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اأوال: لكل احل�سابات

يتم التعامل على احل�صابات مبعرفة العميل اأو من ميثله قانونيا وذلك مبوجب توكيل �صاري ونافذ املفعول ويتعهد العميل ‑مبوجب هذا‑ باإخطار البنك كتابة يف حالة اإلغائه للتوكيل ال�صادر منه ملمثله وال   .1
يكون البنك م�صئوال عن اأية مبالغ �صرفت اأو مت �صحبها قبل ا�صتالمه لهذا االإخطار.

الر�صيد الدائن يف احل�صاب اجلاري هو قر�ض ح�صن حال ال ي�صتحق اأية اأرباح وال يتحمل اأية خ�صائر، بخالف ما قد ي�صتحق للبنك من م�صاريف.   .2
يتحمل العميل امل�صئولية عن كافة االأ�صرار التي تلحق به اأو بالغري والناجتة عن اإجراء اأي ت�صرف ال يجوز له اإجراءه ب�صبب نق�ض االأهلية اأو فقدانها ما مل يتم اإخطار البنك عن حالته من قبل ويل �صئونه.  .3
تعت��ر كاف��ة احل�ص��ابات املفتوح��ة حالي��ا وتلك التي تفتح م�ص��تقبال لدي البنك با�ص��م العميل وحدة واح��دة ومت�صامنة للوفاء بحق��وق البنك لدي العميل بغ���ض النظر عن طبيعة تلك احل�ص��ابات اأو العملة   .4
امل�ص��تخدمة فيه��ا. كم��ا تعت��ر كافة االأوراق التجارية واالأوراق املالية واأية ب�صائع اأو اأ�صول اأخري مرهونة ل�صالح بن��ك الكويت الدويل �صامنة حلقوق البنك لدي العميل اأيا كان م�صدرها. ويفو�ض العميل 

البنك ‑ مبوجب هذا ‑ باإجراء املقا�صة والتحويل بني اأية اأر�صدة دائنة للعميل من اأي ح�صاب له اأو عائد بيع اأية اأوراق مالية مرهونة وبني اأية مبالغ م�صتحقة للبنك لدى العميل.
يقرر البنك وفق مطلق �صلطته التقديرية احلد االأدنى للر�صيد الذي يجب فتح احل�صاب به، ويجوز للبنك تعديل هذا احلد يف اأي وقت من االأوقات.  .5

تكون �صجالت البنك وك�صوف احل�صابات ال�صادرة عنه ملزمه للعميل وتكون دليال قاطعا على حقوق والتزامات العميل ما مل يعرت�ض العميل عليها خالل 15 يوم من تاريخ اإخطاره بها.  .6
يق��ر العمي��ل باأن��ه ق��د اتخذ العنوان املبني يف هذا الطلب حماًل خمتارًا له ال�ص��تالم كافة املرا�ص��الت اأو االإعالن��ات اأو االإخطارات املوجهة اإليه من البنك، ما مل يقوم العمي��ل باإخطار البنك اإخطارًا كتابيًا   .7
بتغي��ري ه��ذا العن��وان، كم��ا يق��ر العميل باأنه يف حال تغيري العنوان وعدم اإخطار البنك بهذا التغيري، فاإن البنك ال يتحمل اأية م�ص��ئوليات عن اأية اأ�صرار قد تنتج عن التاأخري، اأو فقدان الر�ص��ائل اأو اإف�ص��اء 

�صريتها، اأو الأي �صبب اآخر.
للبنك احلق يف فتح واالحتفاظ بح�ص��اب اأو ح�ص��ابات اأخري با�ص��م العميل وذلك وفقا ملطلق �ص��لطة البنك التقديرية الإدارة وقيد املدفوعات التي تتم من العميل اأو امل�ص��تحقة عليه وللبنك جتميع وتوحيد   .8

