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1. المقدمة

يعتبــر موقــع KIB علــى اإلنترنــت خدمــة مصرفيــة إلكترونيــة علــى شــبكة اإلنترنــت تســمح للعميــل )المشــترك( أو المســتخدم بالقيــام 
بمعامــات ماليــة وغيــر ماليــة علــى حســاب )حســابات( العميــل لــدى KIB )البنــك(. تتضمــن هــذه الشــروط والبنــود )االتفاقيــة( حقــوق 

والتزامــات كل مــن البنــك والمشــترك والمســتخدم فيمــا يتعلــق باالســتفادة مــن الخدمــة.

تمثــل هــذه االتفاقيــة التفاهــم الشــامل بيــن البنــك والعميــل فيمــا لــه عاقــة بالخدمــة وتحــل محــل جميــع الترتيبــات الســابقة فــي هــذا 
الخصوص.

2. التعريفات

تكــون للكلمــات التاليــة فــي االتفاقيــة وفــي اســتمارة طلــب موقــع KIB علــى اإلنترنــت، مــا لــم يقتضــي الســياق خــاف ذلــك، المعانــي 
التاليــة:

أ- الحســاب: ويقصــد بــه أي حســاب أو حســابات تكــون مفتوحــة KIB باســمكم أو باســم الشــخص الــذي خولنــا لــه صاحيــة التصــرف 
كوصــي أو وكيــل، والتــي تتوافــر لهــا الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة لموقــع الخدمــة علــى اإلنترنــت والتــي تنطبــق بشــأنها، وذلــك 
فــي الوقــت المناســب، الشــروط والبنــود المعتــادة الخاصــة KIB والموضوعــة موضــع التطبيــق فــي ذلــك الوقــت بالصــورة التــي يتــم 
تطبيقهــا فــي األحــوال العاديــة ولذلــك تــم تضمينهــا فــي هــذه الشــروط والبنــود حتــى تاريخــه علــى النحــو المناســب، بمــا فــي ذلــك، 

ولكــن دون حصــر، حســابات االدخــار والحســابات الجاريــة.

ب- المســؤول المخــول: ويقصــد بــه الموظــف المســؤول نيابــة عــن شــركة، والــذي يكــون مســجًا معنــا علــى أنــه يمتلــك، ويعتبــر بأنــه 
يمتلــك، الســلطة الرســمية والقانونيــة لتقديــم طلــب الخدمــات المصرفيــة المقدمــة عبــر موقــع الخدمــة علــى اإلنترنــت نيابــة عــن 

الشــركة وبالتالــي تعتبــر تصرفاتــه ملزمــة للشــركة

ت- البنك: وهو KIB، ص.ب 22822 ، الصفاة، دولة الكويت

ث- يــوم العمــل المصرفــي: وهــو أي يــوم عمــل اعتيــادي يمــارس البنــك فيــه العمــل بدولــة الكويــت )عــدا عطــل نهايــة األســبوع 
واإلجــازات الرســمية(

ج- المســتفيد: وهــو المســتلم المقــرر لألمــوال )ســواء أكان فــرًدا أو تاجــًرا أو مؤسســة ماليــة؛ الــخ( التــي يقــوم البنــك بتحويلهــا بنــاء 
علــى تعليمــات صــادرة عبــر شــبكة اإلنترنــت.

ح- العميــل: وهــو الفــرد أو الشــركة التــي يتــم تفويضهــا لتشــغيل الحســاب والدخــول علــى الخدمــة المصرفيــة المقدمــة مــن موقــع 
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة علــى شــبكة اإلنترنــت واســتخدامها ويتــم اعتبــاره بأنــه قــد وافــق علــى االلتــزام بهــذه الشــروط 

والبنــود بمجــرد دخولــه إلــى الموقــع واســتخدام الخدمــة المصرفيــة المقدمــة مــن الموقــع علــى شــبكة اإلنترنــت.

خ- الموعــد النهائــي: وهــي المهلــة التــي يحددهــا البنــك مــن وقــت آلخــر والتــي يمكــن أن يتــم مــن خالهــا تفعيــل أو جدولــة أو تعديــل 
أو إلغــاء أي نــوع محــدد مــن المعامــات، مثــل دفــع فاتــورة مؤرخــة بتاريــخ آجــل أو تحويــل األمــوال، تحويــل األمــوال للخــارج، مــن 

خــال اســتخدام الخدمــة.

د- المعاملــة الماليــة: وهــي عبــارة عــن المعاملــة التــي يتــم إجراؤهــا مــن قبــل المســتخدم مــن خــال اســتخدام الخدمــة التــي يترتــب 
عليهــا حركــة لألمــوال الموجــودة بالحساب/الحســابات.

ــة دخــول الموقــع وكلمــة الســر والرقــم الســري وأيــة تســهيات تعريــف أخــرى يتــم منحهــا  ــة: وهوي ذ- تســهيات التعريــف بالهوي
للمســتخدم.

ر- هويــة دخــول الموقــع: وهــي عبــارة عــن رقم/اســم التعريــف بالهويــة المســتخدم لتحديــد المســتخدم عنــد اســتخدامها باإلضافــة 
إلــى كلمــة الســر والرقــم الســري.

ز- استمارة طلب موقع الخدمة على اإلنترنت: وهي عبارة عن طلب يتم تقديمه من قبل العميل لتقديم الخدمة للمستخدم.

س- المعامــات غيــر الماليــة: وهــي عبــارة عــن معاملــة يتــم تفعيلهــا مــن قبــل المســتخدم مــن خــال اســتخدامه للخدمــة ممــا يؤثــر 

شروط وأحكام
استخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية

عبر اإلنترنت
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علــى الحســابات و/أو أيــة أنشــطة تجاريــة أخــرى ولكــن ال يترتــب عليهــا أيــة حركــة فــي األمــوال بالحســابات.

ش- التعليمــات اإللكترونيــة عــن طريــق اإلنترنــت: وهــي عبــارة عــن التعليمــات المشــمولة فــي معاملــة ماليــة أو غيــر ماليــة والتــي يتــم 
إصدارهــا مــن قبــل المســتخدم إلــى البنــك.

ص- كلمــة الســر: هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الرمــوز الســرية الحرفيــة العدديــة والتــي عنــد اســتخدامها مــن قبــل المســتخدم فيمــا 
لــه صلــة بهويــة دخــول الموقــع والرقــم الســري يســمح للمســتخدم بالدخــول إلــى الخدمــة.

ض- الدفــع: هــو عبــارة عــن تحويــل األمــوال الموجــودة بحســاب مــا بواســطة البنــك إلــى المســتفيد وفًقــا لتعليمــات المســتخدم، 
بأيــة وســيلة مــن وســائل الدفــع.

ط- أداة الدفــع: أداة تســتعمل إلجــراء الدفــع نيابــة عــن المشــترك وتشــمل، لكــن ال تقتصــر علــى، الشــيكات اإلداريــة، حــواالت 
مصرفيــة وتحويــات برقيــة.

ظ- بريــد الكترونــي مزيــف: وهــو بريــد الكترونــي مزيــف يبــدو بأنــه يأتــي مــن البنــك ولكنــه فــي حقيقتــه ليــس صــادر مــن البنــك فــي محاولة 
لجمــع معلومــات شــخصية مــن المســتلم مثــل هويــة الدخــول للموقــع، كلمــة الســر أو رقم التعريف الســري.

ع- كلمــة مــرور للحركــة )كلمــة مــرور للتحويــات( أو عــن طريــق OTP: ســوف يســمح للمســتخدم اســتعماله للتحويــل خــارج حســاباته 
الشــخصية أو عنــد إضافة/تعديــل اســم مســتفيد جديــد.

غ- الخدمة: خدمة موقع KIB لألعمال المصرفية على اإلنترنت.

ف- رســم الخدمــة: أجــور الخدمــة المســتحقة الدفــع إلــى البنــك مــن قبــل المشــترك بشــأن مختلــف المعامــات التــي يجريهــا 
الخدمــة. علــى  المشترك/المســتخدم 

ق- البرنامــج: مجموعــة مــن التعليمــات التــي تعــرف بشــكل شــائع ببرنامــج الكمبيوتــر المكتــوب والمجمــع بلغــة تكــون مقــروءة 
وقابلــة للتنفيــذ بوســاطة جهــاز الكترونــي مثــل الكمبيوتــر.

ك- المشترك: العميل المسجل من أجل الخدمة.

ل- المستخدم: المشترك و/أو ممثله/ممثلته التي تشغل حساب )حسابات( العميل.

ن- تاريخ االستحقاق: وهو التاريخ الذي يتم فيه توفير األموال المشمولة بمعاملة مالية للعميل/للمستفيد

3. الشروط

أ( سيتم توفير الخدمة لعميل البنك. ويحتفظ البنك بحقه في قصر الخدمة على أنواع معينة من الحسابات.

ب( من أجل التمكن من الدخول بنجاح إلى الخدمة، سوف تطبق أيضًا الشروط اآلتية:

1. يقــوم عميــل البنــك بالتســجيل بالخدمــة مــن خــال تقديــم اســتمارة طلــب موقــع الخدمــة علــى شــبكة اإلنترنــت بعــد تعبئتهــا أو 
مــن خــال أيــة وســيلة أخــرى حســبما يصــدره البنــك مــن تعليمــات وقــت التقــدم بالطلــب الخــاص بالخدمــة.

.)SSL( 2. جهاز كمبيوتر يمكنه الدخول إلى اإلنترنت ومتصفح انترنت يدعم التشفير بنظام ال 128 بت سكيور سوكيت الير

3. يتم توفير تسهيات تحديد الهوية من قبل البنك لكل مستخدم عند القيام بالتسجيل بالخدمة.

4. توافر الخدمة

أ( تكون الخدمة متوفرة في العادة على مدار الساعة طوال األسبوع )24/7( مع األخذ في االعتبار:

ب( قد تكون الخدمة غير متوفرة من وقت آلخر إلجراء الصيانة الدورية أو ألي سبب آخر خارج عن سيطرة البنك.

ت( قــد تكــون معالجــة بعــض أنــواع المعامــات غيــر متوفــرة علــى مــدار األربــع والعشــرين ســاعة وســوف يتــم إخطــار المشــتركين 
بهــذه الحــاالت.

5. شروط الخدمة

أ( تغطــي الخدمــة جميــع الحســابات المفتوحــة اآلن باســم المشــترك أو التــي ســيقوم باالشــتراك بهــا أو تســجيلها فــي المســتقبل 
وتتعلــق ب:

أ. حسابات األفراد باسم المشترك منفردًا؛
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ب. حسابات المؤسسات والشركات سواء أكانت مفتوحة اآلن أو سيتم فتحها في المستقبل.

ب( يجــوز للمســتخدم اســتخدام الخدمــة للتقــدم بطلــب للحصــول علــى أي منتجــات وخدمــات مختلفــة والتــي قــد يتــم تقديمهــا مــن قبــل 
البنــك مــن وقــت آلخــر، ويؤكــد أنــه علــى علــم ويوافــق علــى أن يكــون ملتزمــًا بالشــروط والبنــود المتعلقــة بهــا.

ت( تضــاف شــروط هــذه االتفاقيــة إلــى الشــروط والبنــود التــي تســري علــى الحســابات الفرديــة وحســابات التجــار وحســابات الشــركات 
التــي يجــوز أن يتــم الدخــول إليهــا أو تقديــم الطلبــات بشــأنها مــن خــال الخدمــة.

ث( يعتبر البنك التعليمات الصادرة عبر اإلنترنت بأنها قد صدرت وفقًا للتفويض المصرفي الخاص بالمشترك.

ج( يحــق للبنــك أن يتصــرف بنــاًء علــى التعليمــات الصــادرة لــه عبــر اإلنترنــت والتــي يجــوز أن تتضمــن تعليمــات مــن خــال رســائل بريــد 
ــد مــن المشــترك. ــى المشــترك ودون طلــب أي توثيق/تأكي ــى الرجــوع إل ــة دون الحاجــة إل ــي مضمون إلكترون

ح( يجــوز للمشــترك إنهــاء الخدمــة كليــًا أو جزئيــًا فــي أي وقــت بإرســال إخطــار باإلنهــاء إلــى البنــك. يجــوز تقديــم اإلخطــار كتابيــًا أو مــن خــال 
الخدمــة باســتعمال تجهيــزات البريــد اإللكتروني المأمون.

خ( يجوز تطبيق القيود التالية وفقًا لتقدير البنك:

1. ال يجــوز للمشــترك ربــط حســابات األعمــال التجاريــة عندمــا يكــون المشــترك هــو صاحــب الحســاب/ المخــول بالتوقيــع مــع آخريــن 
)مثــا بصفــة شــخصية( علــى حســابات الودائــع إال إذا وافــق البنــك صراحــة علــى ذلــك.

2. يجــب توخــي الحــذر والعنايــة مــن جانــب المســتخدم عنــد القيــام بدفــع الفواتيــر لضمــان الشــروع فــي إجــراءات الدفــع قبــل مــا ال 
يقــل عــن خمســة )5( أيــام عمــل مصرفيــة مــن تاريــخ الدفــع إلتاحــة وقــت كاف إلجــراء المعاملــة و/أو اســتام المبلــغ مــن قبــل 

المســتفيد.

