــن الســحب مــن الحســاب   	
مــن قبــل أحدهــم أو أثنيــن منهــم أو جميعهــم حســب شــروط الحســابات المشــتركة الــواردة أعــاله ويجــوز ألي مــن 

أصحــاب الحســاب المشــترك فتــح حســاب أخــر مســتقل بإســمه.

يتــم خصــم عمولــة قدرهــا -/1 د.ك )دينــار كويتــي واحــد( فــي حالــة الســحب النقــدي لمبالــغ لغايــة -/800 د.ك مــن   	
داخــل الفــرع.  

يحتفــظ البنــك بالحــق فــي رفــض فتــح إغــالق أي حســاب دون ابــداء األســباب التــي اســتدعت ذلــك. وفــي حالــة   	
ــر كويتيــة(. ــة أشــهر مــن تاريــخ فتحــه يتــم خصــم عمولــة قدرهــا -/5 د.ك )خمســة دناني إغــالق الحســاب خــالل ثالث

أوافــق علــى أن جميــع الحســابات مــن أي نــوع كانــت مفتوحــة باســمي أو التــي ســتفتح فــي المســتقبل لــدى البنك   	
أو أحــد فروعــه ضامنــة بعضهــا البعــض بغــض النظــر عــن مســمياتها بحيــث يحــق للبنــك خصــم الرصيــد المديــن 
مــن أي حســاب دائــن مــن حســاباتي . كمــا يحــق للبنــك دمــج أو توحيــد جميــع أو أي مــن حســاباتي المفتوحــة أو 
إجــراء المقاصــة أو التحويــل بالنســبة أليــة مبالــغ أخــري لتســديد أي مــن التزاماتــي للبنــك عــن أي حســاب وألي 

ســبب كان. 

مــن المتفــق عليــه أنــه فــي حالــة عــدم حــدوث أي حركــة علــى الحســاب – ومــا يكــون قــد تفــرع عنــه مــن حســابات –   	
مــن جانبــي أو وكيلــي المخــول بإدارتــه لمــدة 12 شــهرًا متتاليــة ، أعتبــر الحســاب ومــا تفــرع عنــه راكــدًا ، دون أدنــي 
مســئولية علــى البنــك فــي هــذا الخصــوص كمــا يتــم خصــم عمولــة 2 د.ك شــهريًا حتــى انتهــاء الرصيــد أو إعــادة 

تنشــيط الحســاب.  

أقر أن للبنك الحق في تعديل هذه الشروط والقواعد أو إضافة ما يراه مناسبًا في أي وقت يشاء.  	

أقــر بموجــب هــذا أننــي المســتفيد الوحيــد مــن كافــة حســاباتي القائمــة حاليــًا وتلــك الحســابات التــي يتــم فتحهــا   	
بإســمي لــدى البنــك فــي المســتقبل. وأقــر بــأن كافــة تلــك الحســابات لــم ولــن يتــم اســخدامها فــي أي معامــالت 
تتعلــق بعمليــات غســيل األمــوال .مــع ذلــك، إذا ثبــت للبنــك مــا يخالــف ذلــك ، يجــوز للبنــك اتخــاذ اإلجــراءات 
الالزمــة والضروريــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم )106/2013( فــي شــأن مكافحــة عمليــات غســيل 

األمــوال. 

أقــر بأننــي ســأقوم بتزويــد البنــك بكافــة البيانــات والمســتندات والمعلومــات الخاصــة بمصــادر األمــوال والمبالــغ   	
ــك بالمعلومــات  ــد البن ــد بتزوي ــر وأتعه ــا أق ــالت .كم ــدًا أو تحوي ــت نق ــا فــي حســابي ســواء كان ــم إيداعه ــي يت الت
والبيانــات الالزمــة لتحديــث بياناتــي وإخطــار البنــك بــأي تغييــر قــد يطــرأ عليهــا أو علــى أنشــطتي أو حســابي/ 
حســاباتي وفــي حــال عــدم التزامــي بمــا تقــدم أو عــدم تقديمــي مــا يطلبــه البنــك مــن معلومــات أو مســتندات 

17- شروط عامة
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أخــري، فأنــه يحــق للبنــك إغــالق حســابي / حســاباتي أو أيــة حســابات أخــرى أو اتخــاذ أي إجــراء أخــر دون حاجــة إلــى 
تنبيــه أو أخطــار فضــاًل عــن أحقيــة البنــك فــي اتخــاذ مــا يــراه مناســبًا مــن إجــراءات وفقــًا للقوانيــن المعمــول بهــا.

أقــر بأننــي أوافــق علــى حصــول البنــك علــى البيانــات المدونــة ببطاقتــي المدنيــة وعنــوان العمــل الخــاص بــي – فــي   	
أي وقــت – مــن الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة ودون أدنــي مســئولية علــى البنــك أو الهيئــة. 

أقــر بأننــي أوافــق وأســمح لــكل مــن البنــك وشــركة شــبكة المعلومــات االئتمانيــة بتبــادل المعلومات عنــي الخاصة   	
بالقــروض االســتهالكية والتســهيالت االئتمانيــة المرتبطــة بعمليــات البيــع بالتقســيط ، وذلــك فيمــا بيــن البنــوك 
وشــركات االســتثمار الخاضعــة لرقابــة بنــك الكويــت المركــزي وكافــة الشــركات والمؤسســات التجاريــة التــي تقــوم 
بمنــح تســهيالت ائتمانيــة عــن طريــق البيــع المقســط للســلع والخدمــات والمشــاركة فــي نظــام تجميــع البيانــات 
والمعلومــات المقــرر بموجــب القانــون رقــم 2 لعــام 2001 وذلــك دون أدنــي مســئولية علــى شــبكة المعلومــات 

االئتمانيــة أو البنــك. 

ــق  ــر خدمــة التجــاري عــن طري ــى كشــوف حســابي عب أقــر بعلمــي الكامــل بكافــة اإلجــراءات الالزمــة لالطــالع عل  	
شــبكة االنترنــت. 

أقــر بعــدم مســئولية البنــك التجــاري عــن توصيــل كشــوف حســابي علــى العنــوان الخــاص بــي ســواء علــى المنــزل   	
أو العمــل أو علــى صنــدوق البريــد أو البريــد االلكترونــي فــي حالــة عــدم تزويــدي للبنــك بالعنــوان البريــدي أو 

االلكترونــي الصحيــح.  

ــت المركــزي بشــأن إقفــال أي  ــزام بتعليمــات بنــك الكوي ــة بااللت ــي المطلقــة والنهائي كمــا أقــر بعلمــي وموافقت  	
مــن حســاباتي التــي أحتفــظ بهــا لــدى البنــك أو جميعهــا والتــي اســتلمت عليهــا دفاتــر شــيكات وذلــك إذا ارتجعــت 
لــي خــالل ســنة ثالثــة شــيكات أو أكثــر - لعــدم وجــود رصيــد مقابلهــا، مــع التزامــي بإعــادة دفاتــر الشــيكات التــي 
ــااًل لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي كمــا أقــر  بحوزتــي إلــى البنــك فــور إخطــار البنــك لــي بقفــل الحســاب امتث
بموافقتــي المســبقة علــى أيــة إجــراءات أخــري قــد يتخذهــا البنــك فــي هــذا الخصــوص، ومنهــا، إدراج أســمي فــي 
قائمــة العمــالء الذيــن أقفلــت حســاباتهم بســبب إرجــاع شــيكات مســحوبة منــي أو ممــن أفوضــه فــي ذلــك لعــدم 
وجــود رصيــد مقابلهــا ، وأفــوض – بموجــب هــذا – البنــك فــي القيــام نيابــة عنــي بفتــح حســاب جــار أخــر باســمي 
بــدون شــيكات، وذلــك بديــاًل للحســاب الــذي تــم قفلــه، كمــا أفــوض البنــك فــي نقــل كافــة التزاماتــي المقيــدة 
لصالــح البنــك أو للغيــر علــى الحســاب المقفــل – ومنهــا التســهيالت االئتمانيــة النقديــة وغيــر النقديــة الســابق 
منحهــا لــي ورصيدهــا المديــن لتصبــح علــى الحســاب الجديــد المزمــع فتحــه نيابــة عنــي بمعرفــة البنــك ، وذلــك 
كلــه دون الحاجــة إلــى توقيعــي علــى أيــة نمــاذج أو طلبــات أو عقــود أخــري معمــول بهــا لــدي البنــك ، حيــث يعتبــر 
توقيعــي الحالــي علــى مــا جــاء فــي هــذا البنــد موافقــة نهائيــة منــي وإخــالء لمســئولية البنــك تمامــا عــن أي مــن 

هــذه اإلجــراءات الموضحــة بــه.
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18- الشروط واألحكام المنظمة للعالقة بين البنك التجاري الكويتي والعميل
يعتبــر توقيعــي علــى هــذا بمثابــة طلــب االســتفادة مــن كافــة خدمــات البنــك التجــاري الكويتــي بشــكل إجمالــي   	
ــك  ــة الشــروط واألحــكام الصــادرة مــن البن ــاء بكاف ــل لإللغ ــر قاب ــي والغي ــر بالتزامــي الكامــل والنهائ وشــامل وأق
ــى أي مــن  ــك عل ــي يملــك الحــق فــي تعديلهــا مــن وقــت آلخــر وذل ــه والت ــي والمعمــول بهــا لدي التجــاري الكويت
الخدمــات التــي يقدمهــا، وينطبــق هــذا أيضــا بشــأن الحســابات المشــتركة )مــع األطــراف المختلفــة( كــوكالء 
الحســاب أو ممثلــي أصحــاب الحســاب وهــؤالء األشــخاص المخوليــن بالتوقيــع بموجــب تفويــض عــام أو توكيــل 

ــا. ــا أو ضمني ســواء كان هــذا التفويــض خطي

بمجــرد توقيعــي علــى هــذا يصــدر لــي البنــك رقــم ملــف ورقــم ســري يتــم تســجيله بصــورة آمنــة لــدى البنــك ويعتبــر   	
اســتخدامي لرقــم الملــف، والرقــم الســري مجتمعــان علــى أي معاملــة مــع البنــك ســواء كانــت هــذه المعاملــة 
فــي حضــوري أو عــن طريــق الهاتــف أو كانــت بصــورة خطيــة أو عــن طريــق أي وســيلة إلكترونيــة أخــرى هــو بمثابــة 
توقيعــي الشــخصي وموافقتــي علــى إجــراء هــذه المعاملــة، كمــا أوافــق علــى تحمــل كافــة المســؤوليات الفعليــة 

أو المحتملــة المترتبــة عليهــا مدنيــة كانــت أو جزائيــة. 

مــن المتفــق عليــه أن رقــم الملــف والرقــم الســري اللــذان يســمحان لــي باســتخدام الخدمــات المقدمــة مــن البنــك   	
ــة  ــأي حــال مــن األحــوال إفشــاء أي ــي ب ــي شــخصيا وال يجــوز ل ــران مــن األمــور اللصيقــة ب ــي يعتب التجــاري الكويت
معلومــات عنهــا ألي شــخص كان والتعهــد والتــزم بتحملــي كافــة المســؤوليات التــي تترتــب علــى اســتخدامها أو 
إســاءة اســتخدامهما وال يحــق لــي التنصــل مــن هــذه المســؤوليات قبــل البنــك بــأي مبــررات أو حجــج وأفــوض 
البنــك تفويضــا كامــال ال يجــوز لــي الرجــوع عنــه بوقــف اســتخدام الخدمــة المتاحــة لــي ويغلــق أيــة حســابات مــع 
التــزام التــام بدفــع أيــة مبالــغ أو ديــن علــى هــذه الحســابات دون ادنــي اعتــراض. كمــا أتعهــد بتعويــض البنــك التجاري 

الكويتــي مــن أيــة خســائر/مصاريف تلفيــات تنتــج مــن اســتخدامي للخدمــات المقدمــة مــن البنــك.

اقــر باطالعــي وفهمــي وموافقتــي والتزامــي بالشــروط واألحــكام الخاصــة بكافــة الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك   	
التجــاري الكويتــي والتــي تســلمت نســخة عنهــا ويعتبــر توقيعــي علــى هــذا إقــرار منــي باســتالمها والعلــم بمحتواهــا 
وأصبــح ملتزمــا بمــا جــاء فيهــا، كمــا أتعهــد بمراجعــة واالتصــال بفــروع البنــك التجــاري الكويتــي بصفــة مســتمرة 
ــى  ــك فــي أي وقــت ســواء فــي الحاضــر أو فــي المســتقبل لالطــالع عل ــر اي وســيلة اتصــال يســتخدمها البن عب
الخدمــات الجديــدة وأي تعديــالت تطــرأ علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بكافــة خدمــات البنــك ســواء كانــت تلــك 

الخدمــات مقدمــة عبــر الفــروع أو علــى صفحــة اإلنترنــت.

أفــوض البنــك التجــاري الكويتــي تفويضــا نهائيــا وغيــر قابــل للنقــض أو اإللغــاء بفتــح أو إغــالق الحســابات الخاصــة   	
بــي وفــي إجــراء المعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عنــي وذلــك بموجــب تعليماتــي المرســلة عــن طريــق البريــد 
اإللكترونــي أو هاتفيــا طالمــا أنهــا متضمنــة رقمــي الســري والرمــز الســري الخــاص بــي دون الحاجــة إلــى توقيــع 
خطــي منــي وينطبــق هــذا أيضــا بشــان الحســابات المشــتركة مــع األطــراف المختلفــة( كــوكالء الحســاب أو ممثلــي 
أصحــاب الحســاب وهــؤالء األشــخاص المخوليــن بالتوقيــع بموجــب تفويــض عــام أو توكيــل ســواء كان هــذا 
التفويــض خطيــا أو ضمنيــا، كمــا أقــر بأننــي أتنــازل عــن أحقيتــي فــي االعتــراض علــى أي عمليــة تكــون قــد تمــت 
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بنــاء علــى طلبــي ســواء شــفهيا أو بطريــق الهاتــف أو بــأي وســيلة إلكترونيــة أخــرى طالمــا ورد عليهــا الرقــم الســري 
والرمــز الســري معــا.