اأر�صدة تلك احل�صابات.
يحق للبنك اقفال ح�ص��اب اأو ح�ص��ابات العميل يف حال تراءى له ذلك وفقا ملطلق �ص��لطته ودون حاجة اإلى اإبداء اأ�ص��باب وعلى العميل فور اإخطاره بذلك اأن يعيد كافة دفاتر ال�ص��يكات وبطاقات االئتمان   .9
وبطاقات ال�ص��حب االآيل التي يف حيازته واإغالق كافة �صناديق االأمانات، كما يلتزم العميل حينئذ ب�ص��داد كافة االأر�صدة املدينة والر�ص��وم االأخرى امل�ص��تحقة للبنك على الفور، كما يكون للبنك احلق يف 

رف�ض فتح اأي ح�صاب دون اإبداء االأ�صباب وله احلق يف جتميد احل�صاب كليا اأو جزئيا متي دعت احلاجة لذلك ل�صمان حقوق البنك لدي العميل النا�صئة عن اأية تعامالت.
للبنك احلق يف اإقفال احل�صاب دون احلاجة اإلى تنبيه اأو اإنذار للعميل يف حالة اإ�صدار العميل ثالثة �صيكات بدون ر�صيد. ويحق للبنك يف هذه احلالة، حتويل ر�صيد احل�صاب )دائنا اأو مدينا( اإلى ح�صاب   .10

جديد يفتحه البنك با�صم العميل ال ميكن اأن ي�صحب عليه �صيكات ويتم قيد كافة التزامات العميل من بطاقات ائتمان وغريه على هذا احل�صاب اجلديد.
يحق للبنك االمتناع عن �صرف ال�صيكات امل�صحوبة مقابل �صيكات مودعة لديه للتح�صيل طاملا مل يتم حت�صيلها بالفعل.  .11

يحق للبنك رف�ض الوفاء بقيمة ال�صيكات وامل�صحوبات والكمبياالت واأوامر الدفع االأخرى وامل�صحوبة على هذا احل�صاب اإذا مل يكن ر�صيد احل�صاب امل�صحوب عليه كافيا، ولو كان لل�صاحب ح�صاب اآخر دائن   .12
يف نف�ض الفرع اأو فرع اآخر.

يلت��زم العمي��ل بب��ذل العناية الواجبة للمحافظة على دفاتر ال�ص��يكات وبطاقات االئتمان وبطاقة ال�ص��حب االآيل وعليه اإخطار البنك فور فقده اأي مم��ا ذكر وال يجوز الرجوع على البنك يف حال تنفيذه الأي   .13
معامالت مبوجبها قبل اإخطاره بواقعة الفقد وفقا ملا يقرره القانون يف هذا ال�صاأن.

يقر العميل باأنه يخلي م�صئولية البنك عن اأية تاأخري اأو عدم اإجراء اأو اإمتام عمليات التحويل ب�صبب عدم وجود ر�صيد كاف اأو خلطاأ اأو نق�ض يف بيانات طلب التحويل اأو لفر�ض اأية قيود على التحويالت   .14
اأو حلجز املبلغ اأو م�صادرته من قبل ال�صلطات املحلية اأو �صلطات الدول االأخرى اأو لقيام �صبهة لت�صمنها عملية من عمليات غ�صيل االأموال اأو متويل االإرهاب اأو الأية اأ�صباب اأخرى خارجة عن اإرادة البنك، 
كما يقر العميل ب�صحة رقم احل�صاب اخلا�ض بامل�صتفيد الذي تتم عليه   عمليات التحويل التي يقوم بها البنك بناء علي طلبه   وال يقع علي عاتق البنك اأية م�صئوليات تتعلق بالتاأكد من البيانات اخلا�صة 
بامل�صتفيد  املطلوب اإجراء التحويل اإليه، ويقر العميل باإعفاء البنك عن اأية م�صئوليات تنتج عن التحويالت فيما لو متت على ح�صاب خالف ح�صاب امل�صتفيد. ويف حال حتويل مبالغ تزيد عن املبلغ املطلوب 
حتويل��ه اإل��ى عمي��ل البن��ك ع��ن طريق اخلطاأ، فاإن العميل يفو�ض البنك تفوي�صًا نهائًيا غري قابل لالإلغاء خ�صم هذه الزيادة من اأي ح�ص��اب يخ�ض العميل لدى البنك، كما يقر ويلتزم العميل ب�ص��داد هذه 