3. عند القيام بدفع فاتورة أو تسجيل أمر بدفع فاتورة سيكون المشترك وحده مسؤواًل  عما يلي:

أ. تقديم بيانات صحيحة للبنك عن المستخدم/المستهلك/رقم اإلشارة وأية تغييرات تالية في هذه البيانات و

ب. تســوية أيــة مطالبــة أو نــزاع يتعلــق بالمســتفيد أو بــأي طــرف مــن الغيــر أو أن يكــون قــد تــم رفعــه مــن قبــل أي منهمــا، فيمــا 
يتعلــق بالخدمــة.

ــل الموعــد  ــي تســتلم قب ــق التلكــس أو ســويفت والت ــات أمــوال عــن طري ــة، تحوي ــات بشــأن إصــدار حــواالت، شــيكات إداري 4. الطلب
ــام العمــل المصرفيــة يتــم إصدارهــا فــي نفــس اليــوم. ــي المحــدد فــي أحــد أي النهائ

5. عندمــا يســتخدم المســتخدم الخدمــة إلجــراء معاملــة ماليــة بتاريــخ مســتقبلي يجــب أن يكــون الرصيــد المتوفــر فــي الحســاب 
المديــن المحــدد كافيــًا لتغطيــة المعاملــة المقــررة فــي تاريــخ اســتحقاقها. وفــي حالــة عــدم توافــر الرصيــد فــي تاريــخ االســتحقاق 
ــة بســبب عــدم توافــر األمــوال  ــم إجــراء المعامل ــم يت ــن يكــون البنــك ملزمــًا بإخطــار المشــترك إذا ل ــة. ل ــم إجــراء المعامل ــن يت فل

الكافيــة فــي الحســاب.

6. ســوف تظــل أيــة تعليمــات مرســلة علــى اإلنترنــت لتنفيــذ معاملــة بتاريــخ مســتقبلي صحيحــة وســارية علــى الرغــم مــن وفــاة 
المشــترك أو إشــهار إفاســه أو توفــر أي مســوغ آخــر إللغائهــا مــا لــم يتســلم البنــك إخطــارًا بوفــاة المشــترك، إشــهار إفاســه أو 

تحقــق مســوغ آخــر لإللغــاء.

ــًا  7. إذا اســتخدم المســتخدم الخدمــة مــن أجــل إيقــاف دفــع أحــد الشــيكات فــإن البنــك ســوف يقــوم بإيقــاف صــرف الشــيك مؤقت
لحيــن اســتيفاء العميــل اإلجــراءات القانونيــة المقــررة فــي هــذا الشــأن وفقــًا ألحــكام قانــون التجــارة.

6. شروط عامة

أ( يوافق المشترك ويقبل ويقر بما يلي:

ــة،  ــزام بشــروط هــذه االتفاقي ــه علــى االلت 1. أن االســتعمال األول للخدمــة مــن قبــل المســتخدم يشــكل قبــوال وموافقــة مــن قبل
ــي منفصــل. ــي تنعــدم الحاجــة ألي قبــول كتاب وبالتال

2. أن يكون سجل البنك الخاص بالحساب )بالحسابات( بينة قاطعة وملزمة قانونيًا لجميع األغراض.

3. أن يقــوم البنــك بالــرد بمحــض تقديــره وحــده علــى أيــة وجميــع االستفســارات التــي تســتلم مــن أي وكاء آخريــن )بمــا فــي ذلــك بــدون 
حصــر البنــوك األخــرى( بشــأن أي وجميــع حســابات المشــترك لــدى البنــك دون الرجــوع إلــى المشــترك. كمــا يفــوض المشــترك 

البنــك باإلفصــاح عــن أيــة معلومــات بشــأن الحســابات إلــى أيــة جهــات أخــرى أو لوكائــه.
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4. إن أيــة نســخ مطبوعــة، كشــف حســاب، ملفــات أو بيانــات بــأي شــكل كانــت، تتعلــق بحســابات المشــترك قــد يتــم تنزيلهــا أو 
نســخها عــن طريــق اســتعمال الخدمــة لــن تصلــح ألن تســتعمل فــي أيــة معامــات مــع أطــراف أخــرى بأيــة طريقــة كانــت وكمــا 
ــزم المشــترك بتعويــض البنــك فــورًا عــن جميــع الخســائر أو  ــه لذلــك آمــا يلت ــزم المشــترك بتحمــل المســؤولة عنــد مخالفت يلت

األضــرار التــي قــد تقــع نتيجــة أليــة مخالفــة لمــا تقــدم.

5. إن البنــك أو وكاءه لــن يخضعــوا أليــة مســؤولية كانــت، بمــا فــي ذلــك دون حصــر، الخســارة )المباشــرة أو غيــر المباشــرة( أو 
األضــرار )المباشــرة أو التبعيــة( أو الــرد الفــوري للمبلــغ الــذي قــد ينشــأ بســبب اإلخفــاق فــي تحديــد المســتفيد أو بســبب عــدم 

ــر أو التلــف والتشــويه. ــاع، الخطــأ، التقصي ــة وســيلة دفــع بســبب الفقــدان، الســرقة، الضي دفــع أي

6. إنــه يجــوز للبنــك اســترداد أي مبلــغ مســتحق لــه بموجــب هــذه االتفاقيــة عــن طريــق الخصــم مــن الحســاب )الحســابات( المفتوحــة 
لديــه ســواء ارتبطــت هــذه الحســابات أو لــم ترتبــط بالخدمــة.

7. يحتفــظ البنــك بالحــق المطلــق فــي أن يحتســب رســم خدمــة بالمعــدالت التــي قــد يجــري تطبيقهــا مــن وقــت آلخــر عــن طريــق 
الخصــم )الخصومــات( مــن الحســاب. كمــا يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تعديــل رســوم الخدمــة فــي أي وقــت بــدون إخطــار المشــترك.

8. يلتزم المشترك بالتعليمات الصادرة عن طريق اإلنترنت من المستخدم.

9. يكــون المشــترك وحــده مســؤواًل عــن تركيــب، المحافظــة علــى وتشــغيل الكمبيوتــر وبرنامــج المتصفــح وضمــان أن يكــون 
الكمبيوتــر متوافقــا مــع اإلنترنــت.

10. يكــون المشــترك مســؤوال  أيضــًاً عــن جميــع األخطــاء، األعطــال و/أو عــدم عمــل الكمبيوتر/البرنامــج أو التشــغيل غيــر الصحيــح 
للكمبيوتــر أو البرنامــج.

ب( يحق للبنك القيام بما يلي:

1. رفض طلب أو إيقاف تقديم الخدمة بكاملها أو إيقاف جزء منها دون إبداء أي سبب.

2. تعييــن وكاء للقيــام بأيــة مهــام تتعلــق بتقديــم الخدمــة ويجــوز لــه تخويــل كل أو جــزء مــن الســلطة إلــى هــؤالء الــوكاء لتنفيــذ أي 
نشــاط/مهام يحــق للبنــك أو يكــون ملتزمــًا بتنفيذهــا.

3. ال يتحمــل مســؤولية أي إخفــاق مــن قبــل وكائــه فــي الوفــاء بتاريــخ االســتحقاق بســبب قيــود زمنيــة أو اختــاف التوقيــت فيمــا 
بيــن المناطــق أو العطــات.

4. ال يتحمل مسؤولية اإلخفاق أو الفشل في تنفيذ الخدمة لسبب خارج عن سيطرة البنك أو وكائه .

5. ال يقبــل أيــة مطالبــات مــن المشــترك بشــأن التعويــض عــن الفائــدة، تفويــت الفائــدة أو القيمــة عــن أيــة معاملــة يتــم القيــام بهــا 
مــن خــال الخدمــة.

6. رفــض أو إلغــاء أيــة معاملــة فــي حالــة عــدم اكتمــال المعاملــة أو إذا كانــت غيــر صحيحــة أو غيــر مكتملــة أو متناقضــة أو تخالــف 
أي تشــريع قانونــي أو نظامــي.

7. األمن

أ( يكون البنك هو المالك الحصري لتسهيات إثبات الهوية التي يستخدمها المستخدم)المستخدمون( بموجب هذه االتفاقية.

ب( يكــون المســتخدم )المســتخدمون( هــو األميــن النهائــي علــى تســهيات إثبــات الهويــة ويجــب أن يحافــظ عليهــا فــي أمــان وبعيــدًا 
عــن الضــرر وبالتالــي يجــب عليــه إتبــاع التعليمــات المقدمــة إلــى المســتخدم مــن قبــل البنــك مــن وقــت آلخــر.

ت( يلتــزم المســتخدم بمراعــاة الحــذر الواجــب والعنايــة والمحافظــة والحــرص علــى خصوصيــة وســرية تســهيات إثبــات الهويــة 
والمحافظــة علــى إبعــاد البنــك مــن أيــة مطالبــة وتعويضــه عــن أيــة مطالبــات بشــأن الخســارة أو الضــرر )ســواء مباشــر أو تبعــي( 
الــذي قــد يتعــرض لــه المشــترك أو قــد ينشــأ بطريقــة أخــرى بســبب اضطــاع المســتخدم )المســتخدمين( بمهــام األمانــة أو 
بســبب االســتعمال مــن قبــل المشــترك، المســتخدم )المســتخدمين( أو المتنــازل لهــم المصــرح لهــم، خلفاءهــم فــي الملكيــة، 
موظفيهــم أو أي أطــراف مــن الغيــر قــد يصبــح متوفــرًا لديهــم معرفــة هــذه التســهيات الخاصــة بإثبــات الهويــة عــن طريــق أيــة 

ــا كان. وســيلة ونتيجــة ألي ســبب أي

الفرديــة  الدخــول  ومزايــا  حقــوق  وتحديــد  )مســتخدمين(  مســتخدم  بتعييــن  المشــترك  يلتــزم  التجاريــة  للحســابات  بالنســبة  ث( 
للمســتخدم )للمســتخدمين( ســوف تكــون لــكل مســتخدم تســهيات إثبــات هويــة منفصلــة. ســوف يكــون المشــترك مســؤواًل  
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عــن جميــع الطلبات/المعامــات التــي يتــم القيــام بهــا مــن قبــل هــذا المســتخدم )المســتخدمين( وفــق حقــوق ومزايــا الدخــول إلــى 
الحســاب )الحســابات(. يوافــق المشــترك علــى أن يكــون مســؤواًل  عــن جميــع اإلجــراءات التــي يقــوم مســتخدم )مســتخدمين( هــذه 

الحســابات.

ج(  فــي حالــة عــدم اإلخطــار الفــوري للبنــك مــن قبــل المســتخدم بشــأن االســتعمال غيــر المصــرح بــه لتســهيات إثبــات الهويــة 
وعــدم وجــود طلــب مــن المســتخدم بإيقــاف تشــغيلها يحــق للبنــك اعتبــار أيــة معامــات يتــم طلبهــا عــن طريــق اســتعمال هــذه 
التســهيات بأنهــا رخصــت مــن قبــل المشــترك ويقــوم بإجــراء المعاملــة المذكــورة علــى حســاب ومســؤولية المشــترك وحــده.

ح( يلتــزم المســتخدم باتخــاذ العنايــة الازمــة بعــدم إطــاع الغيــر مصــرح لهــم وذلــك عنــد إدخال األســماء التعريفية مثــل هوية الدخول 
www.KIB.com.kw للموقــع، كلمــة الســر والرقــم الســري ويلتــزم دائمــا بدخــول موقــع الخدمــة علــى اإلنترنــت مــن موقــع البنــك

د( لــن يكــون البنــك مســؤواًل  عــن نتائــج أيــة تعليمــات صــدرت بعــد إباغنــا اكتشــافك أو اشــتباهك بتســرب كلمــات الســر الخاصــة 
إلثبــات هويتــك، إلــى شــخص آخــر أو بوجــود شــخص ينتحــل شــخصيتك قــام باالتصــال بالبنــك أو اســتخدام هــذه الخدمــة أو بــأن 
كلمــات الســر أو تفاصيــل الهويــة قــد أصبحــت معروفــة لشــخص يصــدر تعليمــات غيــر مصــرح بهــا نتيجــة إلهمــال أو تقصيــر 

مقصــود ومتعمــد مــن البنــك.

8. اإلعفاء من المسؤولية

لن يكون البنك مسؤواًل  بأية طريقة تجاه المشترك عن أية خسارة/ضرر يقع/ يتم تكبده في الحاالت التالية:

1. عند إنهاء الخدمة أو جزء من الخدمة بدون إرسال إخطار مسبق إلى المشترك.

2. أيــة إســاءة اســتعمال للخدمــة مــن قبــل المســتخدم مثــل إســاءة االســتعمال بســبب عــدم االلتــزام باإلجــراءات األمنيــة المناســبة 
أو شــروط أو أحــكام الخدمــة أو أيــة إجــراءات أمنيــة محــددة تبلــغ إلــى المشــترك مــن قبــل البنــك مــن وقــت آلخــر.

3. في حالة إخفاق المشترك في إباغ البنك بأي تغيير في عنوان البريد االلكتروني، العنوان البريدي أو أرقام االتصال.

4. أيــة أخطــاء أو أعطــال فــي كمبيوتــر المســتخدم، البرامــج، اإلنترنــت ومــزود خدمــة اإلنترنــت أو أي فيــروس الكترونــي أو فيروســات قــد 
تصيــب الكمبيوتر/البرنامــج الــذي يســتعمله المســتخدم.