أقــر بموجــب هــذا أن اســتخدامي ألي مــن خدمــات البنــك التجــاري الكويتــي ســوف يكــون بمثابــة إقــرار بموافقتــي   	
علــى الشــروط الخاصــة بهــا وعــدم احقيتــي فــي االعتــراض عليهــا مســتقبال. كمــا أوافــق علــى مراجعــة وتدقيــق 
كافــة حســاباتي بصفــة منتظمــة شــهريا، وفــي حالــة اختيــاري لعــدم مراجعــة حســاباتي، ســوف يعتبــر هــذا موافقــة 

منــي وعــدم اعتــراض علــى المعامــالت أو الخدمــات المقدمــة لــي مــن قبــل البنــك.

أوافــق موافقــة غيــر مشــروطة علــى قيــام البنــك التجــاري بتســجيل كافــة االتصــاالت والمحادثــات الهاتفيــة التــي   	
أقــوم بإجرائهــا للبنــك التجــاري. كمــا يجــوز للبنــك أيضــا تســجيل المعامــالت التــي أقــوم بهــا عــن طريــق كاميــرات 
الفيديــو ســواء تمــت تلــك المعامــالت باســتخدام أجهــزة الســحب اآللــي أو داخــل الفــرع، وال يجــوز لــي االعتــراض 

أو الطعــن عليهــا بــأي وســيلة مــن الوســائل.

أقــر بصحــة كافــة البيانــات والمعلومــات الخاصــة بــي والمبينــة علــى الصفحــة األولــى مــن هــذا النمــوذج وأتعهــد   	
بإخطــار البنــك التجــاري بــأي تغييــر أو تعديــل ألي مــن المعلومــات الخاصــة بــي وبصفــة خاصــة العنــوان اإللكترونــي 
والعنــوان البريــد وأرقــام الهاتــف والفاكــس الخــاص بــي. كمــا أقــر بموافقتــي غيــر المشــروطة علــى أحقيــة البنــك 
ــت  ــدى الجهــات األخــرى ســواء كان ــي ومتاحــة ل ــة متعلقــة ب ــى أي معلومــات شــخصية أو مالي فــي الحصــول عل
حكوميــة أو أهليــة كذلــك أقــر بأحقيــة البنــك فــي مخاطبــة أي جهــة حكوميــة أو أهليــة للتأكــد مــن صحــة المعلومــات 
الخاصــة بــي كمــا يحــق للبنــك إغــالق أي مــن حســاباتي لديــه و/أو عــدم إتمــام أي معامــالت إذا ثبــت أن المعلومــات 
ــم إخطــاره بذلــك،  ــم يت ــا ول ــم تعديله ــد ت ــه ق ــك أن ــة أو إذا اتضــح للبن ــر صحيح ــك غي ــي قمــت بإعطائهــا للبن الت
وســوف أكــون ملتزمــا بصفــة جماعيــة أو منفــردة عــن أيــة مطلوبــات/ التزامــات حقيقــة أو محتملــة تنشــأ فــي تاريــخ 

إقفــال الحســاب مــع التزامــي أيضــا بالفائــدة المحتســبة وفقــا لمعــدالت الفائــدة المحــددة مــن قبــل البنــك.

أقــر بموافقتــي علــى اتبــاع اإلجــراءات األمنيــة المتعــارف عليهــا والمطبقــة لــدى البنــك، والتــزم بالتوقيــع علــى أي   	
ــاء علــى  مســتند يطلــب منــي البنــك التوقيــع عليــه فــي أي وقــت يشــاء إلنجــاز الخدمــات المختلفــة لصالحــي بن
طلبــي الشــفهي أو اإللكترونــي أو بــأي وســيلة اتصــال أخــرى، كمــا أقــر بموافقتــي علــى أحقيــة البنــك التجــاري فــي 

رفــض تنفيــذ تعليماتــي فــي أي وقــت يشــاء دون إبــداء أيــة أســباب.

أقــر وأوافــق بموجــب هــذا علــى أن تتــم: كافــة المراســالت واإلخطــارات والتعليمــات والموافقــات والمطالبــات   	
فيمــا بينــي وبيــن البنــك بالبريــد اإللكترونــي والموضحــة بياناتــه فــي الصفحــة األولــى مــن هــذا النمــوذج أو بأيــة 

وســيلة أخــرى مــن وســائل االتصــال يــرى البنــك التجــاري الكويتــي اســتخدامها

ــد أو  ــا دون قي ــزام به ــى االلت ــا وأوافــق عل ــى نهايته ــا وحت ــد والشــروط مــن بدايته ــى القواع ــي اطلعــت عل ــر بأن أق  	
شــرط.
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أقــر أنــا الموقــع أدنــاه باالطــالع علــى هــذا الطلــب وعلمــت بمحتــواه ووافقــت علــى مــا تضمنــه مــن شــروط   	
واحــكام والتزامــات كمــا أقــر اننــي اســتلمت نســخه موقعــه مــن هــذا الطلــب.

يخضــع طلــب التعامــل المصرفــي الموقــع منــي للقوانيــن المعمــول بهــا فــي دولــة الكويــت وتختــص المحاكــم   	
الكويتيــة بالفصــل فــي أي نــزاع ينشــأ عــن اســتخدام جميــع الخدمــات المقدمــة لــي مــن البنــك التجــاري الكويتــي 

بموجــب هــذا الطلــب.

19- تعريف الشخص المعرض سياسيا

إقرار وتعهد

هــو أي شــخص طبيعــي، ســواء كان عميــال أو مســتفيدًا فعليــًا، أوكلــت إليــه فــي الســابق أو يتولــى حاليــًا مهــام   	
عامــه عليــا فــي دولــة الكويــت أو دولــة أجنبيــة. ويشــمل هــذا التعريــف رؤســاء الــدول أو الحكومــات، كبــار السياســين 
أو المســؤولين الحكومييــن أو القضائييــن أو العســكرين، كبــار المســؤولين التنفيذيــن فــي الشــركات التــي تملكهــا 

الدولــة، و المســؤولين البارزيــن فــي األحــزاب السياســية. 

أي شــخص أوكلــت إليــه حاليــًا أو فــي الســابق مناصــب إداريــة عليــا فــي منظمــة دوليــة مثــل المــدراء ونــواب المــدراء   	
وأعضــاء مجلــس اإلدارة.

يتضمن هذا المصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية أو الشركاء المقربين.  	

أقــر بموجــب هــذا، بصحــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند علــى الوجهيــن. كمــا أقــر بموجــب توقيعــي أدنــاه، 
أنــي قــرأت وفهمــت الشــروط واألحــكام والقوانيــن المتبعــة فــي فتــح الحســابات والودائــع والخدمــات كمــا أوافــق 
علــى تطبيــق هــذه األحــكام والشــروط علــى جميــع الحســابات التــي تكــون بإســمي بصــرف النظــر عــن نــوع الحســابات 

والعملــة المســتعملة فيهــا. 

ــا  ــم فتحه ــي يت ــك الحســابات الت ــًا وتل ــد مــن كافــة حســاباتي القائمــة حالي ــي المســتفيد الوحي أقــر بموجــب هــذا أنن
بإســمي لــدى البنــك فــي المســتقبل . وأقــر بــأن كافــة تلــك الحســابات لــم ولــن يتــم اســخدامها فــي أي معامــالت 
تتعلــق بعمليــات غســيل األمــوال .مــع ذلــك ، إذا ثبــت للبنــك مــا يخالــف ذلــك ، يجــوز للبنــك اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
ــات غســيل األمــوال دون  ــون رقــم )106/2013( فــي شــأن مكافحــة عملي ــة المنصــوص عليهــا فــي القان والضروري
أدنــى مســؤولية علــى البنــك، ويجــوز للبنــك القيــام مباشــرة بتجنــب أي أمــوال محولــة إلــى حســاباتي حــال قيــام شــبهة 

تتضمنهــا عمليــة غســل أمــوال. 
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كمــا أقــر بعلمــي وموافقتــه المطلقــة والنهائيــة باإللتــزام بتعليمــات البنــك المركــزي بشــأن إقفــال أي مــن حســاباتي 
التــي أحتفــظ بهــا لــدى البنــك، أو جميعهــا و التــي إســتلمت عليهــا دفتــر شــيكات، وذلــك إذا إرتجعــت لــي خــالل ســنه 
ثالثــة شــيكات أو أكثــر – لعــدم وجــود رصيــد مقابلهــا مــع إلتزامــي بإعــادة دفاتــر الشــيكات التــي بحوزتــي إلــى البنــك 
فــور إخطــار البنــك لــي بقفــل الحســاب إمتثــااًل لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي، كمــا أقــر بموافقتــي المســبقة علــى 
أيــة إجــراءات أخــرى قــد يتخذهــا البنــك فــي هــذا الخصــوص ومنهــا، إدراج إســمي فــي قائمــة العمــالء الذيــن أقفلــة 
حســاباتهم بســبب إرجــاع شــيكات مســحوبة منــي أو ممــن أفوضــه فــي ذلــك لعــدم وجــود رصيــد مقابلهــا، وأفــوض – 
بموجــب هــذا – البنــك فــي القيــام نيابــة عنــي بفتــح حســاب جــارٍ  آخــر بإســمي بــدون شــيكات، وذلــك بديــال للحســاب 
الــذي تــم قفلــه، كمــا أفــوض البنــك بنقــل كافــة إلتزاماتــي المقيــدة لصالــح البنــك أو للغيــر علــى الحســاب المقفــل – 
ومنهــا التســهيالت اإلئتمانيــة النقديــة والغيــر نقديــة الســابق منحهــا لــي ورصيدهــا المديــن – لتصبــح علــى الحســاب 
الجديــد المزمــع فتحــه نيابــة عنــي بمعرفــة البنــك، وذلــك كلــه دون الحاجــة ألــى توقيعــي علــى أيــة نمــاذج أو طلبــات أو 
عقــود أخــرى معمــول بهــا لــدى البنــك، حيــث يعتبــر توقيعــي الحالــي علــى مــا جــاء فــي هــذا البنــد موافقــة نهائيــة منــي 

وإخــالًء لمســؤولية البنــك تمامــًا عــن أي مــن هــذه اإلجــراءات الموضحــة بــه.

وأوافــق علــى تحديــث بيانــات إعــرف عميلــك عنــد طلــب البنــك وفــي حــال رفــض تحديــث البيانــات يجــوز للبنــك إغــالق 
حســاباتي وإتخــاذ أيــة إجــراءات يراهــا مناســبة.

أصرح بموجب هذا أن المعلومات المذكورة أعاله دقيقة وصحيحة.
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إصدار
دفتر شيكات

	 يتعهــد العميــل بالحفــاظ علــى الشــيكات مــن الضيــاع ومــن أي إســتخدام خاطــئ لها منــه أو من قبل الغيــر، وبالقيام في 
مثــل هــذه الحالــة بإخطــار البنــك إليقاف صرفهــا أو الجهات الحكومية المختصــة على الفور.

	 يقــر العميــل بموافقتــه المطلقــة والنهائيــة علــى اإللتــزام بتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي فــي شــأن إيقــاف كافــة 
حســابات الشــيكات الخاصــة  بــه وإدراج إســمه فــي قائمــة العمــالء اللذيــن أقفلــت حســاباتهم بســبب إرتجــاع الشــيكات 
مســحوبة منــه - أو ممــن فوضهــم فــي ذلــك - لعــدم وجــود رصيــد مقابلهــا وذلــك إذا إرتجعــت لــه خــالل ســنة ثــالث 
شــيكات - أو أكثــر - لهــذا الســبب، مــع إلتــزام العميــل بإعــادة دفاتــر الشــيكات التــي بحوزتــه إلــى البنــك فــور إخطــار البنــك 
لــه بقفــل الحســاب إمتثــااًل لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي، كمــا يقــر بموافقتــه المســبقة علــي أي إجــراءات أخــرى قــد 
يتخذهــا البنــك فــي هــذا الخصــوص، ويجــوز للبنــك - وفقــًا لتقديــره المطلــق - ان يفتــح حســابًا آخر للعميل بدون شــيكات 
بديــاًل عــن الحســاب الــذي تــم قفلــه ودون حاجــة للحصــول علــى موافقــه جديــدة مــن العميــل علــى فتــح الحســاب الجديــد 
إذ يعــد قبــول هــذا الشــرط هــو الموافقــة المتطلبــة قانونــًا علــي فتــح الحســاب البديــل وعلــى قيــد التســهيالت المصرفية 
- الســابق منحهــا علــى الحســاب المقفــل - لتصبــح علــى الحســاب البديــل - إن وجــدت - فضــال عــن قيــد مــا قــد يكــون 
إلتزامــًا علــى العميــل علــى الحســاب الســابق ألي مــن الغيــر. ويتحمــل العميــل كافــة المســؤوليات القانونيــة المترتبة على 
إصــداره تلــك الشــيكات ودون أن يكــون لــه الحــق  فــي الرجــوع علــي البنــك بســبب إقفــال حســابه أو إدراج إســمه بالقائمــة 

المذكــورة أو أي مــن اإلجــراءات التــي يتخذهــا البنــك فــي هــذا الصــدد.

	 يقر العميل بعلمه وموافقته على الئحة الرسوم والعموالت الخاصة بالبنك إلصدار الشيكات.

	 يقــر العميــل باإلطــالع علــى هــذا الطلــب والعلــم بمحتــواه وموافقتــه علــي مــا تضمــه مــن شــروط وأحــكام وإلتزامــات، 
كمــا يقــر أنــه قــد إســتلم نســخة موقعــة مــن هــذا الطلــب .