الزيادة اإلى البنك يف حال عدم وجود مبالغ تغطي هذه الزيادة.
يقر العميل مب�صئوليته التامة وعلمه بالنتائج التي قد ترتتب عليه جتاه كافة عمليات االإيداع التي تقيد يف ح�صابه من قبل اأي �صخ�ض اأو جهة ما مل يتم رف�صها من قبله خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ   .15

�صدور ك�صف احل�صاب الذي ت�صمن هذا القيد اأو علمه باالإيداع باأية طريقة اأخرى اأيهما اأ�صبق.
يحق للبنك االمتناع عن حتويل النقد من واإلى ح�ص��اب العميل اإذا �ص��ك البنك الأ�ص��باب معقولة باأن عملية التحويل حتتوي على �ص��بهة غ�ص��يل لالأموال وال يعتر البنك م�صئوال قبل العميل عن اأي اأ�صرار قد   .16

تلحقه نتيجة االمتناع عن تنفيذ التحويل.
يحق للبنك قيد املعامالت التي تتم بعد مواعيد العمل الر�صمية للبنك يف ذات اليوم اأو يف يوم العمل التايل وذلك وفقا ل�صيا�صات البنك.  .17

على العميل االت�صال بالبنك يف اأول يوم عمل يلي حدوث اأي مما يلي:  .18
اأ ‑‑ عدم حت�صيل النقد نتيجة خلطاأ العميل بعد ا�صتخدام اأجهزة ال�صحب االآيل.  .a

ب ‑‑ اأية اأخطاء اأخري متت ب�صاأن التعامل على ح�صاب العميل.  .b
ج‑ فقدان العميل الأي مما ذكر يف البند رقم 13.   .c

ا�صتخدام العمليات امل�صرفية االإلكرتونية يرخ�ض للبنك تلقائيا القيد يف احل�صاب اأو اخل�صم على ح�صاب العميل بقيمة هذه العمليات اإ�صافة اإلى ما ي�صتحق من ر�صوم واأتعاب يتم احت�صابها من اآن الآخر.   .19
ويق�صد بالعمليات امل�صرفية االإلكرتونية وفقا لهذه ال�ص��روط العمليات التي تتم بوا�ص��طة اأو عن طريق اأجهزة ال�ص��حب االآيل واخلدمة الهاتفية ونقاط البيع وInternet Banking وكافة اأنواع اخلدمات 

االلكرتونية التي يقدمها البنك من اآن الآخر.
يعتر الرقم ال�صري الذي ي�صتخدمه العميل الإجناز اأية معامالت خا�صة بح�صابه / ح�صاباته لدي بنك الكويت الدويل مبثابة توقيعه ال�صخ�صي ودليال على م�صئوليته عن العمليات التي متت على ح�صابه   .20
/ ح�ص��اباته، ويوافق العميل بانه يف حالة اجراء اأي معاملة عن طريق اخلدمات املذكورة يف البند ال�ص��ابق فانه �ص��وف يتقيد بال�ص��روط وال�صوابط التي حتكم امل�ص��وؤولية الكاملة يف �صمان وحفظ �ص��رية 
املعلومات اخلا�صة به اثناء ا�صتخدام العمليات امل�صرفية االإلكرتونية او الهاتفية مبا يف ذلك جميع املرا�صالت التي متت بينه وبني البنك عر اخلدمة الر�صائل الق�صرية ويكون العميل م�صوؤوال م�صوؤولية 
مطلقة عن ا�صتخدام هاتفه او بريده االإلكرتوين ويكون م�صوؤوال عن النتائج املرتتبة على ذلك خا�صة يف حاالت الفقدان او ال�صرقة او التلف او �صوء اال�صتخدام او القر�صنة او التزوير او االأعطال التقنية.