5. أي نزاع صناعي أو أي أمر آخر خارج عن إرادة وسيطرة البنك أو سيطرة وكاء البنك ومقاوليه من الباطن.

6. أي دفع عن طريق الخطأ إلى أي مستفيد ويكون ذلك ناشئًا من أي خطأ في اإلدخال قد يرتكبه المستخدم.

7. أي تأخير خارج عن سيطرة المستخدم في سداد المدفوعات إلى أي مستفيد.

8. أي إخفــاق مــن قبــل المســتخدم فــي االطــاع علــى أي إخطــار، أو رســالة يكــون البنــك قــد أرســلها عــن طريــق البريــد اإللكترونــي 
المأمــون.

9. أي فقدان للبيانات، البرامج، الكمبيوتر أو أية أجهزة أخرى يحدث بسبب استعمال الخدمة.

10. أيــة خســارة تنشــأ بســبب أيــة مدفوعــات عــن طريــق الخطــأ أو أي تأخيــر فــي تحويــل األمــوال عــن طريــق الخدمــة إلــى أي مســتفيد، 
إذا حــدث ذلــك بســبب إنهــاء أو تعطيــل الخدمــة.

11. أية خسارة تنشأ بسبب تغيير سعر الصرف حيث سوف ُيعتد فقط بسعر الصرف السائد في يوم تنفيذ المعاملة.

12. أية خسارة تنشأ بسبب عدم دقة أية معاملة مالية أو غير مالية يقوم بها المشترك.

13. أي إخفــاق مــن قبــل البنــك فــي ســداد المدفوعــات إلــى المســتفيد أو تنفيــذ تعليمــات المشــترك إذا كان الحســاب محجــوزًا عليــه 
بأمــر مــن المحكمــة أو معلقًا/مجمــدًا ألي ســبب مــن األســباب.

14. أية خسارة أخرى قد يتعرض لها المشترك بسبب استعمال الخدمة.

15. أية خسارة تنشأ بسبب اإلجابة على بريد مزيف.

9. اإلنهاء أو التعديات

أ( يملك البنك وفق تقديره وحده الحق في تعديل شروط هذه االتفاقية في أي وقت، وذلك بعد إعطاء اإلخطار الازم.

ب( عندمــا يتــم إخطــار المشــترك بــأي تغييــر )ســواء كتابيــًا أو عــن طريــق اإلنترنــت( فــي شــروط هــذه االتفاقيــة فــان البنــك ســوف يعتبــر 
االســتعمال التالــي للخدمــة مــن قبــل المســتخدم بأنــه قبــول مــن قبــل المشــترك بالتغييــر.
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10. حقوق والتزامات العميل األخرى

1- فــي حــال تناهــى إلــى علمكــم نحــو أيــة عمليــات تمــت علــى أيــة حســابات تملكهــا لدينــا لــم تصــدر تصريحــًا بشــأنها، عليــك إبـــاغ  البنــك 
فــورًا بذلــك. ولهــذا الغــرض، عليــك مراجعــة البيانــات المصرفيــة التــي نرســلها إليــك وإعامنــا فــورًا بوجــود أيــة أخطــاء خــال فتــرة 

معقولــة مــن اســتامها.

2- فــي حــال اكتشــافك أو اشــتباهك بــأن هنــاك مــن قــد تمكــن منكشــف كلمــات الســر الخاصــة بــك إلثبــات هويتــك، عليــك بتغيرهــا 
فــورًا وبنفســك عبــر الخدمــة.

3- ال يجوز أن تسمح ألي كان باستخدام هذه الخدمة نيابة عنك.

4- عندمــا يردنــا منــك أمــر دفــع عبــر هــذه الخدمــة، يجــوز لنــا تســجيل هــذه الدفعــة باإلضافــة إلــى أيــة رســوم تســتحق عــن هــذه 
المعاملــة علــى الحســاب الــذي حــددت عليــه المعاملــة. عنــد إصــدار أمــر مــا عبــر هــذه الخدمــة، لــن يكــون بإمكانــك إبطالــه. ولــن نكــون 
نحــن ملزميــن علــى اإلطــاق بإبطــال هــذا األمــر الصــادر عنــك. غيــر أنــه فــي حــال طلبــت منــا إبطــال أمــر مــا بعــد قيامــك بإصــداره 
ســنحاول القيــام بذلــك علــى قــدر اإلمــكان وفقــًا اإلجــراءات والقوانيــن المعتمــدة فــي النظــام المصرفــي، وبحيــث تكــون أنــت وحــدك 

مســؤواًل عــن أيــة تكاليــف يتكبدهــا البنــك نتيجــًة لذلــك.

5- ال يحق لك إصدار تعليمات مشروطة إلينا. كما يحق للبنك األخذ بهذه التعليمات دون االعتداد بأية شروط.

6- يجوز لنا باآلتي عندما يكون ذلك مبررًا:

- رفض تنفيذ التعليمات الصادرة عنك عبر الخدمة، أو

- اإلصرار على الحصول على تأكيد كتابي منك بخصوص تعليمات معينة.

7- تكون ملزمًا بتعويضنا عن أية خسارة قد نتكبدها نتيجًة لمخالفتك أي بند من بنود هذه االتفاقية.

8- يكــون العميــل مســؤواًل بالكامــل عــن أي نــوع مــن المعامــات أو الطلبــات الصــادرة عبــر خدمــة اإلنترنــت الخاصــة بالبنــك حتــى ولــو 
ــاغ  البنــك بتوقيــف وعــزل المســتخدم. إال إذا ثبــت إهمــال البنــك باتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لوقــف الخدمــة وعــاوًة علــى  قــام بإبـ
ــم  ــر هــذه الخدمــة ت ــى الحســاب عب ــة الدخــول إل ــه إمكاني ذلــك، يكــون العميــل مســؤواًل عــن تبليــغ KIB عــن أي مســتخدم آخــر لدي

ســحب التخويــل منــه.

11. حقوق والتزامات البنك األخرى

ــر بريــد خدمــة اإلنترنــت الخاصــة بالبنــك مــع  ــر بنــود هــذه االتفاقيــة فــي أي وقــت بواســطة إخطــار كتابــي أو رســالة عب ــا تغيي يحــق لن
إخطاركــم بــأي تغييــر قبــل شــهر واحــد مــن العمــل بــه، باســتثناء مــا يتوجــب العمــل بــه فــي مــدة أقصــر لحمايــة أمــن الخدمــة أو فــي 
ظــروف خارجــة عــن إرادتنــا. وحــال اســتامك اإلخطــار حــول أي تغييــر فــي الشــروط، فــإن اســتخدامك للخدمــة بعــد ذلــك ســوف يعتبــر 

علــى أنــه موافقــة مــن قبلــك علــى ذلــك التغييــر.

12. القانون المعمول به:

تخضــع هــذه االتفاقيــة فــي تطبيقهــا وتفســيرها بمــا ال يخالــف الشــريعة اإلســامية ولقوانيــن دولــة الكويــت. ويوافــق كا الطرفيــن علــى 
ــر لــدى أيــة  ــر ذلــك علــى حــق البنــك فــي اتخــاذ التدابي ــزاع. غيــر أن ذلــك لــن يؤث ــأي ن االختصــاص القضائــي لمحاكــم الكويــت فيمــا يتعلــق ب

محكمــة مختصــة أخــرى تكــون مناســبة. 
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1 في حال اختيار الرســوم المتوجب دفعها )OUR( يتحمل المرســل كافة الرســوم المحلية والدولية. وأية رســوم إضافية لغاية............. د.ك، 
تدفــع مقدمــًا كرســوم للبنــك المراســل.

2 فــي حــال اختيــار الرســوم المتوجــب دفعهــا )SHA( يتحمــل المرســل جميــع الرســوم المحليــة بينمــا يتحمــل المســتفيد الرســوم الخارجيــة 
)الدولية(.

3 في حال اختيار الرسوم المتوجب دفعها )BEN( يتحمل المستفيد كافة الرسوم المحلية والدولية.

4 يرجــى التأكــد بأنــه ليــس هنالــك رمــوز خاصــة فــي بيانــات المســتفيد. إن كان اســم المســتفيد يحتــوي أيضــًا علــى أي رمــز خــاص بمــا فــي 
ذلــك ».« أو »-« عندئــذ قــم بحذفــه قبــل تقديــم طلــب الحوالــة. 

5 يتألــف رمــز الســويفت مــن ثمانيــة )8( خانــات كحــد أدنــى وبحــد أقصــى احــدى عشــر )11( خانــة. إن كان رمــز ســويفت أقــل مــن ذلــك، عندئــذ 
أضــف »XXX« فــي نهايــة رمــز الســويفت لجعلــه 11 خانــة، بــدون تــرك أي فــراغ فيمــا بيــن الخانــات. يرجــى العلــم بأنــه ســيتم رفــض 

الدفعــة وســيتم فــرض الرســوم فــي حــال إدخــال رمــز غيــر صحيــح فــي رســالة ســويفت.

6 يفوض العميل البنك لتجميد المبلغ المطلوب في حسابه وذلك بالنسبة لحوالة السويفت الصادرة للخارج.

7 بالنســبة إلجــراء حوالــة الســويفت، فإنــه البــد مــن تقديــم رقــم اآليبــان كامــًا ويتــم تقديمــه إلــى المســتفيد مــن خــال مصرفــه. فــي حالــة 
عــدم اكتمــال أو عــدم صحــة بيانــات المســتفيد، عندئــذ قــد يســتوفي البنــك المســتفيد رســمًا ســيتم خصمــه مــن دفعتكــم.

8 يمكــن إجــراء الخصــم مــن المبلــغ الحقيقــي المســتلم مــن قبــل المســتفيد وذلــك لتغطيــة الرســوم المفروضــة مــن قبــل البنــك 
المســتفيد. أســعار الصــرف إرشــادية فقــط، إذ ســينطبق الســعر الفعلــي عنــد إجــراء عمليــة التحويــل.

9 يمكن للمحول أن يعدل أو يلغي طلب تحويل األموال فقط في حال وصول الطلب قبل تنفيذ طلب تحويل األموال.

10 بمجــرد تقديــم تعليمــات إلــى البنــك المراســل، فإنــه ال يمكــن تعديلهــا. وعليــك أن تقــدم طلــب خطــي )علــى النمــوذج الخــاص بالبنــك( 
موقعــا مــن قبــل المفوضيــن بالتوقيــع عــن صاحــب الحســاب إللغــاء التعليمــات األولــى بشــأن إجــراء الدفعــة.

11 ال يمكن لـ KIB أن يتصرف بناء على اتصال هاتفي أو بريد إلكتروني أو طلبات شفوية إللغاء تعليمات الدفع.

12 فــي حيــن يحــاول KIB التصــرف بشــأن طلــب إيقــاف أو إلغــاء عمليــة الدفــع، إال أنــه ليــس بإمكانــه القيــام بذلــك دائمــا وذلــك ألنــه مــن 
الممكــن أن يكــون قــد تــم تنفيــذ تعليمــات الدفــع خــال الوقــت الــذي يســتلم بــه طلــب اإللغــاء. وبنــاء عليــه فــا يتحمــل البنــك أي 

مســؤولية تجــاه العميــل بســبب ذلــك.

13 بمجــرد إجــراء الدفعــة، تكــون األمــوال قــد حولــت، وعليــه فإنــه ال يمكــن لـــ KIB االتصــال بالبنــك المراســل/ المســتفيد إليقــاف 
الدفــع. تعليمــات 

14 فــي حــال تــم تنفيــذ طلــب تحويــل األمــوال مســبقًا مــن قبــل KIB أو البنــك المراســل، فإننــي أنــا/ نحــن المحــول لألمــوال، أدرك وأوافــق 
علــى أن طلــب إلغــاء تحويــل األمــوال ســيكون نافــذًا فقــط بموافقــة طوعيــة مــن قبــل KIB والبنــك المســتفيد.

15 يجب على KIB أن يتحقق أواًل مع البنك المستفيد لتحديد فيما إذا كان بوسع البنك المستفيد رد األموال المحولة سلفًا أم ال.

16 يعتمد نجاح إيقاف أي دفعة على عدد من العوامل الخارجة عن نطاق سيطرة KIB، مثل:

أ( تقييدات الرقابة على الصرف في الدول األخرى.

ب( توفر األموال في حساب المستفيد.

ج( سياسات البنك المستلم/ البنك المستفيد، إلخ.

ليــس هنالــك إطــار زمنــي محــدد يتــم خالــه إيقــاف تحويــل األمــوال. يمكــن رد الدفعــات بعــد عــدة أســابيع. يمكــن للبنــك المســتلم 
أيضــًا أن يفــرض رســمًا علــى إجــراء/ رد األمــوال. وعليــه، يجــب علــى محــول األمــوال أن يضمــن القيــام بتدقيــق مــزدوج علــى رســالة 

.KIB الحوالــة للتأكــد مــن دقــة وصحــة بيانــات الدفعــة قبــل إرســال التعليمــات إلــى

17 فــي حــال أكــد البنــك المســتفيد بــأن المبلــغ المالــي قابــل للــرد وبــأن األمــوال قــد تــم إعادتهــا إلــى KIB، فســوف يعيــد KIB األمــوال 
إلــى الجهــة/ الشــخص المحــول فــي نفــس الحســاب المحــول منــه.