1. يتعهــد البنــك باتخــاذ الحيطــة والتدابيــر المعقولــة للمحافظــة علــى محتويــات الصنــدوق هــذا وال تترتــب أيــة مســؤولية 
ــه  ــذ التزامات ــة وفــي تنفيب ــر المعقول ــرا فادحــا فــي اتخــاذ هــذه الحيطــة والتدابي ــه قصــر تقصي علــي البنــك اال اذا ثبــت أن
المنصــوص عليهــا فــي هــذا العقــد. كمــا ويعتبــر البنــك غيــر مســؤوال عــن أيــة مطالبة بســبب الظــروف الخارجة عــن االرادة 

مثــل الكــوارث الطبيعيــة، الحــروب والعصيــان المدنــي.  

2. يعيــد المســتأجر الصنــدوق مــع مفتاحيــه ظهــر يــوم انتهــاء عقــد االيجــار وذلــك فــي أحســن حــال ممكن بعد االســتعمال 
العــادي وعلــى المســتأجر أن يســتعمل الصندوق بحســن نيــة وبعناية.

عقد ايجار 
صندوق أمانات
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3. للمســتأجر الحــق باســتعمال الصنــدوق خــالل ســاعات معينــة ضمن الــدوام العادي للبنك ووفقا الشــروط التي يعينها 
البنــك مــن وقــت الخر. 

4. حــق اســتعمال الصنــدوق حــق شــخصي للمســتأجر الــذي ال يســمح لــه أن يؤجــر أو يخــص أو يحــول كامــل الصندوق 
أو جــزء منــه الــي الغيــر وال بتحويــل حــق المنفعــة فيــه الــي الغيــر وأن كافــة الحقــوق المبينــة فــي هــذا العقــد انمــا تعــود 

للمســتأجر شخصيا.

5. يســلم البنــك للمســتأجر مفتاحيــن متطابقيــن وهمــا المفتاحــان الوحيــدان للصنــدوق، وفــي حــال ضيــاع أحــد 
هذيــن المفتاحيــن أو كليهمــا فــان المســتأجر يتحمــل جميــع المصاريــف الناشــئة عــن ذلــك بمــا فــي ذلــك ثمــن القفــل 

والمفتاحيــن الجديديــن، كمــا يتــم تصليــح القفــل نتيجــة لهــذا الضيــاع مــن قبــل أشــخاص يعينهــم البنــك.

6.  أ – فــي حالــة تخلــف المســتأجر عــن دفــع قيمــة االيجــار خــالل واحــد وعشــرون يومــا أو فــي حالــة عــدم توفــر مبالــغ 
كافيــة لســداد قيمــة االيجــار فــي موعــد اســتحقاقها بحســابه المشــار اليــه أعــاله او أي مــن الحســابات الخاصــة 
بالمســتأجر نفســه لــدى البنــك خــالل المــدة ســالفة الذكــر – ســواء طولــب بذلــك أو لــم يطالــب – أو فــي حالــة 
اخاللــه بــأي شــرط مــن الشــروط الــواردة بهــذا العقــد اعتبــر العقــد مفســوخا دون انــذار أو حكــم قضائــي ويكــون 
للبنــك الحــق فــي التحفــظ علــى كافــة محتويــات الصنــدوق لحيــن تمــام الســداد ومنــع المســتأجر مــن اســتعمال 

الصنــدوق.

ب – اذا انتهــت مــدة العقــد أو اعتبــر مفســوخا وفقــا للمــادة الســابقة اســترد البنــك الخزانــة بعــد شــهر مــن اخطــار 
الطــرف الثانــي بالحضــور الفــراغ محتوياتهــا ويكــون االخطــار صحيحــا اذا علــى العنــوان المبيــن أعــاله أو أي عنــوان 

اخــر يكــون المتســأجر قــد أخطــر بــه البنــك بكتــاب مســجل بعلــم الوصــول.    

ج – يقــر الطــرف الثانــي )المســتأجر( بأنــه فــي حالــة انتهــاء مــدة االخطــار المشــار اليهــا بالبنــد الســابق دون حضــوره 
ــة بمعرفــة  ــح الخزان ــه بفت ــة عن ــام نياب ــك( فــي القي ــة يفــوض الطــرف االول )البن ــات الخزان ــراغ محتوي ــك الف للبن
لجنــة يتــم تشــكيلها مــن قبــل الطــرف االول مكونــة مــن ثالثــة أشــخاص أحدهــم مــن غيــر العامليــن بالبنــك لجــرد 
محتوياتهــا واثبــات تلــك المحتويــات بموجــب محضــر تحررهــا اللجنــة وايداعــه لــدى الطــرف االول فضــال عــن 
ايــداع محتويــات الخزينــة بخزانــة الطــرف االول الرئيســية بعــد ختــم تلــك المحتويــات بخاتــم ال يفتــح اال بحضــور 

المســتأجر أو عنــد قيــام البنــك بييــع تلــك المحتويــات بالطريقــة التــي يحددهــا القانــون.

د. للطــرف االول حــق االمتيــاز علــى ثمــن محتويــات الخزينــة عنــد بيــع هــذه المحتويــات بالطريقــة التــي يحددهــا 
القانــون الســتيفاء االيجــار المســتحق وأيــة مصاريــف أخــرى مســتحقة علــى تلــك الخزينــة.

7. تعتبــر كافــة المراســالت واالشــعارات القانونيــة والقضائيــة التــي يرســلها البنــك للمســتأجر علــى عنوانــه المبيــن 
أعــاله أو أي عنــوان اخــر يكــون المســتأجر قــد أخطــر بــه البنــك بكتــاب مســجل بعلــم الوصــول صحيحــة ونافــذة 
المفعــول وملزمــة لــه مــن الناحيــة القانونيــة ويكــون أي تغييــر فــي عنــوان المســتأجر نافــذا وملزمــا لــه فقــط اعتبــارا 

ــوان:  ــر فــي العن مــن تاريــخ اخطــار البنــك بالتغيي

ــك  ــرة أو خطــرة هــذا وللبن ــص متفج ــدوق ســوائل أو مــواد ذات خصائ ــودع فــي الصن 8. ال يســمح للمســتأجر أن ي
الحــق فــي أي وقــت كان أن يفتــش بحضــور المســتأجر محتويــات الصنــدوق واذا لــم يحضــر المســتأجر رغــم دعوتــه أو 
لــم يســمح للبنــك بالتفتيــش فانــه يحــق للبنــك عندئــذ الحصــول علــى اذن مــن المرجــع الحكومــي المختــص بتفتيــش 

الصنــدوق.
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9. يحق للمستأجر أن يستعمل الصندوق بواسطة وكيل ويقدم التوكيل الى البنك ولنفاذ الوكالة هذه يجب: - 

أ . أن يوافق البنك مسبقا. 

ب . أن يقــدم المســتأجر الوكيــل شــخصيا الــي أحــد مســؤولي البنــك وأن يقــدم أيــة اثباتــات شــخصية يطلبهــا البنــك الــذي 
يحــق لــه طلــب توقيــع أي مــن المســتأجر أو الوكيــل أو كليهمــا. 

10. في حالة وفاة المستأجر يتوقف استعمال الصندوق:- 

أ . الــي أن يقــدم الورثــة الشــرعيون المســتندات الثبوتيــة طبقــا للقانــون وتشــمل هــذه المســتندات وثيقــة حصــر االرث أو 
الوصايــة أو الوصيــة مــع الــوكاالت ان وجــدت وأي مســتند اخــر أو 

ب . أن يصــدر اذن أو أمــر الــي البنــك مــن المراجــع الحكوميــة المختصــة للتصــرف فــي محتويــات الصنــدوق أو بتســليمها 
الــي أي مرجــع كان. 

11. يفسخ هذا العقد بمجرد صدور حكم يشهر افالس المستأجر. 

12. ال يكــون البنــك مســؤوال عــن أيــة أجــراءات حجــز تتخــذ علــى محتويــات الصنــدوق كمــا ال يكــون مســؤوال اذا لــم يعــط 
المســتأجر اســمه صحيحــا أو اذا انتحــل اســما مســتعارا. 

13. يقــر العميــل )المســتأجر( بــأن جميــع محتويــات صنــدوق االمانــات خاصــة بــه، وقــد قــام بايداعهــا فــي الصنــدوق 
بمعرفتــه الشــخصية دون تدخــل مــن البنــك التجــاري أو أحــد مــن موظفيــه، ويتعهــد بموجــب هــذا بعــدم اســاءة اســتخدام 
الصنــدوق فــي أيــة أعمــال تخالــف التشــريعات والقوانيــن واللوائــح والعــادات المصرفيــة ذات الصلــة، وفــي حــال توافــر أيــة 
شــكوك لــدى البنــك تنيجــة اســتخدام العميــل )المســتأجر( لصنــدوق االمانــات وتحقــق البنــك بعــد اجــراء البحــث والتحــري 
مــن جديــة هــذه الشــكوك فانــه يحــق لــه تقديــم بــالغ الــي النيابــة العامــة ضــد العميــل وذلــك وفقــا لمــا يقضــي بــه القانــون 

رقــم 2002/35 بشــأن مكافحــة عمليــات غســيل االمــوال وتمويــل االرهــاب. 

1. يحتفظ البنك بالحق في قبول أو رفض التعليمات الثابتة من العمالء. 

2. يحتفــظ البنــك بالحــق فــي إنهــاء هــذه التســهيالت فــي أي وقــت يشــاء وألي ســبب مهمــا كان نوعــه مــع إشــعار ســابق 
للعميــل بذلك. 

3. جميــع التحويــالت الصــادرة مــن قبــل البنــك كالحــواالت المصرفيــة والســويفت و/أو التحويــالت البرقيــة تكون خاضعة 
للشــروط والبنــود التــي يحددهــا البنــك والتــي تكــون متعلقة بتلك الحــواالت.   

طلب
 تعليمات ثابتة 
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4. يجــب أن يحتفــظ العميــل فــي كل األوقــات برصيــد كاف فــي حســابه بحيث يغطي القيــود المترتبة عن تعليماته الثابتة 
وفــي حالــة عــدم توفــر رصيــد كاف فــي حســاب العميــل يرســل إلــي العميــل إشــعار بعــدم تنفيــذ تلــك التعليمــات. كمــا لــن 
يتــم العمــل بهــا فــي يــوم الحــق حتــى إذا توفــر الرصيــد الكافــي. وتلغــي التعليمــات الثابتــة بــدون الرجــوع إلــى العميــل فــي 

حالــة تكــرار مثــل هــذه الحالة. 

5. أيــة رســوم يفرضهــا البنــك لــدى تســجيل التعليمــات الثابتــة تعتبــر حقــا مكتســبا للبنــك وال يعاد تســديدها ســواء كاملة 
أو مجــزأة فــي إي حــال مــن األحــوال. 

6. أقــر أنــا الموقــع أدنــاه باالطــالع علــى هــذا الطلــب وعلمــت بمحتــواه ووافقــت علــى مــا تضمنــه مــن شــروط وأحــكام 
والتزامــات كمــا أقــر أننــي اســتلمت نســخه موقعــه مــن هــذا الطلــب.  

1. بهــذا أفــوض / نفــوض البنــك لقيــد كل مبالــغ الســحوبات و/أو المشــتريات باإلضافــة الــى عمولــة بنســبة --------% 
علــى مجمــوع المبالــغ والتــي تمــت عــن طريــق جهــاز الصــراف اآللــي، وذلــك فــي تواريخ اســتحقاقها من حســابي / حســابنا 
لــدى البنــك. وفــي حالــة انكشــاف الحســاب / عــدم توفــر رصيــد كاف نتيجــة لتلــك الســحوبات والمشــتريات أفوضكــم 
بدمــج أو تحويــل األرصــدة المتواجــدة فــي أي مــن حســاباتي / الدائنــة ايــا كانــت تســميتها لتغطيــة أو معادلــة هــذا الحســاب 
المكشــوف، وخصــم كل الفوائــد المترتبــة – بالســعر المحــدد تماشــيا مــع لوائــح البنــك المركــزي وبحــد أدنــى قــدره 250 

فلــس )مائتــان وخمســون فلــس( وذلــك مــن حســابي / حســابنا لــدى البنــك.        

2. أوافــق / نوافــق علــي أنــه عنــد إتمــام الشــراء مــن أجهــزة نقــاط البيــع لــدى التاجــر، وفــي حالــة عــدم توفــر رصيــد كاف 
فــي حســابي / حســابنا لتغطيــة مبلــغ الشــراء فانــه ســيتم قيــد المبلــغ علــى تســهيالت ســتارلنك المميــز المنوحــة 

علــى حســابي / حســابنا إن وجــدت.  

3. أوافــق / نوافــق كمــا أتعهــد / نتعهــد بــأن ال يتجــاوز مجمــوع قيمة الســحوبات أو المشــتريات التي أقــوم / نقوم بإجرائها 
بواســطة التســهيالت خالل أي شــهر الحد المســموح لي / لنا به.  

4. بهــذا أوافــق / نوافــق علــى أن المعلومــات الحســابية المبينــة علــى نســخة الشــريط الورقــي الــذي يبقــى فــي جهــاز الصــرف 
اآللــي أو أجهــزة نقــاط البيــع نتيجــة الســحب النقــدي أو المشــتريات الــذي / التــي قمــت / قمنا به / تعتبر صحيحــة وملزمة لي / 
لنــا نظــرا النــي / ألننــا قــد حصلــت / حصلنــا علــى اصــل ذلــك الشــريط عنــد الســحب أو الشــراء مــن نفــس الجهاز المذكــور. كما 
أوافــق / نوافــق علــى اعتبــار كشــوف الحســاب الدوريــة واإلخطــارات الصــادرة عــن البنــك والمرســلة لــي / لنا بمثابة إثبــات كاف 

على اســتخدامي / اســتخدامنا للتســهيالت باإلضافة الي إثبات مديونيتي / مديونيتنا والتزامي / التزامنا تجاه البنك.         