شروط وأحكام
طلب الحوالة
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 .KIB 18 يمكــن أن يكــون المبلــغ المســترجع اقــل مــن المبلــغ المحــول أصــًا بســبب رســوم الخدمــة الخاصــة بالبنــك المســتفيد و/أو
وال يحــق للعميــل مطالبــة البنــك بأيــة تعويضــات عــن ذلــك.

19 يجــب أن تكــون األمــوال المســترجعة بعملــة الدينــار الكويتــي. فــي حــال أن الحوالــة الماليــة كانــت بالعملــة األجنبيــة وكانــت محولــة 
أصــًا مــن عملــة الدينــار الكويتــي، فســوف تســترجع األمــوال بالدينــار الكويتــي بســعر الصــرف المحــدد مــن قبــل KIB فــي تاريــخ 

االســترداد.

20 لــن يتحمــل KIB مســؤولية أي خســارة قــد تنشــأ عــن أســباب ترجــع إلــى طالــب التحويــل أو ناتجــة عــن إخفــاق البنــك المســتفيد أو 
المســتفيد النهائــي بقبــول إلغــاء طلــب تحويــل األمــوال.

21 لتجنب ازدواجية تعليمات الدفع، يرجى تقديم التعليمات الجديدة فقط بعد تأكيد البنك المراسل إلغاء التعليمات السابقة.

22 يجــب علــى العميــل أن يتأكــد مــن وجــود المبلــغ الكافــي المــراد تحويلــه مــع الرســوم فــي رصيــد حســابه إلتمــام عمليــة التحويــل وإال 
ســيتم رفــض التحويــل / لــن يتــم تنفيذهــا مــن قبــل البنــك.

23 بنــك المويــت الدولــي لــن يكــون مســؤواًل  عــن أي طلــب غيــر صحيــح أو غيــر كامــل مــع أي مــن البنــوك المراســة أو المســتفيدة، وألي 
تأخيــر أو عــدم إيــداع الحوالــة ألي ســبب آخــر أي كان.

24 لــن يكــون البنــك مســؤواًل  عــن ازدواجيــة الطلــب فــي حــال عــدم إرجــاع األمــوال ووجــود تعليمــات جديــدة يتــم تنفيذهــا بنــاء علــى طلــب 
العميل.

25 ســيقوم البنــك بتحصيــل رســوم إضافيــة علــى الطلــب المرســل إلــى البنــوك المراســلة اســتنادًا علــى جــدول العمــوالت للبنــوك 
األخــرى أو أيــة رســوم أخــرى قــد تتــم.
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ــام البنــك بإصــدار بطاقــة/ بطاقــات الدفــع تلــك،  ــى البطاقــة وقي ــذي قمــت بتقديمــه للحصــول عل ــول KIB نمــوذج الطلــب ال بمجــرد قب
أوافــق وأقبــل االلتــزام بالشــروط واألحــكام التاليــة الخاصــة باســتخدام البطاقــة.

أوال: التعريفات:

يكون للكلمات والمصطلحات التالية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني المبينة قرين كل منها.

KIB )ش.م.ك( البنك:   

تعنــي كافــة بطاقــات الدفــع )بطاقــة االئتمــان أو بطاقــة الخصــم أو بطاقــة األقســاط( الصــادرة مــن قبــل  البطاقة: 
فيــزا(. )مثــل  دوليــة  شــبكة  وكالــة  شــعار  البطاقــات  البطاقــة/  هــذه  تحمــل  وقــد  العمــاء  العميــل/  إلــى  البنــك 

تعني البطاقة. بطاقات الدفع:  

ويعنــي العميــل الــذي صــدرت لــه - ويتحمــل مســؤولية - البطاقــة األساســية و/ أو البطاقــة اإلضافيــة  حامل البطاقة:  
البنــك. مــن  الصــادرة 

أي شــخص صــرح لــه البنــك بالحصــول علــى بطاقــة أخــرى بنــاًء علــى طلــب حامــل البطاقــة األساســية وعلــى  حامل البطاقة اإلضافية:  
مســؤوليته وقــد يشــار إليــه أيضــًاً بحامــل البطاقــة.

حســاب العميــل الــذي صــدرت لــه البطاقــة األساســية والــذي تقيــد فيــه المبالــغ الناشــئة عــن المعامــات  حساب البطاقة:  
ــغ المســتحقة حســب  التــي تتــم بموجــب البطاقــة بمــا فــي ذلــك العمــوالت والرســوم والمصاريــف والمبال

البنــك. لــدى  التعريفــة المعمــول بهــا 

نمــوذج الطلــب الــذي يجــب تعبئتــه مــن قبــل عميــل KIB للحصــول علــى بطاقــة/ بطاقــات دفــع ويشــكل هــذا  نموذج طلب البطاقة:  
الطلــب جــزءًا ال يتجــزأ مــن شــروط وأحــكام إصــدار البطاقــة.

أو  البطاقــة األساســية و/  تتــم باســتخدام  التــي  النقــدي  البضائــع والخدمــات والســحب  عمليــات شــراء  معامات البطاقة:  
اإلضافيــة. البطاقــة 

الحــد األقصــى للمبلــغ المســموح بــه مــن قبــل البنــك لدفــع أثمــان الســلع والخدمــات والســحب النقــدي الــذي  حد البطاقة:  
البطاقــة. باســتخدام  يتــم 

الحــد األقصــى للمبالــغ النقديــة التــي يقــوم حامــل البطاقــة األساســية / اإلضافيــة بســحبه بموجــب البطاقــة  الحد النقدي:  
ضمــن حــد البطاقــة، والــذي يتــم تجديــده وفــق تقديــر البنــك. يمكــن تغييــر الحــد أو خفضــه أو تقييــده فــي أي 

وقــت مــن قبــل البنــك.

تجاوز الحد االئتماني للبطاقة. تجاوز الحد:  

إجمالي الرصيد المدين/ الدائن على حساب البطاقة حسب سجات البنك. الرصيد الحالي:  

الحــد األدنــى لقيمــة الســداد : الحــد األدنــى للمبلــغ الــذي يجــب أن علــى حامــل البطاقــة أن يدفعــه بحلــول تاريــخ اســتحقاق الســداد. ويمكــن 
أن يكــون هــذا المبلــغ نســبة مئويــة أو إجمالــي المبلــغ غيــر المســدد فــي حســاب البطاقــة بنــاًء علــى طريقــة 
الســداد الخاصــة بالبطاقــة والمحــددة فــي نمــوذج طلــب البطاقــة. وقــد يشــمل المبالــغ التــي تتجــاوز الحــد 

المقــرر للبطاقــة أو المبالــغ التــي لــم تدفــع فــي ميعــاد اســتحقاقها، إن وجــدت.

التاريخ المحدد في كشف الحساب الذي يجب فيه سداد الحد األدنى لقيمة السداد. تاريخ السداد:  

كامــل أو جــزء مــن المبلــغ غيــر المســدد فــي تاريــخ االســتحقاق والــذي يتــم ترحيلــه إو إضافتــه إلــى الحــد األدنــى  المبالغ متأخرة السداد:  
لقيمــة الســداد فــي الشــهر التالــي.

بطاقــة الدفــع الصــادرة إلــى العميــل الــذي لديــه حســاب فــي KIB والــذي بنــاًء علــى طلبــه وتحــت مســؤوليته  البطاقة األساسية: 
اإلضافيــة. البطاقــات  البطاقــة/  صــدرت 

شــهادة تصــدر عــن الفــرع الــذي يوجــد فيــه حســاب البطاقــة تبيــن مــا اذا كان هنــاك أيــة أرصــدة أو مبالــغ  شهادة المخالصة: 
البطاقــة. حامــل  العميــل  قبــل  للبنــك  مســتحقة 

شروط وأحكام
KIB البطاقة االئتمانية الصادرة من
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شركة شبكة المعلومات االئتمانية )ساي نت(.    :CI-NET

الرقم السري الصادر إلى حامل البطاقة.    :PIN

أجهزة نقاط البيع. أي جهاز يستخدم لتحصيل أثمان السلع والخدمات بواسطة البطاقة.    :POS

ثانيًا: الشروط واألحكام:

1. يوافــق ويقبــل حامــل البطاقــة بــأن اســتخدام البطاقــة/ البطاقــات يكــون قاصــرًا عليــه وأن كافــة المعامــات التــي تتــم باســتخدامه 
للبطاقــة ســوف تخضــع لشــروط واألحــكام الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة.

2. وال يجــوز لحامــل البطاقــة الســماح ألي شــخص - غيــر مخــول حســب األصــول مــن البنك-باســتخدام البطاقــة بــأي صــورة كانــت. 
وعليــه إثبــات شــخصيته كلمــا طلــب منــه ذلــك وإتبــاع الشــروط واألحــكام الموضوعــة مــن البنــك الســتخدام البطاقــة خصوصــًا 
فيمــا بتعلــق بحــدود البطاقــة. ويتحمــل حامــل البطاقــة المســؤولية كاملــة عــن البطاقــة واســتعمالها وعــن كافة النتائــج المترتبة 
علــى ذلــك الســيما فــي حالــة تلــف البطاقــة أو فقدانهــا أو ســرقتها أو اســتعمالها مــن قبــل الغيــر ويلتــزم حامــل البطاقــة -فــي 

جميــع األحوال-بالوفــاء للبنــك بجميــع المبالــغ المترتبــة علــى اســتخدام البطاقــة.

3. يلتــزم حامــل البطاقــة فــي حــال فقدانهــا أو ســرقتها أن يخطــر البنــك بذلــك فــورًا مــن خــال االتصــال علــى مركــز خدمــة الهاتــف 
1866866 )خدمــة علــى مــدار الســاعة( ومــن ثــم يتبــع ذلــك تأكيــد بإخطــار كتابــي خــال )3( أيــام ويظــل حامــل البطاقــة مســؤواًل 
قبــل البنــك عــن الوفــاء لــه بــكل المبالــغ التــي تنتــج عــن اســتخدام البطاقــة المســروقة أو المفقــودة إلــى أن يتلقــى البنــك هــذا 

اإلخطــار الكتابــي.

4. يتنــازل حامــل البطاقــة عــن أحقيتــه فــي مطالبــة البنــك باســترجاع أو اســتبدال القيمــة النقديــة ألي مــن الســلع والخدمــات التــي 
حصــل عليهــا باســتخدام البطاقــة.

5 يوافــق حامــل البطاقــة ويفــوض البنــك فــي االســتعام عنــه لــدى شــركة CINET وفــي تحديــث المعلومــات عنــه لــدى CINET بصفة 
دوريــة فيمــا يتعلــق بالمعامــات التــي تتــم بموجــب البطاقة.

6. يوافــق ويلتــزم حامــل البطاقــة بتحويــل راتبــه الشــهري أو معاشــه التقاعــدي إلــى حســابه المذكــور فــي طلــب البطاقــة  ويلتــزم 
كذلــك باالحتفــاظ بمبلــغ كافــي فــي الحســاب لســداد المبالــغ المســتحقة و/ أو تقديــم ضمانــات نقديــة تعــادل 110% مــن حــد 
االئتمــان المصــرح بــه مــن البنك-كمــا يفــوض البنــك فــي خصــم الحــد األدنــى لقيمــة الســداد مــن هــذا الحســاب وفقــا للمــادة )19( 

مــن هــذه االتفاقيــة.

7. يلتــزم حامــل البطاقــة باســتخدامها ضمــن الحــد االئتمانــي المقرر-ويوافــق حامــل البطاقــة علــى أن إجمالــي األقســاط الشــهرية 
المدينــة بمــا فــي ذلــك قيمــة الســداد لبطاقــة االئتمــان - وقــت طلــب البطاقــة - ال تتعــدى النســبة المقــررة مــن بنــك الكويــت 
المركــزي لقيمــة األقســاط الشــهرية مقابــل الدخــل ويوافــق حامــل البطاقــة علــى قيــام البنــك - فــي أي وقــت مــن األوقــات - 

بتعديــل الحــد االئتمانــي مــن أجــل االلتــزام بــأي تعليمــات لبنــك الكويــت المركــزي أو أليــة أســباب ائتمانيــة أخــرى.

8. ويحــق للبنــك وطبقــًا إلرادتــه المطلقــة أن يرفــض قبــول أي مشــتريات بموجــب البطاقــة - يترتــب عليهــا تجــاوز الحــدود المعتمــدة 
للبطاقــة أو تعتبــر غيــر قانونيــة أو غيــر أخاقيــة كمــا ال يجــوز لحامــل البطاقــة اســتخدامها ألي غــرض غيــر قانونــي أو غيــر أخاقــي. 
وال يجــوز لحامــل البطاقــة اســتخدامها بأيــة عمليــة شــراء غيــر قانونيــة لبضائــع و خدمــات محظــورة بموجــب القانــون المحلــي 
المنطبــق فــي منطقــة االختصــاص القضائــي لحامــل البطاقــة. كمــا ال يجــوز لحامــل البطاقــة اســتخدامها فــي شــراء الذهــب 

ألغــراض تجاريــة.

9. ُيســمح لحامــل البطاقــة بالســحب النقــدي ضمــن الحــدود التــي ُيقرهــا البنــك. ويجــوز للبنــك - عنــد الضــرورة -تعديــل حــدود 
الســحب النقــدي أو إلغائهــا أو خفضهــا دون إبــداء أيــة أســباب و / أو تقديــم أي إخطــار.