5. ال مانع لدي / لدينا من قيام البنك مستقبال بإجراء أية تعديالت أو إضافة أية شروط جديدة على الشروط الحالية.   

6. أقر / نقر بمعرفتي / بمعرفتنا ، وموافقتي / موافقتنا على اإلحكام التالية:  

تسهيالت ستارلنك المميز  
اتفاقية وشروط االستخدام 
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أ. تحصيــل عمولــة بقيمــة ........... د.ك عنــد الموافقــة علــى منحــي تســهيالت ســتار لنــك المميــز، وتعتبــر هــذة العمولــة 
حقــا مكتســبا للبنــك، ولســيت قابلــة لالســترداد كاملــة أو مجــزأة فــي أي حــال مــن األحــوال.

ب. يجــب أن يحتفــظ العميــل برصيــد كاف فــي حســابه فــي مواعيــد اســتحقاق المبالــغ المســحوبة إضافــة إلــى العمولــة 
أو المشــتريات. 

ج. إن تاريــخ اســتحقاق المبالــغ المســحوبة أو المشــتريات التــي تمــت عــن طريــق جهــاز الصــرف اآللــي أو أجهــزة نقاط البيع 
لــدى التاجــر أو الفــروع هــو يــوم 20 )العشــرون( الــذي يلــي تاريــخ الســحب أو الشــراء، وفــي حالــة أن يكــون يــوم 20 هــو يــوم 

عطلــة رســمية لــدى البنــك فيكــون تاريــخ اســتحقاق الســحوبات أو المشــتريات هــو يــوم العمل الذي يســبق يــوم 20. 

د. تجديد التسهيالت تلقائيا عند تسديد الرصيد المستحق. 

هـ. يتم تجميد التسهيالت في حالة عدم تسديد المبالغ المستحقة فى تاريخ استحقاقها. 

و. يحتفــظ البنــك بحقــه فــي إلغــاء أو إيقــاف أو تجميــد هــذه التســهيالت فــي أي وقــت مــع إشــعاري / إشــعارنا بذلــك. كمــا 
أوافــق / نوافــق علــى عــدم تحمــل البنــك ألي التــزام نتيجــة إليقــاف أو إلغــاء أو تجميــد التســهيالت، كمــا أفــوض البنــك 

بخصــم مبالــغ الســحوبات أو المشــتريات والعمــوالت بعــد إلغــاء أو إيقــاف أو تجميــد.            

7. فــي حالــة إخاللــي / إخاللنــا بــأي مــن الشــروط واإلحــكام أنفــة الذكــر أو بــأي مــن الشــروط المضافــة أو المعدلــة فأننــي / 
إننــا التــزم /نلتــزم بتعويــض البنــك عــن كل اإلضــرار الماديــة والمعنويــة التــي لحقــت بــه نتيجة لهــذا اإلخــالل . وللبنك الحق 
فــي اتخــاذ مــا يــراه مناســبا لحمايــة مصالحــه مــع مالحظــة أن المســؤولية في حالة الحســابات المشــتركة تعتبر مســؤولية 

تضامنيــة تكافليــة تجــاه كل الشــروط والبنود المذكــورة أعاله.     

8. أقــر انــا الموقــع أدنــاه باالطــالع علــى هــذا الطلــب وعلمــت بمحتــواه ووافقــت علــى مــا تضمنــه مــن شــروط وإحــكام 
والتزامــات كمــا أقــر أننــي اســتلمت نســخه موقعــه مــن هــذا الطلــب.   

9. يحتفظ البنك بالحق في قبول أو رفض منح تسهيالت ستارلنك المميز للعمالء. 
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طلب تعامل مصرفي شركات / مؤسسات

1. حسابات شركات التضامن والتوصية
	 نطلــب منكــم ونخولكــم بموجبــه – لحيــن اســتالمكم إشــعارا خطيــا مــن أي منــا – بــأن تعتبــروا أيــا منــا / أي اثنيــن 
ــة عــن شــركتنا بــكل مــا يتعلــق مــن معامــالت لــدى مصرفكــم  ــا ذوي صالحيــة مطلقــة بالتصــرف نياب ــا/ جميعن من
وســنكون مســؤولين بالتكافــل والتضامــن مــع الشــركة عــن تســديد ودفــع جميــع المبالــغ وااللتزامــات المســتحقة أو 

المترتبــة علــى شــركتنا تجاهكــم بنــاء علــى طلــب صــادر مــن مصرفكــم.
	 كمــا نطلــب منكــم ونخولكــم لحيــن اســتالمكم منــا إشــعارا خطيــا خالفــا لذلــك بــأن تدفعــوا وتقيــدوا علــى حســاب 
/ حســابات شــركتنا – ســواء كان الرصيــد دائنــا أو مكشــوفا او يصبــح مكشــوفا نتيجــة لهــذا القيــد – جميــع الشــيكات 
والســحوبات أو أوامــر الدفــع األخــرى وااليصــاالت الماليــة الموقعــة والكمبيــاالت المقبولــة والســندات االذنيــة 

الصــادرة نيابــة عــن شــركتنا علــى أن تكــون جميعهــا موقعــة أو مقبولــة مــن أي منــا/أي اثنيــن منا/جميعنــا.
2. حسابات الشركات التجارية ش.م.ك، ذ.م.م.

	 نطلــب منكــم ونخولكــم بــأن تدفعــوا وتقيــدوا علــى حســاب أو حســابات الشــركة ســواء كان الرصيــد دائنــا أو 
مكشــوفا او يصبــح مكشــوفا نتيجــة لهــذا القيــد جميــع الشــيكات والســحوبات أو أوامــر الدفــع األخــرى وااليصــاالت 
الماليــة الموقعــة والكمبيــاالت المقبولــة والســندات األذنيــة الصــادرة نيابــة عــن الشــركة شــريطة أن تكــون هــذه 
جميعهــا موقعــة أو مقبولــة مــن أي مــن / أي اثنيــن مــن / جميــع األســماء الــواردة فــي نمــوذج طلــب فتــح الحســاب.
	 انتــداب أي مــن / أي اثنيــن مــن / جميــع األشــخاص الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي نمــوذج هــذا الحســاب وإعطائــه / 

إعطائهــم صالحيــات مطلقــة للقيــام بمــا يلــي:- 
- إجــراء الترتيبــات الالزمــة للحصــول علــى قــروض و / أو تســهيالت للســحب علــى المكشــوف وفقــا لمــا هــو مبيــن 

فــي النظــام األساســي وعقــد التأســيس.
- إدارة جميع العمليات المصرفية التي تجريها الشركة لدى البنك.

- التوقيــع بالنيابــة عــن الشــركة علــى جميــع المســتندات التــي قــد يطلــب التوقيــع عليهــا بين الحيــن واآلخر بخصوص 
ضمــان أيــة ســلف تمنــح للشــركة أو أيــة التزامــات أخــرى تترتــب علــى الشــركة تجــاه البنــك وذلــك بمثابــة ضمــان 

اعتيــادي أو ضمــان إضافــي.
- تبليــغ البنــك بهــذه القــرارات التــي ســتظل نافــذة المفعــول لحيــن إتخــاذ مجلــس اإلدارة قــرارا آخــر بتعديلهــا ولحيــن 

إســتالم البنــك إشــعار خطــي مــن رئيــس مجلــس اإلدارة بهــذه التعديــالت.
	 ونشــهد بــأن القــرارات قــد تــم تســجيلها فــي ســجل محاضــر الجلســات حســب األصــول وأنهــا تتفــق وعقــد التأســيس 
والنظــام األساســي للشــركة.  كل تغييــر يجــري علــى هــذا النمــوذج يجــب أن يوقــع مــن قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة.  
ســيبلغ البنــك بأيــة تغييــرات قــد تطــرأ علــى تشــكيل مجلــس اإلدارة أو علــى طريقــة إدارة الحســاب لديكــم وســتعتبر 

المســتندات المرفقــة ســارية المفعــول لحيــن إســتالم البنــك إشــعارا بتعديلهــا.
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3. الحسابات المشتركة 
ــة التزامــات وأن هــذا  	 يلتــزم ويتعهــد ويقــر أصحــاب الحســاب بالتكافــل والتضامــن بتســديد أي رصيــد مديــن أو اي

الحســاب يخضــع للشــروط واالحــكام التاليــة والتــي ســتكون ملزمــة لهــم بالتكافــل والتضامــن.
	 ان جميــع المبالــغ المودعــة فــي هــذا الحســاب – ايــا كان مودعهــا – ســتكون مملوكــة الصحــاب الحســاب المشــترك 

وفقــا للنســبة المبينــة علــى وجــه طلــب فتــح الحســاب. 
	 ينقســم هــذا الحســاب بقــوة القانــون دون حاجــة الــي تنبيــه أو انــذار الــى حســابات متعــددة ومســتقلة ويــوزع عليهــا 

رصيــد الحســاب المشــترك فــي أي مــن الحــاالت التاليــة: 
	 قيــام أحــد الشــركاء بابــالغ البنــك بوجــود نــزاع بينــه وبيــن اي مــن الشــركاء االخريــن أو اذا صــدر أمــر للبنــك بتوقيــع 
	 الحجــز علــى جميــع االمــوال الموجــودة فــي حوزتــه باســم أي مــن الشــركاء وفــي هــذه الحالــة ســيتم تجميــد حصــة 

الشــخص المحجــوز عليــه أيــا كان نــوع أمــر الحجــز. 
	 فــي حالــة وفــاة أحــد الشــركاء يتــم تجميــد حصــة الشــخص المتوفــي، وفــي حالــة اشــهار افــالس اي مــن الشــركاء 

يتــم تجميــد حصــة ذلــك الشــريك. 
	 في حالة فقدان اي من الشركاء ألهليته القانونية للتعاقد يتم تجميد حصة ذلك الشريك. 

	 تنطبق الشروط المشار اليها أعاله على الحسابات المشتركة المفتوحة فيما بين مسلم وغير مسلم. 
	 للحســابات المشــتركة لغيــر المســلمين : مــن المفهــوم أنــه فــي حالــة وفــاة أو انســحاب أي منــا الي ســبب مــن 
االســباب فــان االمــوال المودعــة فــي ذلــك الحيــن أو فيمــا بعــد فــي أي حســاب مشــترك بإســمنا ســتكون مســتحقة 

لمــن أو ألمــر مــن يظــل منــا علــى قيــد الحيــاة. 
4. الحساب الجاري 

	 مــن المتفــق عليــه انــه يجــوز للبنــك احتســاب الحــد االقصــى لســعر الفائــدة المقــرر مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي 
وأيــة عمــوالت أو مصاريــف أخــرى علــى اي رصيــد مديــن ناتــج عــن أيــة قيــود مدينــة يجريهــا البنــك علــى الحســاب. 
ــدة المســتحقة حتــى تاريــخ  ــغ المديــن والفائ ــه المبل ــد أول طلــب مــن جانب يتعيــن علــى العميــل أن يدفــع للبنــك عن
الســداد باالضافــة الــى أيــة عمــوالت أو مصاريــف أخــرى. كمــا أنــه يحــق للبنــك قيــد أجــور منــا ولــه فــي حالــة اعــادة 

الشــيكات بســبب عــدم وجــود مبالــغ كافيــة للتغطيــة، أو الســباب أخــرى
	 يقــر العميــل بموافقتــه المطلقــة والنهائيــة علــى االلتــزام بتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي فــي شــأن اقفــال كافــة 
حســابات الشــيكات الخاصــة بــه وادراج اســمه فــي قائمــة العمــالء الذيــن أقفلــت حســاباتهم بســبب ارتجــاع شــيكات 
مســحوبة منــه أو ممــن فوضــه فــي ذلــك لعــدم وجــود رصيــد مقابلهــا وذلــك اذا ارتجعــت لــه خــالل ســنة شــيكات 
لعــدم وجــود رصيــد بحــد أقصــى ثــالث شــيكات، كمــا يقــر بموافقتــه المســبقة علــى أيــة اجــراءات أخــرى قــد يتخذهــا 
البنــك فــي هــذا الخصــوص، ويجــوز للبنــك – وفقــا لتقديــره المطلــق – أن يفتــح حســابا اخــرا للعميــل بــدون شــيكات 
بديــال عــن الحســاب الــذي تــم قفلــه وأن يقيــد علــى الحســاب الجديــد التســهيالت المصرفيــة الســابق منحهــا علــى 
الحســاب المقفــل ان وجــدت. ويتحمــل العميــل كافــة المســئوليات القانونيــة المترتبــة علــى اصــداره تلــك الشــيكات 
ودون أن يكــون لــه الحــق فــي الرجــوع علــى البنــك بســبب اقفــال حســابه او ادارج اســمه بالقائمــة المذكــورة أو اي مــن 

االجراءات التي يتخذها البنك في هذا الصدد.  
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5. حساب نجم التجاري وحساب النخبة 
	 يجــوز فتــح حســاب نجــم التجــاري أو حســاب النخبــة بإســم الشــركات والمؤسســات طبقــا للشــروط واالحــكام الواردة 
أعــاله، كمــا يجــوز للولــي الطبيعــي أو الوصــي فتــح حســاب نجــم التجاري أو حســاب النخبة بأســماء القصرالمشــمولين 

بواليتــه أو وصايته. 
	 تســتحق الفائــدة علــى الرصيــد اليومــي طبقــا لالســعار والشــرائح التــي يعلــن عنهــا مــن قبــل البنــك مــن حيــن 
الخرويتــم احتســاب الفائــدة علــى المبالــغ المودعــة اعتبــارا مــن يــوم العمــل التالــي لاليــداع ويتــم قيدهــا فــي الحســاب 

فــي اخــر يــوم عمــل مــن كل شــهر. 
	 تحتســب الفائــدة علــى الرصيــد اليومــي بالســعر المعلــن ســنويا فــي حالــة انخفــاض الرصيــد اليومــي لحســاب 
ــالت  ــة تحوي ــر مــن ثالث ــل باجــراء أكث ــام العمي ــى وهــو-/250 د.ك خــالل الشــهر، أو قي نجــم التجــاري عــن الحــد األدن
مــن الحســاب خــالل الشــهر وفــي حالــة انخفــاض الرصيــد اليومــي لحســاب النخبــة عــن الحــد األدنــى وهــو -/5000 
د.ك خــالل الشــهر أو قيــام العميــل باجــراء أكثــر مــن أربــع عمليــات ســحب )أو خصــم( مــن الحســاب خــالل الشــهر. أمــا 
فــي حالــة اســتمرار انخفــاض معــدل الرصيــد اليومــي عــن الحــد االدنــي طــوال الشــهر لــكل مــن حســاب نجــم التجــاري 

وحســاب النخبــة فــال تســتحق فائــدة. 
	 فــي حالــة اغــالق حســاب نجــم التجــاري أو حســاب النخبــة يتــم دفــع الفائــدة المعلنــة علــى متوســط الرصيــد مــن 

تاريــخ أول الشــهر الــذي يتــم فيــه اغــالق الحســاب حتــى تاريــخ االغــالق. 
6. حساب تحت الطلب 

	 الحد األدنى لفتح الحساب -/5000 د.ك أو ما يعادله وتدفع الفوائد شهريًا. 
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7. شروط عامة للودائع

	 ال يسمح بالسحب الجزئي من أي وديعة خالل فترة اإليداع المتفق عليها.  

	 الوديعــة التــي يتــم تجديدهــا حســب رغبــة المــودع تســتحق فائــدة بالســعر الــذي يقبــل بــه البنــك ودائــع مماثلــة عنــد 
اســتحقاق هــذه الوديعــة لفتــرة التمديــد المتفــق عليهــا .يقــوم البنــك بتنفيــذ تعليمــات الســداد المحفوظــة لديــه عنــد 
تاريــخ اســتحقاق الوديعــة. كمــا ســتطبق نفــس هــذه التعليمــات علــى الوديعــة فــي حالــة تمديدهــا مــا لــم يتــم االتفــاق 

خطيــًا علــى خــالف ذلــك. 

	 لــن يتحمــل البنــك أيــة مســئولية ناجمــة عــن ضيــاع أو فقــدان الشــهادة التــي تثبــت ملكيــة الوديعــة وال يعتبــر 
ضياعهــا أو فقدانهــا إلزامــًا للبنــك بإصــدار شــهادة أخــرى بــدال عنهــا . ويحتفــظ البنــك بحــق قبــول / رفــض إلغــاء أي 

ــخ إســتحقاقها. ــل تاري وديعــة ألجــل قب

8. الودائع الثابتة

	 يتوقــف احتســاب الفوائــد علــى الوديعــة بعــد تاريــخ اســتحقاقها مــا لــم يتــم تجديدهــا لفتــرة الحقة.ويســمح باختيــار 
طريقــة دفــع الفوائــد فقــط فــي حالــة الودائــع الثابتــة بالدينــار الكويتــي.

	 تدفع الفوائد على الودائع الثابتة بالدينار الكويتي وبالعمالت األجنبية في تواريخ استحقاقها فقط. 

	 إلغاء الوديعة قبل تاريخ االستحقاق سوف يعفي البنك من االلتزام بدفع الفوائد. 

9. وديعة الفائدة المدفوعة مقدمًا

	 الحــد األدنــي لمبلــغ الوديعــة -/25000 د.ك وبحــد أقصــي -/250000 د.ك للعميــل ومدتهــا 3 شــهور ومضاعفاتهــا 
بحــد أقصــي 12 شــهر.  

	 تدفــع الفوائــد مقدمــا عــن مــدة الوديعــة وتقيــد فــي حســاب أخــر يتــم تحديــده مــن قبــل العميــل . كمــا يتوقــف 
ــخ اســتحقاقها.  ــدة بعــد تاري احتســاب الفائ

	 فــي حــال إلغــاء  الوديعــة قبــل تاريــخ االســتحقاق يقــوم البنــك بــرد المبلــغ األساســي ناقــص مبلــغ الفوائــد التــي 
تــم دفعهــا. 

الــودائــــع
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10. الوديعة المميزة 

	 الحــد األدنــي لمبلــغ الوديعــة المميــزة -/10000 د.ك وبــدون حــد أقصــى مــدة الوديعــة المميــزة ثالثــة أشــهر. ســتة 
أشــهر ، 12 شــهرًا ، 15 شــهرًا ، 18 شــهرًا ، أو 24 شــهرًا.  

	 تدفــع الفوائــد شــهريًا وتقيــد فــي حســاب آخــر يتــم تحديــده مــن قبــل العميــل. كمــا يتوقــف احتســاب الفائــدة بعــد 
تاريــخ اســتحقاقها. 

	 في حال إلغاء  الوديعة قبل تاريخ االستحقاق يقوم البنك برد المبلغ األساسي ناقص مبلغ الفوائد التي تم دفعها. 

11. شروط إصدار بطاقة ستارلنك 

	 بهــذا أفــوض / نفــوض البنــك لقيــد كل الســحوبات التــي تتــم بموجــب هــذه البطاقــة علــى حســابي/ حســابنا 
المذكــورة خلفــه . وفــي حالــة أن ينكشــف الحســاب نتيجــة لذلــك الســحب أرجــو دمــج أو تحويــل الرصيــد المتواجــد فــي 
أي مــن حســاباتي /حســاباتنا الدائنــة لتغطيــة أو معادلــة هــذا الحســاب المكشــوف. كمــا أرجــو أيضــًا قيــد كل الفوائــد 
والرســوم المترتبــة علــى ذلــك. باعتبــاري/ باعتبارنــا صاحــب /أصحــاب بطاقــة البنــك اآللــي أتعهــد /نتعهــد بــأن ينحصــر 
اســتعمالها علــى / علينــا فقــط كمــا تنحصــر المســئولية علــى / علينــا دون أي طــرف آخــر فــي اتخــاذ كل االحتياطــات 
الالزمــة للحيلولــة دون ضياعهــا ،إهمالهــا أو ســرقتها أؤكد/نؤكــد بأننــي /بأننــا ســوف لــن نرفــع أي مطالبــات بــأي شــكل 
مــن األشــكال إلــى البنــك فــي حالــة أن يقــوم شــخص أخــر باســتعمال البطاقــة والرقــم الســري المفقــود أو المهملــة 

لســحب أي مبلــغ مــن البنــك كمــا أننــي /أننــا نتعهــد بتعويــض البنــك عــن أي خســائر تلحــق بــه نتيجــة لذلــك.  

	 أوافــق / نوافــق علــى أن البطاقــة المعنيــة ســتظل ملــكًا للبنــك ولــه الحــق فــي اســتردادها فــورا عنــد أول طلــب دون 
الحاجــة ألي إنــذار مســبق . وأتعهــد/ نتعهــد بالمحافظــة علــى هــذه البطاقــة بشــكل مناســب يحفظهــا مــن التمــزق 
أو أى تعديــل ألى مــن المعلومــات المطبوعــة عليهــا وأن اســتعملها طبقــًا للنظــام المتبــع والمتعــارف عليــه وذلــك 
تفاديــًا لحــدوث أي عطــل أو تلــف لجهــاز الصــرف اآللــي ، علمــًا بــأن البنــك هــو الجهــة الوحيــدة التــي تحــدد قيمــة ذلــك 
ــد  ــة وبالطــرق الرســمية عن ــه . كمــا أتعهــد/ نتعهــد بإشــعار البنــك فــورًا وبصــورة خطي العطــل أو التلــف حيــث حدوث
ضيــاع البطاقــة ، عــدم معرفــة مكانهــا أو ســرقتها كمــا أتعهــد/ نتعهــد تعهــدًا ال رجعــة فيــه لحمايــة مصالــح البنــك 
والعمــل فــورًا لســداد كل الخســائر المترتبــة عــن فقــدان البطاقــة أو الرقــم الســري . وأتعهــد / نتعهــد بإعــادة البطاقــة 

الضائعــة أو المفقــودة إلــى البنــك فــورًا عنــد العثــور عليهــا .

	 بهــذا أوافــق / نوافــق علــى أن المعلومــات الحســابية  الــواردة علــى نســخة الشــريط الورقــي الــذي يبقــي فــي جهــاز 
الصــرف اآللــي أو نقــاط البيــع نتيجــة للســحب النقــدي/ الشــراء الــذي قمــت / قمنــا بــه تعتبــر صحيحــة وملزمــة لــي / 
لنــا نظــرًا ألننــي /ألننــا قــد حصلــت / حصلنــا علــى أصــل ذلــك الشــريط عنــد الســحب مــن نفــس الجهــاز المذكــور. وال 
مانــع لــدي /لدينــا مــن قيــام البنــك مســتقباًل بإجــراء أي تعديــالت أو إضافــة أي شــروط جديــدة علــى الشــروط الحاليــة . أمــا 
فــي حالــة إخاللــي/ إخاللنــا بــأي مــن الشــروط واألحــكام آنفــة الذكــر أو بــأي مــن الشــروط المضافــة أو المعدلــة فإننــي /

فأننــا التــزم/ نلتــزم بتعويــض البنــك عــن كل األضــرار الماديــة والمعنويةالتــي لحقــت بــه – وللبنــك الحــق فــي اتخــاذ مــا 
يــراه مناســبًا لحمايــة مصالحــه مــع مالحظــة أن المســئولية فــي حالــة الحســابات المشــتركة تعتبــر مســئولية تضامنيــة 

تكافليــة تجــاه كل الشــروط والبنــود المذكــورة أعــاله .
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	 يتــم ترحيــل معامــالت البنــك اآللــي التــي يتــم إجراؤهــا فــي غيــر أيــام العمــل الرســمي للبنــك أو بعــد الســاعة 
التاســعة مســاء فــي يــوم العمــل التالي.ويحتفــظ البنــك فــي حقــه بإلغــاء البطاقــة إذا لــم يتــم اســتالمها خــالل 
30 يومــا مــن تقديــم هــذا الطلــب أو تاريــخ حجــز البطاقــة وخصــم الرســوم المســتحقة مــن حســابي عنــد تقديــم 
طلــب الحصــول  علــى بطاقــة جديــدة فــي وقــت الحــق . كمــا أوافــق /نوافــق علــى اســتخدام هــذه البطاقــة لتنفيــذ 
 .Electron, Visa/Plus KNET المعامــالت عــن طريــق أجهــزة الســحب اآللــي / نقــاط البيــع التــي تقبــل بطاقــة

	 فــي حالــة امتنــاع جهــاز الســحب اآللــي الخــاص بالبنــوك األخــري لشــركة KNET عــن تســليمي / تســليمنا هــذه 
البطاقــة ألي ســبب كان فــأن حــق البنــك الــذي بحوزتــه هــذه البطاقــة إتالفهــا بعــد يوميــن عمــل وعلــي /وعلينــا 
طلــب بطاقــة جديــدة برســوم جديــدة . ويتــم تســليم بطاقــة الســحب اآللــي إلــى / إلينــا شــخصيًا أو مــن ينــوب 
عنــي/ عنــا قانونــًا فــي االســتالم بنــص ســند التفويــض كمــا تعتبــر كافــة المســتندات المتعلقــة بعمليــات أجهــزة 
الســحب اآللــي / نقــاط البيــع /الفيــزا والماســتركارد/ اآللــي المميــز والكتــرون حجــة ودليــاًل قاطعيــن غيــر قابليــن 

للدحــض إلثبــات حقــوق البنــك قبلــي /قبلنــا.

12. اتفاقية وشروط استخدام تسهيالت ستارلنك المميز

	 بهــذا أفوض/نفــوض البنــك لقيــد كل الســحوبات و/أو المشــتريات باإلضافــة إلــى العمولــة )المعلــن عنهــا فــي 
الئحــة التعرفــة واألجــور( علــى مجمــوع المبالــغ والتــي تمــت عــن طريــق جهــاز الصــرف اآللــي أو عــن طريــق التاجــر 
أو الفــروع ، وذلــك فــي تواريــخ اســتحقاقها مــن حسابي/حســابنا لــدي البنــك. وفــي حالــة انكشــاف الحســاب /عــدم 
توفــر رصيــد كاف نتيجــة لتلــك الســحوبات والمشــتريات أفوضكــم بدمــج أو تحويــل األرصــدة المتواجــدة فــي أي 
مــن حســاباتي /حســاباتنا الدائنــة أيــا كانــت تســميتها لتغطيــة أو معادلــة هــذا الحســاب المكشــوف ، وذلــك مــن 

حســابي / حســابنا لــدي البنــك. 

	 أوافــق /نوافــق علــى أنــه عنــد إتمــام الشــراء مــن أجهــزة نقــاط البيــع لــدى التاجــر أو الســحب عــن طريــق الصــرف 
اآللــي العائــدة للبنــوك المحليــة األخــرى وفــي حالــة عــدم توفــر رصيــد كاف فــي حســابي /حســابنا لتغطيــة مبلــغ 
الشــراء أو الســحب فإنــه ســيتم قيــد المبلــغ علــى تســهيالت ســتارلينك المميــز الممنوحــة علــى حســابي /حســابنا 
إن وجــدت. كمــا أتعهــد /نتعهــد بــأن ال يتجــاوز مجمــوع قيمــة الســحوبات أو المشــتريات التــي أقــوم /نقــوم بإجرائهــا 

بواســطة التســهيالت خــالل أي شــهر الحــد المســموح لــي /لنــا بــه.   