10. يتعيــن علــى حامــل البطاقــة التوقيــع علــى فواتيــر ومســتندات المبيعــات وفــق توقيعــه الموجــود علــى البطاقــة. ومــع ذلــك، 
فــإن عــدم توقيعــه و/ أو اختــاف هــذا التوقيــع لــن يعفيــه مــن ســداد حســاب البطاقــة بقيمــة المعامــات التــي تمــت باســتخدام 

البطاقــة متــى ُقدمــت الفواتيــر والمســتندات إلــى البنــك.

11. ال يجــوز لحامــل البطاقــة طلــب نســخة مــن فواتيــر المبيعــات كإثبــات لعمليــة الشــراء خصوصــًا فــي جميــع المعامــات التــي تتــم 
عبــر شــبكة اإلنترنــت والتــي ال تطلــب توقيــع حامــل البطاقــة علــى أي نــوع مــن المســتندات. ويكــون حامــل البطاقــة مســؤواًل - في 

حــال اعتراضه-بشــكل نهائــي عــن كافــة المعامــات التــي تمــت بواســطة البطاقــة عبــر اإلنترنــت أو مــن خــال أي وســيلة أخــرى.
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12. ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية فــي حالــة رفــض أي تاجــر قبــول البطاقــة، كمــا ال يكــون مســؤوال عــن أيــة عيــوب / تأخيــر/ نقــص 
فيمــا يتعلــق بالبضائــع أو الخدمــات التــي يتــم شــراؤها باســتخدام البطاقــة. ويلتــزم حامــل البطاقــة بســداد جميــع المبالــغ 
الناتجــة عــن اســتخدام البطاقــة فــور طلــب البنــك ذلــك، وبصــرف النظــر عــن أيــة اعتراضــات أو منازعــات قــد تنشــأ بيــن حامــل 

البطاقــة وبيــن بائــع )بائعــي( الســلع والخدمــات.

13. يوافــق حامــل البطاقــة علــى إعفــاء البنــك مــن أيــة مســؤولية عــن أيــة أضــرار تنشــأ نتيجــة أي عطــل فــي جهــاز )أجهــزة( الصــرف 
اآللــي أو نقــاط البيــع ســواء كان ذلــك بســبب عطــل فنــي أو لعــدم كفايــة حــد البطاقــة أو تأخــر قيــد المبالــغ فــي حســاب البطاقــة 

أو ألي ســبب آخــر، ســواء كان ذلــك داخــل دولــة الكويــت أو خارجهــا.

14. يلتــزم حامــل البطاقــة بإخطــار البنــك )الفــرع الــذي قــام بفتــح حســاب البطاقــة( كتابيــًا فــي غضــون )5( أيــام بأيــة معاملــة 
)معامــات( غيــر مصرحــة أو غيــر مرغــوب فيهــا أو مشــكوك فيهــا. كمــا يوافــق حامــل البطاقــة أيضــًاً علــى تحمــل مســؤولية أيــة 
خســائر ناتجــة عــن إخفاقــه فــي إخطــار البنــك خــال )5( أيــام. ويوافــق حامــل البطاقــة علــى عــدم المطالبــة باســترداد قيمــة أيــة 

ــزاع حتــى يتــم الفصــل النهائــي فيهــا واتخــاذ قــرار بشــأنها. معاملــة )معامــات( محــل ن

15. يفــوض حامــل البطاقــة البنــك تفويضــًا نهائيــًا ال رجعــة فيــه فــي أن يقيــد علــى حســاب البطاقــة مبالــغ كافــة المعامــات التــي تتــم 
باســتخدام البطاقــة بمــا فــي ذلــك فــرق ســعر القطــع األجنبــي فيمــا يتعلــق بالمعامــات التــي تتــم خــارج دولــة الكويــت باإلضافــة 
إلــى العمــوالت والرســوم والمصروفــات التــي تســتحق للبنــك علــى هــذه المبالــغ والخدمــات التــي يقدمهــا البنــك بموجــب هــذه 

الشــروط واألحــكام.

16. يعتبــر قيــد أيــة معاملــة علــى حســاب البطاقــة دليــًا كافيــًا علــى تلــك المعاملــة. وســوف يقــوم البنــك بخصــم رســوم مــن حامــل 
البطاقــة فــي حالــة طلبــه الفواتيــر األصليــة للمعاملــة، وقــد يســتلزم ذلــك حــدوث تأخيــر غيــر أن ذلــك لــن يعفــي حامــل البطاقــة 

مــن االلتــزام بتســديد المبلــغ الناشــئ عــن تلــك المعاملــة.

17. يعتبــر كشــف حســاب البطاقــة نهائيــًا وملزمــًا لحامــل البطاقــة بســداد حســاب البطاقــة عنــد أو قبــل تاريــخ اســتحقاق الســداد 
المبيــن فــي الكشــف. كمــا يكــون حامــل البطاقــة مســؤوال عــن طلــب كشــف حســاب مــن البنــك بشــكل شــهري.

18. يتنــازل حامــل البطاقــة عــن حقــه فــي طلــب تدقيــق دفاتــر وقيــود حســابات البنــك المتعلقــة بالمعامــات الناشــئة عــن اســتخدام 
البطاقــة، وال يجــوز لــه االعتــراض عليهــا مــا لــم يكــن هنــاك دليــل ملمــوس - علــى عــدم دقــة هــذه المعامــات - تقتنــع بــه وتقبلــه 

إدارة التدقيــق وهيئــة الرقابــة الشــرعية بالبنــك.

19. يلتــزم حامــل البطاقــة بســداد الحــد األدنــى لمبلــغ الســداد فــي أو قبــل تاريــخ اســتحقاقه المبيــن بكشــف الحســاب أو حســبما 
يتضــح مــن خــال رقــم خدمــة العمــاء بالبنــك 1866866 علــى مــدار الســاعة و / أو مــن خــال الخدمــة / الخدمــات المصرفيــة عبــر 

اإلنترنــت أو مــن خــال البنــك الــذي يوجــد بــه حســابه المصرفــي.

20. إذا أخفــق حامــل البطاقــة فــي ســداد األدنــى للمبالــغ الواجــب ســدادها ألكثــر مــن ثاثيــن يومــًا، فســوف يتــم ترحيــل المبالــغ التــي 
فــات موعــد اســتحقاقها وإضافتهــا إلــى الحــد األدنــى لقيمــة الســداد فــي الشــهر التالــي.

21. إذا تجــاوز الرصيــد الحالــي حــد االئتمــان، فــإن المبالــغ الزائــدة تعــد مســتحقة الســداد علــى الفــور أو عندمــا يطلــب البنــك ذلــك 
ــر البنــك. ــى الحــد األدنــى لقيمــة السداد-حســب تقدي وســيتم إضافتهــا إل

22. ســوف تتــم مقاصــة أي مدفوعــات يقــوم حامــل البطاقــة بســدادها عنــد أو قبــل تاريــخ االســتحقاق مقابــل إجمالــي الرصيــد 
الحالــي. كمــا ســيتم التعامــل مــع أيــة مدفوعــات تزيــد عــن الرصيــد الحالــي علــى أنهــا مدفوعــات زائــدة وســوف تظــل فــي حســاب 

البطاقــة.

23. يفــوض حامــل البطاقــة البنــك فــي أن يخصــم فــورًا مــن حســاب البطاقــة أيــة مســحوبات أو تحــوي ات أو مدفوعــات تتــم 
باســتخدام البطاقــة باإلضافــة إلــى أيــة رســوم أو عمــوالت أو مصروفــات مســتحقة عــن إصــدار البطاقــة أو تجديدهــا. كمــا يحــق 

للبنــك أيضــًا الحجــز علــى هــذه المبالــغ فــي الحســاب مــن أجــل اســترداد حقوقــه.

24. يفــوض حامــل البطاقــة البنــك بشــكل نهائــي غيــر مشــروط فــي أن يخصــم مــن حســاب البطاقــة كافــة مبالــغ المعامــات 
والرســوم والعمــوالت المســتحقة للبنــك نتيجــة اســتخدام البطاقــة بمــا يتفــق مــع هــذه االتفاقيــة مقابــل الرصيــد )األرصــدة( 
االئتمانيــة الخاصــة بحامــل البطاقــة لــدى البنــك أو فــي أي بنــك آخــر أو مؤسســة ماليــة أخــرى، وســوف تتــم هــذه المقاصــة دون 

إخطــار مســبق لحامــل البطاقــة أو موافقــة منــه.
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25. تعتبــر كافــة الودائــع والبضائــع وأيــة أمــوال فــي أيــة حســابات لحامــل البطاقــة لــدى البنــك مرهونــة لضمــان الوفــاء بأيــة مبالــغ 
مســتحقة أو تســتحق علــى حامــل البطاقــة ألي ســبب مــن األســباب.

26. مــن المتفــق عليــه أن البطاقــة تظــل مملوكــة للبنــك طــوال فتــرة ســريان هــذه االتفاقيــة، ويجــب علــى حامــل البطاقــة إعادتهــا 
فــورًا عنــد طلــب البنــك و/ أو عنــد انتهائهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة.

27. يحــق للبنــك وفــق تقديــره المطلــق أن يقــوم بإلغــاء البطاقــة أو رفــض تجديدهــا فــي أي وقــت مــن األوقــات ودون تقديــم أي 
إخطــار مســبق ودون الحاجــة إلــى إبــداء أيــة أســباب، وخاصــة فــي حــال انتهــاك حامــل البطاقــة أو حامــل البطاقــة اإلضافيــة ألي 
مــن الشــروط واألحــكام الــواردة فــي هــذه الشــروط واألحــكام. كمــا يحتفــظ البنــك بحقــه فــي إلغــاء البطاقــة فــي الحــاالت اآلتيــة:

• في حالة فقدان أهلية حامل البطاقة أو وفاته.

• إذا خالف حامل البطاقة أي حكم أو شروط من األحكام والشروط الواردة في هذه الشروط واألحكام.

• إذا أســاء حامــل البطاقــة اســتخدم البطاقــة وبوجــه خــاص إذا اســتخدم البطاقــة فــي الوفــاء بأثمــان بضائــع أو خدمــات أو 
أعمــال مخالفــة ألحــكام الشــريعة اإلســامية.

• إذا وقــع الحجــز علــى ممتلــكات حامــل البطاقــة )ســواء كان الحجــز تحفظيــًا أو تنفيذيــًا( أو وضعــت تحــت الحراســة أو صــدر حكــم 
بشــهر إفاســه أو إعســاره عــن ســداد ديونــه.

• في حالة إغاق الحساب المفتوح باسم حامل البطاقة سواء تم ذلك بقرارمن البنك أو بناء على طلب حامل البطاقة.

28. يحــق لحامــل البطاقــة أن يطلــب إلغائهــا وذلــك بإخطــار كتابــي لفــرع البنــك الــذي فتــح فيــه حســاب البطاقــة وذلــك قبــل تاريــخ 
انتهــاء صاحيــة البطاقــة بســتين يومــًا.

ــه الناتجــة  ــر مــن ســداد التزامات ــاًء علــى طلــب حاملهــا فــإن ذلــك ال يعفــي األخي ــة إلغــاء البطاقــة مــن قبــل البنــك أو بن 29. فــي حال
عــن اســتخدام البطاقــة قبــل إلغائهــا ولــن يعفــي حامــل البطاقــة مــن تحمــل التزاماتــه تجــاه البنــك حتــى يتــم تســديد المبالــغ 
المســتحقة للبنــك بالكامــل والناشــئة عــن اســتخدام البطاقــة التــي ألغيــت وعلــى وجــه الخصــوص قيمــة المعامــات التــي تــم 
القيــام بهــا وتســجيلها تحــت رقــم البطاقــة حتــى يــوم إعادتهــا إلــى البنــك بعــد إلغائهــا لــدى كل المكاتــب ومــن النظــام اآللــي.

30. يقبــل حامــل البطاقــة أن يحتجــز البنــك فــي الحســاب المذكــور فــي طلــب البطاقــة مــا قيمتــه 110% مــن قيمــة حــد االئتمــان و/ 
أو يقبــل اســتمرار تحويــل راتبــه لمــدة )45( يومــًا علــى األقــل بعــد تاريــخ إلغــاء البطاقــة وإعادتهــا للبنــك أو لحيــن إصــدار البنــك 

شــهادة المخالصــة بعــد مضــي )45( يومــًا مــن تاريــخ إعــادة البطاقــة للبنــك وإلغائهــا.

31. يســتحق البنــك رســومًا ســنوية غيــر قابلــة للــرد مقابــل إصــداره البطاقــة وحتــى وإن صــدرت البطاقــة لمــدة أطــول مــن ســنة كمــا 
تســتحق الرســوم عنــد تجديدهــا.

32. فــي حالــة عــدم اســتام حامــل البطاقــة بطاقتــة خــال 45 يومــًا مــن تاريــخ إصدارهــا أو مــن تاريــخ تجديدهــا يتــم إلغــاء البطاقــة 
مــع إلــزام حاملهــا بكافــة رســوم اإلصــدار واإللغــاء.

33. ويحتفظ KIB بالحق في تجديد البطاقة أو رفض تجديدها.

34. فــي حالــة إلغــاء البنــك البطاقــة ألي ســبب مــن األســباب ال يعــزو إلــى حاملهــا، يــرد البنــك إليــه جــزء مــن الرســوم يقابــل المــدة التــي 
لــن يســتخدم فيهــا البطاقــة نتيجــة اإللغاء.