ــذي يبقــى فــي جهــاز  ــى نســخة الشــريط الورقــي ال ــة عل ــى أن المعلومــات الحســابية المبين 	 أوافــق /نوافــق عل
الصــرف اآللــي أو جهــاز نقــاط البيــع نتيجــة للســحب النقــدي أو المشــتريات الــذي / التــي قمــت/ قمنــا به/بهــا تعتبــر 
صحيحــة وملزمــة لــي /لنــا نظــرًا ألني/ألننــا قــد حصلت/حصلنــا علــى نســخة ذلــك الشــريط عنــد الســحب أو الشــراء 
ــة واإلخطــارات الصــادرة  ــار كشــوف الحســاب الدوري ــى اعتب مــن نفــس الجهــاز المذكــور. كمــا أوافــق /نوافــق عل
عــن البنــك والمرســلة لــي /لنــا بمثابــة إثبــات كاف علــى استخدامي/اســتخدامنا للتســهيالت باإلضافــة إلــى إثبــات 
مديونيتــي /مديونيتنــا والتزامــي/ إلتزامنــا تجــاه البنــك.وال مانــع لــدي/ لدينــا مــن قيــام البنــك مســتقباًل بإجــراء أي 

تعديــالت أو إضافــة أي شــروط جديــدة علــى الشــروط الحاليــة. 

	 أقر /نقر بمعرفتي/بمعرفتنا وموافقتي/موافقتنا على األحكام التالية: 
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	 تحصيــل عمولــة حســب الئحــة العمــوالت واألجــور عنــد الموافقــة علــى  منحي/منحنــا تســهيالت ســتارلنك المميــز، 
وتعتبــر هــذه العمولــة حقــًا مكتســبًا للبنــك ، وليســت قابلــة لالســترداد كاملــة أومجزئــة فــي أي حــال مــن األحــوال.

ويجــب أن يحتفــظ العميــل برصيــد كاف فــي حســابه فــي مواعيــد اســتحقاق المبالــغ المســحوبة أو المشــتريات إضافــة 
إلــى العمولــة المترتبــة.

	 إن تاريــخ اســتحقاق المبالــغ المســحوبة أو المشــتريات التــي تمــت عــن طريــق الجهــاز الصــرف اآللــي أو جهــاز نقــاط البيــع 
لــدى التاجــر أو الفــروع هــو يــوم 20 )العشــرون( الــذي يلــي تاريــخ الســحب أو الشــراء ، وفــي حالة أن يكــون 20 هو يوم عطلة 

رســمية لــدي البنــك فيكــون تاريــخ اســتحقاق الســحوبات أو المشــتريات هــو يوم العمل الذي يســبق يــوم20 . 

	 تجديــد التســهيالت تلقائيــًا عنــد تســديد الرصيــد المســتحق. ويتــم تجميــد التســهيالت فــي حالــة عــدم تســديد 
المبالــغ المســتحقة فــي تاريــخ اســتحقاقها . كمــا يتــم ترحيــل معامــالت البنــك اآللــي التــي يتــم إجراؤهــا فــي غيــر أيــام 

العمــل الرســمي للبنــك أو بعــد الســاعة التاســعة مســاء إلــى يــوم العمــل التالــي. 

	 يحتفــظ البنــك بحقــه فــي إلغــاء أو إيقــاف أو تجميــد هــذه التســهيالت فــي أي وقــت مــن إشــعاري /إشــعارنا بذلــك . 
كمــا أوافــق /نوافــق علــى عــدم تحمــل البنــك ألي التــزام نتيجــة إليقــاف أو إلغــاء أو تجميــد التســهيالت . كمــا افــوض/

نفــوض البنــك بخصــم مبالــغ الســحوبات أو المشــتريات والعمــوالت والفوائــد المترتبــة بعــد إلغــاء أو إيقــاف أو تجميد 
التسهيالت. 

	 فــي حالــة إخاللــي/ إخاللنــا بــأي مــن الشــروط واألحــكام آنفــة الذكــر أو بــأي مــن الشــروط المضافة أو المعدلــة فإنني/
فإننــا التــزم/ نلتــزم بتعويــض البنــك عــن كل األضــرار الماديــة والمعنويــة التــي لحقــت بــه نتيجــة لهــذا اإلخــالل، وللبنــك 
الحــق فــي اتخــاذ مــا يــراه مناســبًا لحمايــة مصالحــه مــع مالحظــة أن المســئولية فــي حالــة الحســابات المشــتركة تعتبــر 

مســئولية تضمانيــة تكافليــة تجــاه كل الشــروط والبنــود المذكــورة أعــاله.  

13. خدمة التجاري عبر االنترنت )أون الين( والرسائل القصيرة

ــاري  ــال اختي ــي ح ــه ف ــى أن ــة السادســة مــن هــذا النمــوذج عل ــي أســفل الصفح ــا ف ــر ونوافــق بموجــب توقيعن 	 نق
لخدمــة التعامــل المصرفــي عبــر االنترنــت)أون اليــن( فإننــا نلتــزم بكافــة األحــكام والشــروط التــي يضعهــا البنــك بهــذا 
الخصــوص ونقــر بأننــا مســئولون عــن اســتيفاء جميــع المتطلبــات التــي تتعلــق باســتخدام الخدمــة ونتعهــد بتوقيــع 
أيــة مســتندات يطلبهــا البنــك وقــت يشــاء . كمــا نقــر بأننــا إطلعنــا علــى اتفاقيــة التعامــل المصرفــي عبــر االنترنــت )أون 
اليــن( مــع الخدمــات المرتبطــة بــه ونتحمــل كامــل المســئولية عــن كافــة التــي تتــم بإســتخدامنا لتلــك الخدمــة. كمــا 

نلتــزم بتعويــض البنــك عــن كل األضــرار الماديــة والمعنويــة التــي قــد تلحــق بــه جــراء ذلــك . 

	 نقــر ونوافــق بموجــب توقيعنــا فــي أســفل الصفحــة الســابعة مــن هــذا النمــوذج علــى أنــه فــي حــال اختيارنــا لخدمــة 
الرســائل القصيــرة فإننــا نلتــزم بكافــة األحــكام والشــروط التــي يضعهــا البنــك بهــذا الخصــوص ونقــر بأننــا مســئولون 
عــن اســتيفاء جميــع المتطلبــات التــي تتعلــق بإســتخدام الخدمــة ونتعهــد بتوقيــع أيــة مســتندات يطلبهــا البنــك وقــت 
يشــاء . كمــا نقــر بأننــا اطلعنــا علــى اتفاقيــة الرســائل القصيــرة مــع الخدمــات المرتبطــة بــه ونتحمــل كامــل المســئولية 
ــة  ــزم بتعويــض البنــك عــن كل األضــرار المادي ــم باســتخدامنا لتلــك الخدمــة . كمــا نلت ــي تت ــات الت عــن كافــة العملي

والمعنويــة التــي قــد تلحــق بــه جــراء ذلــك. 
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	 أقــر/ نقــر وأوافق/نوافــق أيضــًا علــى تحمــل أيــة مســئولية أو تبعــات تنتــج عــن الخطــأ فــي تحويــل أيــة مبالــغ مــن 
حســابي/ حســابنا إلــى حســاب أي مســتفيد أخــر غيــر معنــي بالتحويــل تنفيــذا ألوامــر الدفــع والتحويــل الصــادرة منــي / 
منــا عبــر جميــع وســائل الدفــع المختلفــة والمعتمــدة أو المعمــول بهــا لــدى البنــك ، كمــا ال يحــق لــي / لنــا مطالبــة 
ــا  ــة تعويضــات مــن جــراء هــذا الخطــأ، فضــاًل عــن إقــراري / إقرارن ــه بأي ــغ أو الرجــوع علي ــك باســترداد هــذه المبال البن
بتحمــل المســئولية التامــة تجــاه المســتفيد ســواء عــن التأخيــر أو الخطــأ فــي التحويــل. كمــا أفــوض / نفــوض البنــك 
ــى حســابي / حســابنا ، حســاباتي /  ــا إل ــم تحويله ــغ يت ــة مبال ــد عكســي ألي ــراء قي ــاء فــي إج ــل لاللغ ــر قاب تفويضــًا غي
حســاباتنا  كمســتفيد منهــا بالخطــأ مــن البنــك أو البنــوك والمؤسســات الماليــة والمصرفيــة األخــري ، وذلــك دون 
أدنــي مســئولية علــى البنــك فــي إجــراء عكــس القيــد لهــذه المبالــغ بمجــرد ثبــوت الخطــأ لديــه فــي عمليــة التحويــل 

لحســابي / لحســابنا ، حســاباتي / حســاباتنا .

14. شروط عامة 

	 يجــوز فتــح الحســابات باســم شــخص واحــد أو مشــتركًا باســم شــخصين أو أكثــر . ويمكــن الســحب مــن الحســاب مــن 
قبــل أحدهــم أو أثنيــن منهــم أو جميعهــم حســب شــروط الحســابات المشــتركة الــواردة أعــاله ويجــوز ألي مــن أصحــاب 

الحســاب المشــترك فتح حســاب أخر مســتقل بإســمه.

	 يتــم خصــم عمولــة قدرهــا -/1 د.ك )دينــار كويتــي واحــد( فــي حالــة الســحب النقــدي لمبالــغ لغايــة -/800 د.ك مــن 
داخــل الفــرع.  

	 يحتفــظ البنــك بالحــق فــي رفــض فتــح أو إغــالق أي حســاب دون ابــداء األســباب التــي اســتدعت ذلــك. وفــي حالــة 
إغــالق الحســاب خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ فتحــه يتــم خصــم عمولــة قدرهــا -/5 د.ك )خمســة دنانيــر كويتيــة( .

ــي ســتفتح فــي  ــة باســمي / اســمنا أو الت ــت مفتوح ــوع كان ــع الحســابات مــن أي ن ــى أن جمي 	 أوافــق / نوافــق عل
ــة بعضهــا البعــض بغــض النظــر عــن مســمياتها بحيــث يحــق للبنــك  ــك أو أحــد فروعــه ضامن ــدى البن المســتقبل ل
ــع أو أي مــن  ــد جمي ــك دمــج أو توحي ــن مــن حســاباتي . كمــا يحــق للبن ــن مــن أي حســاب دائ ــد المدي خصــم الرصي
حســاباتي / حســاباتنا المفتوحــة أو إجــراء المقاصــة أو التحويــل بالنســبة أليــة مبالــغ أخــرى لتســديد أي مــن التزاماتــي / 

ــى أي حســاب وألي ســبب كان.  ــك عل ــا للبن التزاماتن

	 مــن المتفــق عليــه أنــه فــي حالــة عــدم حــدوث أي حركــة علــى الحســاب – ومــا يكــون قــد تفــرع عنــه مــن حســابات 
ــه راكــدًا ، ويقفــل  ــر الحســاب ومــا تفــرع عن ــة ، أعتب ــه لمــدة 12 شــهرًا متتالي ــي المخــول بإدارت ــي أو وكيل – مــن جانب
الحســاب ومــا تفــرع عنــه – تلقائيــا – بإنتهــاء هــذه الفتــرة ، ودون حاجــة إلــى إخطــار أو تنبيــه أو أي إجــراء آخــر ، ويتوقــف 
البنــك منــذ ذلــك الحيــن عــن إحتســاب الفائــدة وعــن إرســال كشــوف الحســاب وذلــك دون أدنــي مســئولية علــى البنــك 

فــي هــذا الخصــوص كمــا يتــم خصــم عمولــة 2 د.ك شــهريًا حتــى انتهــاء الرصيــد أو إعــادة تنشــيط الحســاب.  

	 أقــر / نقــر أن للبنــك الحــق فــي أن يخصــم تلقائيــا علــى حســاب العميــل المصاريــف المتعلقــة بإمســاك الحســاب 
والعمــوالت المســتحقة.

	 أقر/ نقر  أن للبنك الحق في تعديل هذه الشروط والقواعد أو إضافة ما يراه مناسبًا في أي وقت يشاء.
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	 أقــر/ نقــر بموجــب هــذا أننــي / أننــا المســتفيد / المســتفيدون الوحيــد / الوحيــدون مــن كافــة حســاباتي القائمــة حاليــًا 
وتلــك الحســابات التــي يتــم فتحهــا بإســمي / بإســمنا لــدى البنــك فــي المســتقبل . وأقــر بــأن كافــة تلــك الحســابات 
لــم ولــن يتــم اســخدامها فــي أي معامــالت تتعلــق بعمليــات غســيل األمــوال .مــع ذلــك ، وإذا ثبــت للبنــك مــا يخالــف 
ذلــك ، يجــوز للبنــك اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة والضروريــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم )106 لســنة 2013( 
فــي شــأن مكافحــة عمليــات غســيل األمــوال دون أدنــى مســئولية علــى البنــك. ويجــوز للبنــك القيــام مباشــرة بتجنيــب 

أي أمــوال محولــة الــى حســاباتي حــال قيــام شــبهة تضمنهــا عمليــة مــن عمليــات غســيل األمــوال.

	 أقــر بأننــي ســأقوم بتزويــد البنــك بكافــة البيانــات والمســتندات والمعلومــات الخاصــة بمصــادر األمــوال والمبالــغ 
التــي يتــم إيداعهــا فــي حســابي ســواء كانــت نقــدًا أو تحويــالت .كمــا أقــر وأتعهــد بتزويــد البنــك بالمعلومــات والبيانــات 
	 الالزمــة لتحديــث بياناتــي وإخطــار البنــك بــأي تغييــر قــد يطــرأ عليهــا أو علــى أنشــطتي أو حســابي/ حســاباتي وفــي 
حــال عــدم التزامــي بمــا تقــدم أو عــدم تقديمــي مــا يطلبــه البنــك مــن معلومــات أو مســتندات أخــرى ، فأنــه يحــق 
للبنــك إغــالق حســابي / حســاباتي أو أيــة حســابات أخــري أو اتخــاذ أي إجــراء أخــر دون حاجــة إلــى تنبيــه أو أخطــار فضــاًل 

عــن أحقيــة البنــك فــي اتخــاذ مــا يــراه مناســبًا مــن إجــراءات وفقــًا للقوانيــن المعمــول بهــا.

	 أقــر / نقــر بأننــي أوافــق / نوافــق علــى حصول البنك على البيانات المدونة ببطاقتي المدنيــة رقــم ............................. 
وعنــوان العمــل الخــاص بــي – فــي أي وقــت – مــن الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة ودون أدنــي مســئولية علــى 

البنــك أو الهيئــة. 

	 أقــر / نقــر بأننــي / بأننــا أوافــق / نوافــق وأســمح / نســمح لــكل مــن البنــك وشــركة شــبكة المعلومــات االئتمانيــة 
بتبــادل المعلومــات عنــي / عنــا الخاصــة بالقــروض االســتهالكية والتســهيالت االئتمانيــة المرتبطــة بعمليــات البيــع 
بالتقســيط ، وذلــك فيمــا بيــن البنــوك وشــركات االســتثمار الخاضعــة لرقابــة بنــك الكويــت المركــزي وكافــة الشــركات 
البيــع المقســط للســلع والخدمــات  ائتمانيــة عــن طريــق  التــي تقــوم بمنــح تســهيالت  التجاريــة  والمؤسســات 
والمشــاركة فــي نظــام تجميــع البيانــات والمعلومــات المقــرر بموجــب القانــون رقــم 2 لعــام 2001 وذلــك دون أدنــي 

مســئولية علــى شــبكة المعلومــات االئتمانيــة أو البنــك. 

	 أقــر / نقــر بعلمــي / بعلمنــا الكامــل بكافــة اإلجــراءات الالزمــة لالطــالع علــى كشــوف حســابي / حســابنا عبــر خدمــة 
التجــاري عــن طريــق شــبكة االنترنــت. 

	 أقــر / نقــر بعــدم مســئولية البنــك التجــاري عــن توصيــل كشــوف حســابي / حســابنا علــى العنــوان الخــاص بــي / بنــا 
ســواء علــى المنــزل أو العمــل أو علــى صنــدوق البريــد أو البريــد االلكترونــي فــي حالــة عــدم تزويــدي / تزويدنــا للبنــك 

بالعنــوان البريــدي أو االلكترونــي الصحيــح.  

	 كمــا نقــر بعلمنــا، وموافقتنــا المطلقــة والنهائيــة بااللتــزام بتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي بشــأن إقفــال أي مــن 
حســاباتي التــي أحتفــظ بهــا لــدى البنــك أو جميعهــا والتــي اســتلمت عليهــا دفاتــر شــيكات وذلــك إذا ارتجعــت لــي ثالثــة 
شــيكات أو أكثــر – لعــدم وجــود رصيــد مقابلهــا ، مــع التزامنــا بإعــادة دفاتــر الشــيكات التــي بحوزتنــا إلــى البنــك فــور إخطــار 
البنــك لنــا بقفــل الحســاب امتثــااًل لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي كمــا نقر بموافقتنا المســبقة علــى أية إجــراءات أخرى 
قــد يتخذهــا البنــك فــي هــذا الخصــوص ، ومنهــا ، إدراج أســم الشــركة في قائمة العمالء الذين أقفلت حســاباتهم بســبب 
إرجــاع شــيكات مســحوبة مــن الشــركة أو ممــن نفوضــه فــي ذلــك لعــدم وجــود رصيــد مقابلهــا ، ونفــوض – بموجــب 
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هــذا – البنــك فــي القيــام نيابــة عنــا بفتــح حســاب جــار أخــر باســم الشــركة بــدون شــيكات ، وذلــك بديــاًل للحســاب الــذي 
تــم قفلــه، كمــا نفــوض البنــك فــي نقــل كافــة التزامــات الشــركة المقيــدة لصالــح البنــك أو للغيــر علــى الحســاب المقفــل 
– ومنهــا التســهيالت االئتمانيــة النقديــة وغيــر النقديــة الســابق منحهــا للشــركة ورصيدهــا المديــن لتصبــح على الحســاب 
الجديــد المزمــع فتحــه نيابــة عــن الشــركة بمعرفــة البنــك ، وذلــك كلــه دون الحاجــة إلــى توقيعنــا علــى أيــة نمــاذج أو طلبات 
أو عقــود أخــرى معمــول بهــا لــدى البنــك ، حيــث يعتبــر توقيعنــا الحالــي علــى مــا جــاء فــي هــذا البنــد موافقــة نهائيــة منــا 

وإخــالء   لمســئولية البنــك تمامــا عــن أي مــن هــذه اإلجــراءات الموضحــة بــه. 

	 أقــر/ نقــر بعــدم مســئولية البنــك تجاهــي / تجاهنــا ســوى الخطــأ الجســيم ، وأوافــق / نوافــق علــى أن ال يتجــاوز حــدود 
التعويــض بشــأن مســئولية البنــك عــن مبلــغ وقــدره 500 دينــار كويتي.

15. الشروط واألحكام المنظمة للعالقة بين البنك التجاري الكويتي والعميل

ــة طلــب االســتفادة مــن كافــة خدمــات البنــك التجــاري الكويتــي بشــكل  ــا علــى هــذا بمثاب ــر توقيعــي توقيعن 	 يعتب
ــة الشــروط واألحــكام  ــاء بكاف ــل لإللغ ــر قاب ــي والغي ــا الكامــل والنهائ ــر بالتزامــي/ التزامن ــر / نق ــي وشــامل وأق إجمال
الصــادرة عــن البنــك التجــاري الكويتــي والمعمــول بهــا لديــه والتــي يملــك الحــق فــي تعديلهــا مــن وقــت آلخــر وذلــك 
علــى أي مــن الخدمــات التــي يقدمهــا. وينطبــق هــذا أيضــا بشــأن الحســابات المشــتركة )مــع األطــراف المختلفــة( 
كــوكالء الحســاب أو ممثلــي أصحــاب الحســاب وهــؤالء األشــخاص المخوليــن بالتوقيــع بموجــب تفويــض عــام أو 

ــا. ــا أو ضمني توكيــل ســواء كان هــذا التفويــض خطي

	 بمجــرد توقيعــي / توقيعنــا علــى هــذا يصــدر لــي / لنــا البنــك رقــم ملــف ورقــم ســري يتــم تســجيله بصــورة آمنــة لــدى 
البنــك ويعتبــر اســتخدامي / اســتخدامنا لرقــم الملــف والرقــم الســري مجتمعــان علــى أي معاملــة مــع البنــك ســواء 
كانــت هــذه المعاملــة فــي حضــوري أو عــن طريــق الهاتــف أو كانــت بصــورة خطيــة أو عــن طريــق أي وســيلة إلكترونيــة 
ــا علــى إجــراء هــذه المعاملــة، كمــا أوافــق /  ــا الشــخصي وموافقتــي / موافقتن أخــرى هــو بمثابــة توقيعــي / توقيعن

نوافــق علــى تحمــل كافــة المســؤوليات الفعليــة أو المحتملــة المترتبــة عليهــا مدنيــة كانــت أو جزائيــة. 

	 مــن المتفــق عليــه أن رقــم الملــف والرقــم الســري اللــذان يســمحان لــي / لنــا بإســتخدام الخدمــات المقدمــة مــن 
البنــك التجــاري الكويتــي يعتبــران مــن األمــور اللصيقــة بــي / بنــا شــخصيا وال يجــوز لــي / لنــا بــأي حــال مــن األحــوال 
إفشــاء أيــة معلومــات عنهــا ألي شــخص كان وأتعهــد / نتعهــد والتــزم / نلتــزم بتحملــي / بتحملنــا كافــة المســؤوليات 
ــل  ــا التنصــل مــن هــذه المســؤوليات قب ــي / لن ــى اســتخدامهما أو إســاءة اســتخدامهما وال يحــق ل ــب عل ــي تترت الت
البنــك بــأي مبــررات أو حجــج وأفــوض / نفــوض البنــك تفويضــا كامــال ال يجــوز لــي / لنــا الرجــوع عنــه بوقــف اســتخدام 

الخدمــة المتاحــة لــي/ لنــا 

	 وبغلــق أيــة حســابات مــع التزامــي / التزامنــا التــام بدفــع أيــة مبالــغ أو ديــون علــى هذه الحســابات دون ادنــي اعتراض. 
ــات تنتــج عــن اســتخدامي /  ــة خســائر/مصاريف تلفي كمــا أتعهــد / نتعهــد بتعويــض البنــك التجــاري الكويتــي عــن أي

اســتخدامنا للخدمــات المقدمــة مــن البنــك.

	 اقــر/ نقــر باطالعــي/ اطالعنــا وفهمــي/ فهمنــا وموافقتــي / موافقتنــا والتزامــي / التزامنــا بالشــروط واألحــكام 
الخاصــة بكافــة الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك التجــاري الكويتــي والتــي تســلمت نســخة عنهــا ويعتبــر توقيعــي / 
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ــا باســتالمها والعلــم بمحتواهــا وأصبــح / نصبــح ملتزمــا / ملتزمــان بمــا جــاء  ــا علــى هــذا اإلقــرار منــي / من توقيعن
فيهــا. كمــا أتعهــد / نتعهــد بمراجعــة واالتصــال بفــروع البنــك التجــاري الكويتــي بصفــة مســتمرة عبــر اي وســيلة 
ــدة  ــى الخدمــات الجدي اتصــال يســتخدمها البنــك فــي أي وقــت ســواء فــي الحاضــر أو فــي المســتقبل لالطــالع عل
وأي تعديــالت تطــرأ علــى الشــروط واألحــكام الخاصــة بكافــة خدمــات البنــك ســواء كانــت تلــك الخدمــات مقدمــة عبــر 

ــت. الفــروع أو علــى صفحــة اإلنترن

	 أفــوض / نفــوض البنــك التجــاري الكويتــي تفويضــا نهائيــا وغيــر قابــل للنقــض أو اإللغــاء فــي فتــح أو إغــالق 
الحســابات الخاصــة بــي وفــي إجــراء المعامــالت المصرفيــة بالنيابــة عنــي / عنــا وذلــك بموجــب تعليماتــي المرســلة 
عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو هاتفيــا طالمــا أنهــا متضمنــة رقمــي الســري والرمــز الســري الخــاص بــي / بنــا دون 
الحاجــة إلــى توقيــع خطــي منــي / منــا وينطبــق هــذا أيضــا بشــان الحســابات المشــتركة)مع األطــراف المختلفــة( 
كــوكالء الحســاب أو ممثلــي أصحــاب الحســاب وهــؤالء األشــخاص المخوليــن بالتوقيــع بموجــب تفويــض عــام أو 
توكيــل ســواء كان هــذا التفويــض خطيــا أو ضمنيــا. كمــا أقــر/ نقــر بأننــي / بأننــا أتنــازل / نتنــازل عــن أحقيتــي / أحقيتنــا 
فــي االعتــراض علــى أي عمليــة تكــون قــد تمــت بنــاء علــى طلبــي / طلبنــا ســواء شــفهيا أو بطريــق الهاتــف أو بــأي 

وســيلة إلكترونيــة أخــرى طالمــا ورد عليهــا الرقــم الســري والرمــز الســري معــا.

	 أقــر/ نقــر  بموجــب هــذا أن اســتخدامي / اســتخدامنا ألي مــن خدمــات البنــك التجــاري الكويتــي ســوف يكــون بمثابــة 
إقــرار بموافقتــي / بموافقتنــا علــى الشــروط الخاصــة بهــا وعــدم احقيتــي / أحقيتنــا فــي االعتــراض عليهــا مســتقبال. 
كمــا أوافــق / نوافــق علــى مراجعــة وتدقيــق كافــة حســاباتي / حســاباتنا بصفــة منتظمــة شــهريا، وفــي حالــة اختيــاري / 
اختيارنــا لعــدم مراجعــة حســاباتي / حســاباتنا، ســوف يعتبــر هــذا موافقــة منــي / منــا وعــدم اعتــراض علــى المعامــالت 

أو الخدمــات المقدمــة لــي مــن قبــل البنــك.

	 أوافــق / نوافــق موافقــة غيــر مشــروطة علــى قيــام البنــك التجــاري بتســجيل كافــة االتصــاالت والمحادثــات الهاتفيــة 
التــي أقــوم / نقــوم بإجرائهــا للبنــك التجــاري. كمــا يجــوز للبنــك أيضــا تســجيل المعامــالت التــي أقــوم / نقــوم بهــا عــن 
طريــق كاميــرات الفيديــو ســواء تمــت تلــك المعامــالت باســتخدام أجهــزة الســحب اآللــي أو داخــل الفــرع، وال يجــوز لــي 

/ لنــا االعتــراض أو الطعــن عليهــا بــأي وســيلة مــن الوســائل.