ثالثًا: أحكام عامة:

35. يقــر حامــل البطاقــة بعلمــه وموافقتــه علــى أن الخدمــات التــي تهيئهــا البطاقــة لحاملهــا تتوقــف فــي بعــض األقطــار فــي بعــض 
األيــام أو خــال العطــات الرســمية والوطنيــة والدينيــة وال يتحمــل البنــك مســؤولية عــن ذلــك.

• أي تخويــل بتجــاوز الحــد االئتمانــي الممنــوح لحامــل البطاقــة يتطلــب موافقــة مســبقة مــن KIB ويوافــق حامــل البطاقــة تأجيــل 
اســتعماله للبطاقــة فــي حالــة تجــاوز الحــد االئتمانــي لحيــن صــدور موافقــة مــن البنــك الــذي يحــق لــه قبــول ذلــك أو رفضــه دون 

إبــداء أســباب.

• فــي حالــة عــدم قيــام حامــل البطاقــة بالوفــاء بالحــد األدنــى لقيمــة الســداد خــال )30( يومــًا مــن تاريــخ كشــف الحســاب يتــم 
إيقــاف البطاقــة. وال يتــم إعــادة تفعيلهــا إال إذا قــام بالســداد قبــل )90( يومــًا مــن تاريــخ الكشــف. وإذا قــام بالســداد بعــد )90( 

يومــًا ال يتــم تفعيــل البطاقــة مــرة أخــرى إال بعــد مــرور 6 شــهور مــن تاريــخ الســداد.
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• وإذا تخلــف حامــل البطاقــة عــن الوفــاء بالحــد األدنــى لقيمــة الســداد مــرة أخــرى يتــم إلغــاء البطاقــة وال يتــم إصــدار بطاقــة أخــرى 
إال بعــد مــرور ســنة مــن تاريــخ ســداد المبالــغ المطلوبــة وبعــد الحصــول علــى الموافقــة الازمــة.

• وإذا تخلــف حامــل البطاقــة عــن الوفــاء بالحــد األدنــى لقيمــة الســداد مــرة ثالثــة يتــم إلغــاء البطاقــة و ال يتــم اصــدار أي بطاقــة 
مــرة أخــرى.

36. اتخــذ حامــل البطاقــة عنوانــه المذكــور فــي طلــب البطاقــة محــًا مختــارًا لــه ويحــق للبنــك إعانــه فيهــا بكافــة المراســات واألوراق 
القضائيــة مــا لــم يخطــر البنــك كتابــة بــأي تغييــر يطــرأ علــى هــذا العنــوان مــع ذكــر العنــوان الجديــد بوضــوح تــام. كمــا يفــوض 
حامــل البطاقــة البنــك فــي االســتعام عــن عنــوان ســكنه أو عملــه مــن هيئــة المعلومــات المدنيــة دون أدنــى مســؤولية علــى 

البنــك أو الهيئــة فــي ذلــك.

37. يتــم التحقــق مــن المعامــات واألرصــدة الموضحــة بكشــف حســاب البطاقــة مقابــل فواتيــر الشــراء وإخطــار البنك بــأي اختافات 
فــي غضــون أســبوعين مــن تاريــخ كشــف الحســاب، وإال اعتبــر هــذا الكشــف صحيحًا.

38. يجــوز للبنــك إجــراء أي تعديــل أو إلغــاء أو اســتبدال أي مــن هــذه الشــروط واألحــكام فــي أي وقــت ويعتبــر هــذا التبديــل أو اإللغــاء 
نافــذًا فــي حــق حامــل البطاقــة.

39. تخضــع العاقــة بيــن حامــل البطاقــة للشــروط واألحــكام الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة وتخضــع كافــة األحــكام الــواردة فــي هــذه 
ــت بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة  ــة الكوي ــن دول ــه نــص خــاص فيهــا، ألحــكام قواني ــرد ب ــم ي الشــروط واألحــكام، فيمــا ل
اإلســامية وتختــص محاكــم العاصمــة بالفصــل فــي أي نــزاع قــد ينشــأ عــن تنفيــذ أو تفســير أي شــروط فيهــا. وعنــد حــدوث أي 

نــزاع يكــون النــص العربــي هــو المعــول عليــه فــي التطبيــق.

40. يقــر حامــل البطاقــة بأنــه اطلــع علــى الشــروط واألحــكام المدونــة فــي هــذه االتفاقيــة ووافــق علــى االلتــزام بهــا بمجــرد توقيعــه 
عليهــا.
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1. Introduction

KIB Internet Banking )IB( service is an Internet based, secure electronic banking service of KIB )the “Service”( that allows a 
Customer )the “Subscriber”( or a User to perform Financial and Non-Financial Transactions on the Customer’s Account)s( with 
KIB )the “Bank”(.

These Terms and Conditions )the “Agreement”( set out the rights and obligation of the Bank, the Subscriber and the User in 
connection with the use of the Service.

This Agreement shall be the entire agreement between the Bank and the Customer in relation to the Service and shall, in the 
absence of a provision to the contrary herein, supersede all prior arrangement, whether written or oral, with respect thereto.

2. Definitions

The following words in the Agreement and the KIB IB Application shall unless the context otherwise requires, have the 
following meanings:

)a( “Account” means any account or accounts held at present or in the future by the Bank in the Customer’s name or in the 
name of a person for whom the Bank has permitted the Customer to validly act as guardian or attorney, for which KIB 
Internet Banking is available in respect of which the Bank’s normal terms and conditions in force at the relevant time 
apply as they would in normal circumstances and are therefore incorporated into these Terms and Conditions insofar as is 
appropriate, including but not limited to savings accounts and current accounts;

)b( “Authorized Officer” means an officer of a Corporate Customer registered with the Bank as having, and deemed to have, 
full corporate and constitutional authority to make an application for KIB Internet Banking on behalf of such Corporate 
Customer and accordingly bind the Corporate Customer by these Terms and Conditions;

)c( “Bank” KIB, P.O. Box 22822, Safat, Kuwait;

)d( “Banking Day” Any day on which the Bank is open for business in the State of Kuwait (save for weekends and official 
holidays;

)e( “Beneficiary” The intended recipient of funds (e.g. an individual, Merchant, financial institution, etc) as transferred by the 
Bank upon IB Instructions;

)f( “Computer” An electronic device that has the ability to store, retrieve, and process data, and can be programmed with 
instructions that it remembers;

)g( “Customer” means an individual or Company that has been authorized by the Bank to operate an Account and access and 
use KIB Internet Banking and that is deemed to have agreed to be bound by these Terms and Conditions by their access 
of the Site and use of KIB Internet Banking;

)h( “Cutoff Time” The deadline established by the Bank from time to time by which a particular type of transaction such as 
future dated Bill Payment, Funds transfer, Outward Remittance, etc. can be initiated, scheduled, amended or cancelled 
by using the Service;

)i( “Financial Transaction” A transaction initiated by a User through use of the Service which results in a movement of funds 
in the Account/s;

)j( “Identification Facilities” A Login ID, Password and PIN and any other identification facilities;

)k( “Internet” A worldwide communications network consisting of a large number of Computers and networks interconnected 
to each other;

)l( “Login ID” Such identification number/name used for identifying the User when used in conjunction with Password and PIN;

)m( “KIB Internet Banking Application” A request submitted by the Customer to provide the Service to the User;

)n( “Non-Financial Transactions” A Transaction initiated by a User through use of the Service that effects the Accounts and/ or 
other business activities with the Bank but which does not result in a movement of funds;

)o( “Internet Instructions” Instructions contained in a Financial or Non-Financial Transaction given by a User to the Bank;

)p( “Password” A set of secret alpha numeric values which when used by the User in conjunction with the Login ID and PIN 
will allow the User access to the Service;

KIB Internet Banking Usage
Terms and Conditions
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)q( “Payment” A transfer of funds by the Bank on an Account to a Beneficiary pursuant to User’s instructions, by means of a 
Payment Instrument;

)r( “Payment Instrument” An instrument used to effect payment on behalf of a Subscriber, which may include, but is not limited 
to, Manager’s Cheques, Bank Drafts and Telegraphic Transfers;

)s( “Phishing email” A fraudulent email that appears to come from the Bank in an attempt to collect personal information such 
as Login Id, Password, PIN etc from the recipient;

)t( “T-PIN/OTP” Secret “Transaction Password”, which is used by logged in Users to allow them to perform transfers outside 
own personal accounts or when adding/modifying new beneficiaries;

)u( “Service” KIB Internet Banking service “Internet Banking”;

)v( “Service Fee” The service charges payable to the Bank by the Subscriber in respect of various transactions initiated by the 
Subscriber/User on the Service;

)w( “Software” A set of instructions commonly known as computer program, written and compiled in a language which is 
readable and executable by an electronic machine such as a Computer;

)x( “Subscriber” The Customer registered for the Service;

)y( “User” The Subscriber and/or his/its nominated representative operating the Customer’s Account)s(;

)z( “Value Date” The date on which the funds pertaining to a Financial Transaction is made available to the Customer/ 
Beneficiary.

3. Requirements

)a( The Service will be made available to a Customer of the Bank. The Bank reserves the right to limit the Service to certain 
types of Accounts.

)b( To successfully access the Service, the following requirements will also apply:

i. A Customer of the Bank will register for the Service by submitting to the Bank a completed KIB Internet Application or by 
other means as the Bank may direct at the time of application for the Service.

ii. A Computer with Internet access, valid email address and Internet browser that supports 128 bit Secure Socket Layer 
)SSL( encryption.

iii. Identification Facilities made available by the Bank to each User at the time of registration for the Service.

4. Service Availability

)a( The Service will usually be available 24 hours a day, 7 days a week.

)b( The Service may be unavailable from time to time for routine maintenance, or for any other reason falling beyond the Bank’s 
control.

)c( Processing of some transactions types may not be available 24 hours a day and these instances will be advised to 
Subscribers at the sole discretion of the Bank.

5. Terms of Service

)a( The Service covers all Accounts, that a Subscriber now holds or subscribes to or registers for in the future and relates to 
)a( Individual Accounts in the Subscriber’s sole name;)b( business and corporate Accounts whether open now or opened 
in the future.

(b) The User may use the service to apply for various products and services which may be offered by the Bank from time to 
time, confirms full knowledge of and agrees to be bound by their respective Terms and Conditions.

)c( This Agreement is in addition to the terms and conditions that apply to the individual Accounts, Merchant Accounts and 
company Accounts that may be accessed or applied for through the Service.

)d( The Bank shall consider Internet Instructions as made in accordance with the Subscriber’s banking mandate.

)e( The Bank shall be entitled to act on Internet Instructions, which may include instructions through the secure email 
messages without any further reference to the Subscriber and without requiring written authentication/confirmation from 
the Subscriber.
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)f( The Subscriber may terminate the Service either in its entirety or in part at any time by giving notice of termination to the 
Bank. The notice may be submitted in writing or through the Service using the secure email facility.

)g( At the Bank’s option, the following limitations may apply:

i. The Subscriber may not link business Accounts, where the Subscriber is the owner/signatory with others )e.g. personal( 
deposit Accounts, unless expressly agreed by the Bank.

ii. Care must be taken by the User when effecting bill Payments, to ensure that it is initiated at least five (5) Banking Days 
in advance of the Payment Date, to allow sufficient time for processing and/or receipt of the Payment by the Beneficiary.

iii. When making a Bill Payment or registering a Bill Payment Mandate, the Subscriber will be solely responsible for:

a( Providing the Bank with the correct user/consumer/reference number and any subsequent changes and

b) Settling any claim or dispute which the Beneficiary or a third party may have or initiate inconnection herewith.

iv. Requests for issue of Drafts, Managers Cheques, funds transfer by telex or SWIFT received prior to the scheduled Cut-
Off time on a Banking Day will be issued on the same day.

v. When the User uses the Service to initiate a future dated Financial Transaction, the available balance in the designated 
debit Account must be sufficient to cover the scheduled transaction on its due date. Where balance is not available 
on the due date the transaction will not be processed. The Bank is under no obligation to notify the Subscriber if a 
transaction cannot be processed due to insufficient funds in the Account.

vi. Any IB Instruction to perform a future dated transaction will remain valid and effective notwithstanding the Subscriber’s 
death or bankruptcy or any other revocation of this authority, until the Bank receives the notice of the Subscriber’s death, 
bankruptcy or other revocation.

vii. All requests for Account sensitive information (such as personal identification, Account or other financial information) 
may be requested through secured email system available from the Service and will be responded to as early as possible.