	 أقــر/ نقــر  بصحــة كافــة البيانــات والمعلومــات الخاصــة بــي / بنــا والمبينــة علــى الصفحــة األولــى مــن هــذا النمــوذج 
وأتعهــد / نتعهــد بإخطــار البنــك التجــاري بــأي تغييــر أو تعديــل ألي مــن المعلومــات الخاصــة بــي / بنــا وبصفــة خاصــة 
العنــوان اإللكترونــي والعنــوان البريــد وأرقــام الهاتــف والفاكــس الخــاص بــي. كمــا أقــر/ نقــر بموافقتــي / بموافقتنــا 
غيــر المشــروطة علــى أحقيــة البنــك فــي الحصــول علــى أي معلومــات شــخصية أو ماليــة متعلقــة بــي ومتاحــة لــدى 
الجهــات األخــرى ســواء كانــت حكوميــة أو أهليــة كذلــك أقــر/ نقــر بأحقيــة البنــك فــي مخاطبــة أي جهــة حكوميــة أو 
أهليــة للتأكــد مــن صحــة المعلومــات الخاصــة بــي / بنــا كمــا يحــق للبنــك إغــالق أي مــن حســاباتي / حســاباتنا لديــه و/

أو عــدم إتمــام أي معامــالت إذا ثبــت أن المعلومــات التــي قمــت / قمنــا بإعطائهــا للبنــك غيــر صحيحــة أو إذا اتضــح 
للبنــك أنــه قــد تــم تعديلهــا ولــم يتــم إخطــاره بذلــك، وســوف أكــون / نكــون ملتزمــا / ملتزميــن بصفــة جماعيــة أو 
منفــردة عــن أيــة مطلوبــات/ التزامــات حقيقــة أو محتملــة تنشــأ فــي تاريــخ إقفــال الحســاب مــع التزامــي / التزامنــا 

أيضــا بالفائــدة المحتســبة وفقــا لمعــدالت الفائــدة المحــددة مــن قبــل البنــك.
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	 أقــر / نقــر بموافقتــي / بموافقتنــا علــى اتبــاع اإلجــراءات األمنيــة المتعــارف عليهــا والمطبقــة لــدى البنــك، والتــزم 
ــه فــي أي وقــت يشــاء إلنجــاز الخدمــات  ــع علي ــك التوقي ــا البن ــي / من ــى أي مســتند يطلــب من ــع عل ــزم بالتوقي / نلت
المختلفــة لصالحــي / لصالحنــا  بنــاء علــى طلبــي / طلبنــا الشــفهي أو اإللكترونــي أو بــأي وســيلة اتصــال أخــرى. كمــا 
أقــر/ نقــر  بموافقتــي / بموافقتنــا علــى أحقيــة البنــك التجــاري فــي رفــض تنفيــذ تعليماتــي / تعليماتنــا فــي أي وقــت 

يشــاء دون إبــداء أيــة أســباب.

	 أقــر / نقــر وأوافــق / نوافــق بموجــب هــذا علــى أن تتــم كافــة المراســالت واإلخطــارات والتعليمــات والموافقــات 
والمطالبــات فيمــا بينــي/ بيننــا وبيــن البنــك بالبريــد اإللكترونــي والموضحــة بياناتــه فــي الصفحــة األولــى مــن هــذا 

النمــوذج أو بأيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل االتصــال يــرى البنــك التجــاري الكويتــي اســتخدامها

	 اقــر/ نقــر انــا/ نحــن الموقــع/ الموقعيــن أدنــاه باالطــالع علــى هــذا الطلــب وعلمــت / علمنــا بمحتــواه ووافقــت / 
وافقنــا علــى مــا تضمنــه مــن شــروط واحــكام والتزامــات كمــا أقــر / نقــر اننــي / اننــا اســتلمت / اســتلمنا نســخه موقعــه 

مــن هــذا الطلــب.

	 اقــر / نقــر بأننــي / بأننــا اطلعــت / اطلعنــا علــى القواعــد والشــروط الــواردة بهــذا الطلــب مــن بدايتهــا وحتــى نهايتهــا 
وأوافــق / نوافــق علــى االلتــزام بهــا دون قيــد أو شــرط ، واقــر / نقــر بأننــي / بأننــا اســتلمت/ اســتلمنا النســخة 

الموقعــة منــي/ منــا مــن هــذا الطلــب.

16- تعريف الشخص المعرض سياسيًا

ــا مهــام  ــا، أوكلــت إليــه فــي الســابق أو يتولــى حاليًّ 	 هــو أي شــخص طبيعــي، ســواء كان عميــاًل أو مســتفيًدا فعليًّ
عامــة عليــا فــي دولــة الكويــت أو دولــة أجنبيــة. ويشــمل هــذا التعريــف رؤســاء الــدول أو الحكومــات، كبــار السياســيين 
أو المســؤولين الحكومييــن أو القضائييــن أو العســكريين، كبــار المســؤولين التنفيذييــن فــي الشــركات التــي تملكهــا 

الدولــة، والمســؤولين البارزيــن فــي األحــزاب السياســية.

ــا أو فــي الســابق مناصــب إداريــة عليــا فــي منظمــة دوليــة، مثــل المــدراء ونــواب المــدراء  	 أي شــخص أوكلــت إليــه حاليًّ
وأعضــاء مجلس اإلدارة. 

	 يتضمن هذا المصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية أو الشركاء المقربين.
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ــى  ــل للنقــض أو اإللغــاء وبصــرف النظــر عــن أي حكــم أو أمــر ينــص عل ــر قاب 1. نخولكــم بموجــب هــذا وبشــكل غي
خــالف ذلــك صــادر مــن أي محكمــة مختصــة فــي أي دولــة ســواء فــي الكويــت أو خــارج الكويــت أن تدفعــوا للمســتفيد 
المبالــغ المســتحقة لــه بموجــب خطــاب الضمــان هــذا . كمــا نتعهــد بشــكل غيــر قابــل للنقــض أو اإللغــاء بعــدم اتخــاذ 
ــت مــن شــأنه  ــوع وأمــام أي محكمــة مهمــا كان اختصاصهــا ســواء داخــل أو خــارج الكوي ــي مــن أي ن أي إجــراء قانون
أن يعــرض حقوقكــم المتعلقــة بخطــاب الضمــان هــذا للخطــر و/أو يحــول دون قيامكــم بإجــراء الدفعــات المســتحقة 
ــف  ــة العمــوالت والمصاري ــا للمســتفيد مــع كاف ــي تؤدونه ــا كامــل القيمــة الت للمســتفيد أو بعــدم اســتيفائكم من
ســواء داخــل أو خــارج الكويــت. وفــي جميــع الحــاالت فإننــا نتعهــد أيضــا وبشــكل غيــر قابــل للنقــد أو اإللغــاء أنــه فــي 
حالــة، علــى الرغــم ممــا ورد أعــاله، نشــوء التزامــات عليكــم بدفــع مبالــغ للمســتفيد بموجــب خطــاب الضمــان هــذا أن 
نظــل مســؤولين عــن تســديد كافــة المبالــغ التــي تدفعونهــا عــن خطــاب الضمــان هــذا وإخــالء طرفكــم فيمــا يتعلــق 
بهــذا األمــر وأن نعوضكــم عــن كافــة النتائــج المترتبــة بمــا فــي ذلــك األضــرار ، ومصاريــف المحاكــم ، والتكاليــف ، 

والرســوم، وأجــور المحامــاة ســواء داخــل أو خــارج الكويــت.           

2. كمــا ونفوضكــم تفويضــا غيــر قابــل للرجــوع أو اإللغــاء وحســب رغبتكــم بتمديــد فتــرة صالحيــة خطــاب الضمــان 
لفترة/فتــرات أخــرى كلمــا طلــب المســتفيد منكــم تمديــد فتــرة صالحيــة الضمــان أو دفــع قيمتــه وذلــك قبــل انقضــاء 

صالحيــة خطــاب الضمــان.  

3. فــي حــال قيامكــم بنــاء علــى طلبنــا، بإصــدار خطــاب ضمــان لصالــح مســتفيدين خــارج دولــة الكويــت، فإننــا 
نخولكــم بموجبــه باالتــي:   

أ. أن تقومــوا بإصــدار خطــاب الضمــان عــن طريــق البنــك المراســل المذكــور فــي هــذا الطلــب وفــي حالــة وجــود مــا 
يمنعكــم مــن اســتعمال البنــك المذكــور أو عــدم تحديــد أي بنــك مــن طرفنــا، أن تقومــوا بإصــدار خطــاب الضمــان 

عــن طريــق مراســلكم الــذي تختارونــه بحســب رغبتكــم. 
ــة خطــاب الضمــان المطلــوب اصــداره فــي  ــرة صالحي ــد عــن فت ــة تزي ب. أن تمنحــوا البنــك المراســل مــدة اضافي
الخــارج وذلــك مــا بيــن 15 الــي 45 يومــا وبحســب مــا ترونــه مناســبا وذلــك للســماح لهــم بتقديــم اي مطالبــات 

بالدفــع والتــي قــد تنشــأ نتيجــة مطالبــة المســتفيد. 
ج. أن تختــاروا وبحســب إرادتكــم ورغبتكــم المطلقــة القوانيــن والمحاكــم المختصــة للنظــر في كل النزاعــات القانونية 
التــي قــد تنشــا بموجــب خطــاب الضمــان الصــادر مــن قبــل البنــك المراســل أو مــا تقدمونــه مــن تعهــدات الــي ذلــك 
البنــك مقابــل اصــداره خطــاب الضمــان واننــا نتعهــد بــأن نمثــل أمــام تلــك المحاكــم أو أن نعيــن مــن ينــوب عنــا لهــذه 

الغايــة ، اذا مــا اقتضــى األمــر. 

خطاب الضمان
 والتعويض 
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شروط وأحكام بطاقة مسبقة الدفع:

عنــد طلبكــم لبطاقــة ماســتركارد مــن البنــك التجــاري فانكــم توافقــون علــى االلتــزام بهــذة الشــروط واالحــكام المبينــة 
أدناه: 

“البطاقة” تعني بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع التي يصدرها البنك التجاري الكويتي.  	
المشــتريات: يمكــن اســتخدام بطاقــات ماســتركارد التجــاري مســبقة الدفــع للشــراء مــن المحــالت وعبــر االنترنــت   	
التــي تقبــل بطاقــات ماســتركارد وســيتم خفــض الرصيــد المتوفــر بالبطاقــة بقيمــة كل عمليــة شــراء ناجحــة. قــد 

تتطلــب بعــض أجهــزة نقــاط البيــع ادخــال الرقــم الســري والــذي اخترتــه مــع البطاقــة. 
الســحوبات النقديــة: يمكــن اســتخدام بطاقتــك مــع ادخــال الرقــم الســري للســحب النقــدي مــن أجهــزة الســحب   	
اآللــي التــي تقبــل بطاقــات ماســتركارد وســيتم خفــض الرصيــد المتوفــر بالبطاقــة بقيمــة كل عمليــة ســحب نقــدي 

ناجحــة. 
مســئولية العميــل: يتحمــل العميــل المســئولية الكاملــة بخصــوص العمليــات التــي تمــت بأســتعمال البطاقــة   	

ــة:  ــة عمــوالت واضــرار فــي حال واي
التوقيع على اية عملية او ايصال سحب نقدي أو اذا قدم البطاقة لدى اجهزة نقاط البيع  	

استعمال الرقم السري التمام عملية بالبطاقة  	
اتمام عملية دون تقديم البطاقة بما فيها عمليات الشراء بالبريد أو الهاتف أو من خالل االنترنت   	

وجود أي معلومة تشير الي قبوله بالعملية الكترونيا أو بطريقة أخرى   	

ــة هــذا  ــد اصــدار البطاقــة ، ومــن الضــروري اال تقــوم بكتاب ــار الرقــم الســري عن الرقــم الشــخصي: ســتقوم بأخيت  	
ــك لهــذا  ــد فقدان ــا فــورا عن ــك اخطارن ــه الي شــخص اخــر، كمــا يتوجــب علي ــى البطاقــة وال تفصــح عن الرقــم عل

الرقــم. 
فقدان/ســرقة البطاقــة : فــي حــال تعــرض بطاقتــك للســرقة أو فقدانــك لهــا، يتوجــب عليــك االتصــال فــورا بمركــز   	
ــة  ــة مفعل ــاة إلكتروني ــل أو أي قن ــق التجــاري موباي ــا مــن خــالل تطبي ــى الرقــم 1888225  أو إيقافه االتصــال عل
الحقــا  وفــي حــال عــدم اخطــارك لنــا عــن ذلــك، فــان بطاقتــك قــد تكــون عرضــة لالســتخدام مــن أشــخاص اخريــن 

دون اذن منــك وســتكون مســئوال عــن اي ســوء اســتخدام تتعــرض لــه بطاقتــك. 
صالحية البطاقة: صالحية البطاقة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اصدار البطاقة.   	

تجديــد البطاقــة: يخــول العميــل البنــك بخصــم  جميــع العمــوالت والمصاريــف الناتجــة عــن تجديــد البطاقــة مــن   	
ــدى البنــك التجــاري ــة حســابات أخــرى ل ــدوالر االميركــي المرتبــط بالبطاقــة أو أي ــار الكويتــي او ال حســابه بالدين

الرصيــد المتوفــر بالبطاقــة: الرصيــد المتوفــر بالبطاقــة يمكــن ســحبه << نقــدا>> - بشــرط أن تســتوفي الرســوم   	
المتعلقــة بذلــك حســب مــا هــو مبيــن أدنــاه. 

االتعــاب والرســوم: جميــع االتعــاب والرســوم المبينــة أدنــاه هــي خاضعــة للتغييــر مــن قبــل البنــك فــي أي وقــت.   	
وقــد تكــون هنــاك فيمــا بعــد رســوم أخــرى متعلقــة بخدمــات متصلــة بالبطاقــة قــد تطــرح فيمــا بعــد. 

رسوم سحب نقدي 500 فلس )ال يوجد رسوم لدى السحب في مكائن البنك التجاري الكويتي(  	
رسوم اشتراك 10 د.ك للسنة االولى   	
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رسوم تجديد 10 د.ك لسنة واحدة وسيتم خصم الرسوم من رصيد البطاقة عن كل سنة  	
رسوم اصدار بطاقة بديلة 5 د.ك   	

رسوم اصدار رقم سري جديد 5 د.ك   	
رســوم تحويــل العمــالت االجنبيــة بواقــع %1.5 مــن قيمــة المبالــغ التــي يتــم قيدهــا علــى حســاب البنــك لصالــح   	

ماســتركارد انترناشــيونال. 
يحق للبنك الغاء البطاقة المسبقة الدفع في اي وقت دون الرجوع الى العميل.   	

هــذا الطلــب هــو جــزء ال يتجــزا مــن “أســتمارة طلــب بطاقــة” للبنــك التجــاري الكويتــي وجميــع الشــروط واالحــكام   	
المذكــورة بهــا تنطبــق هنــا. 

الشــروط واألحــكام المذكــورة أعــاله هــي وفقــا” لقوانيــن دولــة الكويــت، وتختــص محاكــم دولــة الكويــت وحدهــا   	
فــي اي نــزاع ينشــأ يطــرأ بشــأنها.