6. General Terms

a( The Subscriber agrees, accepts and acknowledges:

i. That first use of the Service by User, constitutes the Subscriber’s acceptance and agreement to be bound by the terms of 
this Agreement for which separate written acceptance from the User is not required.

ii. That the Bank’s record of the Account)s( shall be conclusive evidence and legally binding for all purposes.

iii. That the Bank to respond, at its sole discretion to any and all enquiries received from any other Agents )including, 
without limitation, other banks(, concerning any and all Accounts of the Subscriber with the Bank, without reference to 
the Subscriber. The Subscriber further authorizes the Bank to disclose any information regarding the Accounts to other 
entities in or its Agents.

iv. That any printouts, statements, files or data in any other form pertaining to the Subscriber’s Accounts that may be 
downloaded or copied via use of the Service shall not be usable in any dealings with third parties in whatsoever manner 
and the Bank is indemnified against all loss or damage which may occur as a result of any violation to the above.

v. That the Bank or its Agents shall not be responsible for any liability, including but not limited to loss cost )direct or indirect( 
or damages )direct or consequential( or immediate refund, which may arise from their failure to properly identify the 
Beneficiary or for nonpayment of any Payment Instrument because of loss, theft, misplacement, mistake, omission or 
mutilation.

vi. That the Bank may recover any amount due to it under this Agreement by debiting the Account)s( with the Bank whether 
these Accounts are associated or not with the Service.

vii. That the Bank reserves the absolute right to charge a Service Fee at such rates as may be applicable from time to time 
by debit)s( to the Account. The Bank also reserves the right to revise its Service Fee rate)s( at any time without notice.

viii. That the Subscriber shall be bound by IB Instructions given by the User.

ix. That the Subscriber is solely responsible for the installation, maintenance, operation of the Computer and browser 
Software and ensuring that the Computer is compatible to the Internet.

x. That the Subscriber is also responsible for all errors, failures, and/or nonperformance of the Computer/Software or 
improper operation of the Computer or software.
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b( The Bank:

i. Reserves the right to decline an application, to discontinue the provision of the Service in its entirety or to discontinue a 
part of the Service without assigning any reason.

ii. May appoint Agents to carry out any duties in connection with providing the Service and may delegate to such Agents 
the authority to perform any activity/function, which the Bank is entitled to or obliged to perform.

iii. Shall accept no responsibility should any of its Agents fail to meet the Value Date due to time constraints, time difference 
between regions or regional holidays.

iv. Shall have no responsibility for failure or nonperformance of the Service beyond the control of the Bank or its Agents.

v. Shall not accept any claims from the Subscriber for compensation of interest, loss of interest or value dating for any 
transaction carried out through the Service.

vi. Shall have the right to reject or cancel any transaction in the event of that transaction being incomplete, inconsistent, 
incorrect or in breach of any statutory or regulatory legislation.

7. Security

a) The Bank is the exclusive owner of the Identification Facilities used by the User(s) hereunder.

b) The User(s) shall be the ultimate trustees of such identification facilities and shall keep the same safe and harmless and, 
accordingly follow such instructions as may be given to the User by the Bank from time to time.

c) The User shall exercise due care in using and preserving the privacy and confidentiality of the Identification Facilities 
and keep the Bank safe and harmless and indemnify the Bank against any claims for loss or damage )whether direct or 
consequential( which the Subscriber may have or which otherwise may arise as a result of and during the course of the 
User)s(’s holding in trust and use by the Subscriber, User)s( or their permitted assigns, successors in title, employees or 
any third parties to which the knowledge of such identification facilities shall become available by any means and due to 
any reason whatsoever.

d( For commercial Accounts, the Subscriber shall nominate User)s( and specify the User)s( individual access rights and 
privileges. Each User will have separate Identification Facilities. The Subscriber will be liable for all requests/transactions 
that are undertaken by such User)s( as per their access rights and privileges on the Account)s(. The Subscriber agrees to 
be liable for all the actions of all designated User)s( on these Accounts.

e) In the absence of due notification of the Bank by the User of unauthorized usage of the Identification Facilities and of the 
request by the User to disable the same, the Bank shall consider any transactions requested by way of using such facilities 
as authorized by the Subscriber and shall process the same at the Subscriber’s sole cost and risk.

f(  The User shall exercise due care against unauthorized access while entering the credentials such as Login ID, Password 
and T-PIN and shall always access KIB IB service from Bank’s website )www.kib.com.kw(

g) The Bank will not be liable for any instructions which is given after the Customer has notified the Bank that he has 
discovered or suspected that his passwords is/are known to someone else, or that someone impersonating him has 
contacted the helpdesk, or the Passwords, or his identification details, have become known to the person giving the 
unauthorized instructions as a result of negligence or willful default on part of the Bank.

8. Exclusion of Liability

The Bank will in no way be liable to a Subscriber for any loss / damage caused / suffered in the following cases:

i. Upon termination of the Service or a part of the Service without giving prior notice to Subscriber.

ii. Any misuse of the Service by any User where the misuse is as a result of non-adherence to reasonable security procedures 
or terms and conditions of the Service or any specific security procedures advised to the Subscriber by the Bank from time 
to time.

iii. Where the Subscriber fails to notify the Bank of any change in their email address, mailing address or contact numbers.

iv. Any errors or failures from any malfunction of the User Computer, Software, the Internet and Internet Service Provider, or 
any electronic virus or viruses that may infect Computer/Software that is used by the User.

v. Any industrial dispute or other matter outside the Bank’s control or the control of the Bank’s agents and subcontractors;

vi. Any erroneous Payment to any Beneficiary arising from any inputting error the User may make;
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vii. Any delay beyond the Bank’s control in making Payment to any Beneficiary;

viii. Any failure by the User to check any notice, communication which the Bank may have sent via Secure email;

ix. Any loss of data, Software, Computer or other equipment caused by the use of the Service;

x. Any loss arising out of any erroneous Payments or any delay in the transmission of funds through the Service to any 
Beneficiary which may result from the termination or disruption of the Service;

xi. Any loss arising out of the change in the exchange rate whereby only the exchange rate prevailing on the day of processing 
the transaction will be regarded.

xii. Any loss arising from the inaccuracy of any Financial or Non-Financial Transaction undertaken by the Subscriber;

xiii. Any failure by the Bank to make a Payment to a Beneficiary or to carry out the Subscriber’s instructions if the Account was 
attached by a court order or blocked/frozen for whatever reason.

xiv. Any other loss that a Subscriber may suffer by using the Service.

xv. Any loss arising after responding to phishing emails.

9. Termination or Modifications

a) The Bank has the sole discretionary right to amend the Terms of this Agreement at any time by giving sufficient notice.

b) Once a change (whether written or online) in the Terms of this Agreement has been notified to the Subscriber, the Bank will 
treat subsequent use of the Service by the User as the Subscriber’s acceptance of the change.

10. Customer’s Other Rights and Obligations

i. If the Customer becomes aware of any transactions on any of his accounts that have not been validly authorized by him, he 
must notify the Bank immediately. For this purpose the Customer must check bank statements the Bank sends him within 
a reasonable amount of time after he has got them and let the Bank know straightaway about any errors.

ii. If the Customer discovers, or suspects that his Passwords are known to someone else, he must immediately change the 
Passwords himself through the Service.

iii. The Customer must not allow anyone else to operate the Service on his behalf.

iv. When the Bank receives a payment instruction from the Customer through the Service, the Bank will be entitled to debit 
the payment plus any charges payable for the transaction from the account he has specified. Once the Customer has 
given an instruction through the Service, he will not be able to reverse it. The Bank will be under no obligations to reverse 
an instruction the Customer has given, or however, if the Customer asks the Bank to reverse an instruction after he has 
given it; the Bank may try to do so to the extent that it is possible under the rules and practices of the banking system. The 
Customer will be solely responsible for any costs KIB incurs as a result.

v. The Customer is not entitled to give the Bank instructions that are conditional. The Bank may consider these instructions 
but disregard any conditions.

vi. The Bank may, when it believes it is justified in doing so:

- Refuse to carry out an instruction given via the Service, or

- Insist on written confirmation for a particular instruction

vii. The Customer must compensate the Bank for any loss it suffers as a result of breaking any term of this agreement by the 
Customer.

viii. The Customer will be fully responsible for any kind of transactions or requests submitted online through the KIB IB Service 
even if the Customer notifies the Bank to disable the submitting user, unless negligence is established on part of the Bank 
with regards to implementing required procedures to deactivate the service. Moreover, the Customer is responsible to 
inform KIB about any user who has an access to the account online and has become unauthorized to access the account 
using the online banking service )KIB Online Service(.

11. Bank’s Other Rights and Obligations

The Bank has the right to change the terms of this agreement at any time by giving the Customer a notice either in writing or 
by sending him a message via KIB Online Service. The Bank will give the Customer a notice of any change one month before it 
takes effect, except when it has to be shorter in order to protect the security of the Service or in other circumstances beyond the 
Bank’s control. Once the Customer has received a notice about any change in the terms, the Bank will treat the Customer’s use 
of the Service after that as the Customer’s acceptance of the change.
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12. Governing Law

This agreement is governed by and will be construed in accordance with the Islamic Sharia’a and the Law of the State of Kuwait. 
Both parties agree to submit to the jurisdiction of the Kuwait courts in connection with any dispute. However, this does not affect 
the Bank’s right to pursue remedies in the courts of any other jurisdiction that is appropriate.

1. Yourself )OUR( – All local and overseas charges to be borne by sender. Additional charges up to KWD … will be charged 
upfront as correspondent bank charges.

2. Shared (SHA) – Local charges to be borne by sender and overseas charges by Beneficiary.

3. Receiver (BEN) – All local and overseas charges to be borne by Beneficiary.

4. Please ensure that there are no special characters in the Beneficiary details. If the beneficiary name contains any special 
character including “-“or “.” Then kindly remove the same before submitting.

5. The length of the Swift Code consist of minimum eight )8( characters or maximum eleven )11( characters. If the swift code is 
less then please add “xxx” suffix at the end of swift code to make it 11 characters, without space in between. Kindly note that 
the payment will be rejected and charges will be imposed if invalid Swift code is entered.

6. The customer authorize the bank to freeze the amount required in his/their account for outgoing SWIFT transfer.

7. For transfer to all IBAN number is mandatory and is provided to the beneficiary by their Bank. If the beneficiary details are 
missing or incorrect, the charge may be applied by the beneficiary bank which will be deducted from your payment.

8. The actual amount received by the beneficiary may be reduced by charges imposed by the beneficiary bank. The exchange 
rates are indicative and actual rate will be applied at the time of transaction.

9. A remitter may amend or cancel funds transfer request only if the request is received prior to execution of the funds transfer 
request.

10. Once an instruction has been submitted to a Correspondent Bank it cannot be amended. You will need to submit a written 
request (on Bank`s specified format) signed by the authorized account signatories to cancel the original payment instruction.

11. KIB cannot act on telephone, e-mail or verbal requests to cancel payment instructions.

12. While KIB would not guarantee cancellation or amendments to be executed once the request is submitted and would be 
done on a best effort basis only without any risk or liability of KIB or any of its staff members.

13. Once a payment has been processed, the funds have been remitted. Therefore, KIB cannot contact the Correspondent Bank 
/Beneficiary Bank to recall the payment instructions.

14. If funds transfer request has already been executed by KIB or its correspondent Bank, I/we the remitter, understand and 
agree that the request to cancel the funds transfer will be effective with the voluntary consent of KIB and the beneficiary bank.

15. KIB will first have to check with the beneficiary bank to determine whether or not the beneficiary bank will return the already 
remitted funds.

16. The success of any such recall depends on a number of factors that are outside KIB’s control, such as:-

A( Exchange control restrictions in other countries,

B) Availability of funds in the beneficiary’s account

C) Policies of the receiving bank/beneficiary bank, etc.

There is also no specific timeframe within which funds that are recalled may be returned. Payments may be returned after 
several weeks. The receiving bank may also levy a charge for processing/returning the funds. Therefore, remitter of funds 
must ensure that double-check has been exercised to confirm the payment details are accurate before forwarding the 
instructions to KIB.

17. If the beneficiary bank confirms that the funds are returnable and the funds are returned to KIB, KIB will return the funds to the 
remitter in the same account where from fund has been remitted only after the fund received from the correspondent bank.

Swift Transfer
Terms and Conditions



P.OBox 22822, Safat 13089
1 866 866

18. The amount that is returned may be less than originally transferred because of service charges/exchange rate deference of 
the beneficiary bank and/or KIB. And the customer is not entitled to any compensation claim from the bank about it.

19. Returned funds will be in Kuwaiti Dinars. If funds transfer in a foreign currency was originally converted from Kuwaiti Dinars/
source account currency, returned funds will be in Kuwaiti Dinar at the exchange rate established by KIB on the date of return.

20. KIB shall not be liable to any loss that may arise from the customer or resulting from the failure of the beneficiary bank or the 
ultimate beneficiary to accept a cancellation of the funds transfer request.

21. To avoid duplication of payment instructions please submit new instructions only after the cancellation of the previous 
instructions have been confirmed by the Correspondent Bank.

22. Customer should ensure adequate funds for the transfer and charges for the transaction to be executed else the transaction 
would be rejected / would not be executed by the bank.

23. KIB would not be responsible for any incorrect / incomplete request or actions of any of its correspondent bank or beneficiary, 
for non-credit or delayed credit of funds due to regulatory or any other reason whatsoever.

24. Bank would not be liable for duplication incase the funds are not returned and new instructions are executed based on the 
customer’s request.

25. Bank would charge additional charges for request sent to correspondent bank based on the banks schedule or charges or 
based on the expended incurred.

On acceptance of my Card Application by KIB )KIB( and issuance of a payment card)s(, I am binding myself to the following terms 
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and conditions governing the usage of the card.

First: Definitions:

The following words and expressions shall hold the meaning herein indicated against each of them:

Bank Card: refers to Kuwait International Bank or also as KIB means all categories of payment card 
[Credit Card or Charged Card or Instalment Card] issued by the Bank to KIB customer)s( and 
such a card)s( may carry the logo of an international network agency )e.g. Visa(.

Payment Card: refer to “card”

Cardholder: refers to the customer in whose name and responsibility the primary card and/or additional 
card)s( was issued by the Bank

Additional Cardholder Card Account: Any individual authorized by the Bank to obtain a payment card upon the instructions of and 
at the responsibility of the primary cardholder. May also be referred to as the cardholder.

Card account The account of the customer in whose name the primary card was issued. All card 
transactions, fees, subscriptions, expenses and due amounts shall be posted to this account 
and in accordance with Bank’s published tariff.

Card Application: The application form that a KIB customer must use to apply for a Payment Card)s( and this 
application forms as an integral part of the terms and conditions of card issuance.

Card Transaction: Any purchase of goods/services and cash withdrawal transactions made by the Primary 
and/ or Additional Cardholder.

Card Limit: The maximum amount permitted by the bank to charge for goods and services and also for 
cash withdrawal through the card.

Cash Limit: The maximum cash withdrawal limit permitted to the primary/additional cardholder)s( within 
the Card Limit and it is provided entirely at the discretion of the Bank. This limit may be 
changed, reduced or restricted at any time by the Bank.

Overlimit: Amount exceeding the Card Limit.

Current Balance: Total debit/credit balance on the Card Account according to the records maintained by the 
bank.

Minimum Payment Amount: The amount that must be paid by the Payment Due Date. This amount may be a percentage 
or the total outstanding of the card account depending on the type of payment settlement 
indicated in the Card Application. This amount may also include the Over limit Amount and/
or the Past Due Amount )if any(.

Payment Due Date: The date specified in the Statement of Account by which date the Minimum Payment Amount 
must be paid.

Past Due Amount: Full or part unpaid amount not settled by Payment Due Date. It is carried forward and added 
to the Minimum Payment Amount of the following month)s(.

Primary Card: the Payment Card issued to a customer who has an account with KIB and under whose 
instructions and responsibilities an Additional Card)s( may be issued.

Clearance Certificate: A certificate issued by the branch at which the card account is held, stating if there is any 
outstanding balance due to the bank from customer )the cardholder(.

CiNet: Credit Information Network Company [CI-NET].

PIN: Personal Identification Number issued to the Cardholder

POS: Point of Sale )POS( is an electronic terminal used to process payment card charges for 
goods/ services bought.

KIB Credit Card
Terms and Conditions



P.OBox 22822, Safat 13089
1 866 866

Second: Terms and Conditions:

1. Cardholder accepts and declares that the Card[s] will be used exclusively by him and that all Card related transactions shall 
be in compliance with the terms and conditions of this agreement.

2. Cardholder must not permit any other person[s], not duly authorized by the bank, to use the Card for any purpose; and 
Cardholder declares to reveal his identity whenever so requested, and will comply with the terms and conditions prescribed 
by the bank while using the card strictly within the Card Limit. The Cardholder shall assume full responsibility towards the card 
usage and all consequences thereof, especially in the event of its damage, loss, theft, or usage by others. The Cardholder 
shall, at all events, assume responsibility to pay off all amounts resulting from card usage in favour of KIB.

3. In case of loss or theft of the card, the cardholder must immediately notify the bank’s Contract Centre on 1 866 866 )available 
24 hours) and then he must confirm it in writing within three days. Until the bank receives the written notification, the cardholder 
remains responsible for settlement of total due resulting from the use of the lost/stolen card.

4. The cardholder will waive this right to request the bank to refund the amount of any goods or services obtained through the 
card.

5. Cardholder agrees and authorizes the Bank to seek CiNet inquiry and also to periodically update CiNet with any card related 
financial transaction data.

6. The Cardholder agrees and undertakes to transfer his monthly Salary or Pension to his account referred in the card application 
and is obliged to maintain an adequate balance in the account sufficient to settle the amount due and/ or offer a cash collateral 
equivalent to 110% of the required Card Limit authorized by the bank and shall authorize the bank to debit the Minimum 
Payment Amount thereof pursuant to Article )19( hereof.

7. The Cardholder undertakes to use the card within the approved Card Limit and declares that the total monthly debt installment 
obligations inclusive of Credit Card payment, in force at the time of processing application, shall not exceed CBK’s installment-
to-income-ratio. The Cardholder agrees that the bank may adjust the Card Limit at any time in order to strictly comply with any 
CBK directives or for any credit reasons.

8. The bank, at its absolute discretion, may reject any purchase made on the card which exceeds approved Card Limit or is 
deemed illegal or unethical. Cardholder agrees not to use the card for any illegal or unethical purpose. Further, the cardholder 
is prohibited from any unlawful use of the card for purchase of goods and services prohibited by local law applicable in the 
cardholder’s jurisdiction. Cardholder must not use the card to purchase gold for any commercial purposes.

9. Withdrawal of cash by the cardholder may be permitted completely at the discretion of and upto the limits fixed by the bank. 
The bank may charge or restrict or reduce this limit or withdraw it altogether, whenever it deems necessary and without 
assigning any reason and/or giving any notice.

10. Cardholder must sign Sales Vouchers and documents as identical to his signature on the card. However, the absence of such 
signature and/or discrepancy in the same shall not exempt the cardholder from settling his card account or being liable for 
the transaction value made on the card. When the sales vouchers and documents are presented to the bank.

11. Cardholder may not demand copy of sales voucher as a proof of purchase especially in all internet transactions which 
don’t require signature of cardholder on any document. Cardholder shall assume irrevocable responsibility regarding all 
transactions carried out online or through any other means in case he contests the same.

12. The bank shall not assume any responsibility in case a merchant declines to accept the card, and shall not be responsible for 
any defect / delay / deficiency of goods or services bought using the card. Cardholder is committed to pay off the bank the 
outstanding amount resulting from the card transactions once so demanded by the bank notwithstanding of any disputes 
between the cardholder and the vendor)s( from whom the merchandize or service was purchased.

13. The cardholder agrees to hold the bank harmless for any inconvenience or damages caused due to failure of ATM or POS 
(point of sale) terminal[s] whether due to technical failure, insufficient card limit or due to delays in crediting funds to the card 
account or any other reason of non-functioning from within or outside Kuwait.

14. Cardholder undertakes to notify the bank )the branch which opened the card account( in writing within 5 days of any 
unauthorized, unsolicited, or suspicious transaction[s]. The cardholder further accepts liability for any losses as a consequence 
of his failure to inform the bank within the 5 day period. Cardholder accepts not to demand the amount of the disputed 
transaction)s( it is conclusively resolved and a decision is made.

15. Cardholder hereby irrevocably and irreversibly authorizes the bank to charge the card account with all card transaction 
amounts inclusive of foreign exchange differences for foreign transactions; in addition to the tees, charges and expenses due 
on these amounts and services introduced by the bank hereunder.

16. Charging the card account with any transaction amount shall be considered a sufficient proof of such transaction[s]. The bank 



P.OBox 22822, Safat 13089
1 866 866

shall charge fees in case cardholder requests original transaction voucher, which may be subject to retrieval delays; yet such 
request may not exempt cardholder from settling the related transaction amount.

17. Statement of Card Account is considered final and binding to the cardholder to settle card account on or before Payment 
Due Date as indicated. It is the responsibility of the Cardholder to seek the Statement of Account on a monthly basis from 
the bank.

18. Cardholder shall waive his right to request auditing the books and accounting records of the bank pertaining to the transactions 
resulting from card usage. The cardholder may not contest to the same unless there is concrete evidence - of their inaccuracy 
- which is convincing and acceptable to the bank›s Audit Department and the Shari’a Supervisory Board.

19. Cardholder undertakes to settle the Minimum Payment Amount on or before the Payment Due Date as set out in the 
Statement of Account or as could be found from the bank›s round-the-clock customer service number 1 866 866 and/ or 
from the bank’s interactive online banking facility or from the bank where his bank account is kept.

20. If the Cardholder fails to settle the Minimum Payment Amount for more than 30 days, the Past Due Amount will be carried 
forward and added to the Minimum Payment Amount of the following month.

21. If the Current Balance exceeds the Card Limit, the exceeded amount shall be deemed due and payable immediately or upon 
the bank›s request, and shall, at the discretion of the Bank, be added to the Minimum Payment Amount.

22. Any payment made by cardholder on or before Payment Due Data will be set off against the total Current Balance. Any 
payment in excess of the Current Balance will be treated as overpayment and will remain in the Card Account.

23. The cardholder authorizes the bank to immediately recover by debiting Card Account of any Cash drawings, transfers or 
payments made on the card, in addition to any fees, commissions or outstanding expenses due to card issuance or renewal. 
The Bank may also block these amounts in the account to redeem its rights.

24. The cardholder irrevocably and unconditionally authorizes the bank to set off all transaction amounts, fees, commissions due 
to the bank, arising out of the card usage in line with this agreement, against the credit balance)s( of any account)s( that are 
maintained by the cardholder with the bank or at any other bank(s) or financial institution(s) and such set off shall be made 
without prior reference to or approval from the cardholder.

25. All deposits, goods, and any existing funds in accounts that belong to the cardholder held at the bank shall be considered 
pledged as a collateral against settlement of amounts due or that shall become due by the cardholder, for any reason.

26. It is agreed that the Card shall remain the property of the bank throughout the validity of this agreement. The Cardholder shall 
immediately return the card to the bank upon request of the bank and/or its expiry hereof.

27. The bank shall have the right, at its absolute discretion, at any time, to cancel the card or refuse to renew the same, without 
prior notification and without the need to explain the reason, particularly in the event where the cardholder or the holder of the 
additional card violates any of these terms and conditions. Bank reserves the right to cancel the card in the following cases:

• In case the cardholder is incapacitated or deceased.

• In case the cardholder was found to be in breach of any of the terms and conditions thereof.

• If the cardholder misused the card, specially if used to pay off merchandize or services violating the provisions of Islamic 
Shari’a.

• If an attachment (prejudgment or executive) was imposed on the cardholder’s properties or were placed under receivership, 
or if the cardholder was adjudicated bankrupt or insolvent.

• In case cardholder account is closed whether by the Bank or upon cardholder›s request.

28. Cardholder shall have the right to request cancellation of the card by virtue of written notification to the account branch at 
least 60 days before the expiry of the card.

29. If the bank or cardholder chooses to cancel the card, cardholder shall not be exempted from fulfillment of his obligations 
resulting from card usage prior to its cancellation, and shall not be exempted from his liabilities against the bank until 
settlement of total outstanding amounts arising from the use of the cancelled card, specially transactions performed and 
recorded under the same card number until return date to the bank after being cancelled from the computer system and all 
offices.

30. The cardholder accepts that the bank may block in the bank account mentioned in the card application an amount equivalent 
to 110% of the Card Limit and/or accepts to continue to transfer his salary for at least )45( days after date of cancellation and 
return the card to the bank or till the clearance certificate is issued after a minimum of (45) days from date of returning the 
card to the bank and cancellation thereof.
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31. The Bank is entitled to non-refundable annual fees against issuance of the card even if issued for longer than one year. Fees 
are also payable upon card renewal.

32. In case cardholder does not collect of his card from account branch within 45 days from date of issuance or renewal, the 
card will be cancelled and the cardholder shall assume all expenses resulting from issuance and cancellation of the card.

33. The Bank shall reserve the right to decline or renew a card.

34. In case of card cancellation for any reason caused by other than the cardholder, the Bank shall reimburse the cardholder the 
remaining amount corresponding to the remaining period.

General Provisions

35. Cardholder acknowledges and agrees that the services offered by the card maybe suspended in some countries on certain 
days during official, national and religious holidays, and that the bank shall not be held liable therefrom.

• Any authorized overlimits granted to the cardholder shall require KIB prior approval, and therefore, the cardholder shall 
agree to postpone any card transaction in case where it exceeds the card limit until approval is issued by KIB which has the 
right to accept or decline the same without providing any reasons.

• In case of the cardholder’s failure to fulfill the Minimum Payment Amount due within (30) days from statement date, the card 
will be deactivated. If the amount is settled before 90 days of the statement, the card will be reactivated. However, if it is 
settled after 90 days, the card will be reactivated only after the elapse of six )6( months from date of settlement.

• In case of a second default, the card shall be cancelled and reissued only after one year from the date of recovery of the due 
amount and subject to the required approval.

• In case a third default, the card will be cancelled and will not be reissued.

36. The Cardholder has taken the address mentioned in the Card Application as his chosen place of domicile, at which the Bank 
has the right to serve him with all correspondences and notifications, unless he notifies the bank in writing with any change 
in such address, in which case the new address must be clearly stated. The Cardholder also authorizes the bank to inquire 
on his residence and work address from the Public Authority for Civil Information without any liability assumed by the Bank 
or the Authority.

37. To verify the transactions and balances shown on the card statement against sales receipts and notify the bank of any 
discrepancy within two weeks from statement date, otherwise card statement will be assumed as correct.

38. The Bank may amend, cancel, or replace any of the terms and conditions hereof at any time. Such amendment shall be 
binding to the cardholder.

39. Terms and Conditions thereof shall govern the relationship between the bank and the cardholder. Unless otherwise stated, 
any provision that has not been provided for hereunder shall be subject to the Laws of the State of Kuwait to the extent where 
they do not conflict with the provisions of the Islamic Shari’a. Courts of the Capital shall have jurisdiction over any dispute 
that might arise from the execution or construction hereof. The Arabic text shall prevail in case of any dispute.

40. The cardholder declares that, upon signing these Terms and Conditions, he has been duly informed thereof and has accepted 
the same.