 الشروط واألحكام الخاصة
بفتح حساب مصرفي



يج��وز للبن��ك يف اأي وق��ت والأي �ص��بب كان اأن يوق��ف موؤقتًا / اأو نهائيًا ا�ص��تخدام خدمات العمليات امل�صرفي��ة االإلكرتونية اأو الهاتفية )مبا يف ذلك خدمة الر�ص��ائل الق�صرية( وذلك يف حالة ح�صول عطل   .21
تقني ويف هذه احلالة فاإن البنك لن يكون م�صوؤواًل باأي �صورة من ال�صور عن النتائج املرتتبة على وقف تلك اخلدمات موؤقتًا. اأو نهائيًا، كما يحتفظ البنك بحقه يف تعديل طريقة ا�صتخدام هذه اخلدمات 

من وقت الآخر بدون اأخطار، وتخ�صع الر�صوم والعموالت التي تطبق على هذه اخلدمات ح�صب الئحة الر�صوم والعموالت املعمول بها لدى البنك.
يح��ق لبن��ك الكوي��ت ال��دويل )KIB(  اأن يعل��ن يف اأي وقت عن اأي نوع من الرامج اأو العرو�ض اأو اخل�صومات اأو احلمالت الرتويجية  اأو املكافئات اأو املزايا للح�ص��ابات ، ويحق للبنك )KIB( اأن يخ�ص�ض   .22
بع�ض احل�صابات دون االأخرى لتكون م�صمولة بهذه الرامج اأو العرو�ض اأو اخل�صومات اأو احلمالت الرتويجية اأو املكافئات اأو املزايا مبا يف ذلك: طرق اكت�صاب وا�صتخدام النقاط، �صروط الرامج، انتهاء 
�صالحية النقاط املكت�ص��بة، حدود النقاط املجمعة، كما يحق لبنك الكويت الدويل )KIB( تعديل واإلغاء �ص��روط واحكام الرامج املذكورة او احلمالت الرتويجية، كاملزايا، �ص��روط االنت�ص��اب، املكافاآت 
  )KIB( وم�ص��تويات املكافاآت ب�ص��كل كلي اأو جزئي ويف جميع االأوقات، حتى واإن كانت هذه التعديالت قد توؤثر على اآلية حت�صيل النقاط اأو املكافاآت او ن�ص��بة اخل�صومات، ويكون قرار بنك الكويت الدويل
يف ذلك بدون قيد اأو �صرط وال يحق للعميل االعرتا�ض على ذلك،   على اأن يقوم البنك )KIB( باإخطار العميل باأي تعديالت كتابيا او من خالل اأي من القنوات اأو الو�صائل االلكرتونية املتاحة لدى البنك 

خالل وقت كايف.
يقوم بنك الكويت الدويل )KIB( باالإعالن عن احلمالت الرتويجية اأو الرامج اأو العرو�ض اأو اخل�صومات اأو املكافاآت اأو املزايا من خالل املوقع الر�صمي للبنك اأو اأي و�صيلة من الو�صائل االأخرى املتاحة   .23
للبن��ك، ويق��ر العمي��ل باأن��ه اطل��ع على �ص��روط واأحكام  احلمالت الرتويجي��ة اأو الرامج اأو العرو�ض اأو اخل�صومات  اأو املكافئ��ات اأو املزايا املعلن عنها من البنك )KIB( وق��ام مبراجعتها من خالل املوقع 
الر�ص��مي للبن��ك )KIB( وواف��ق عليه��ا دون اأي حتف��ظ اأو اعرتا���ض، وال يحق للعميل م�ص��ائلة البنك اأو االعرتا�ض على ذلك حاليًا اأو م�ص��تقباًل  يف �ص��اأن احلمالت الرتويجية اأو االدعاء ‑ على �ص��بيل املثال 

للح�صر ‑ عدم معرفة الو�صول اإلى املوقع الر�صمي للبنك.   
تعتر بيانات ك�صف احل�صاب الذي ير�صله البنك الى العميل يف املواعيد املتفق عليها على عنوانه وبيانات االت�صال املثبتة لدى البنك �صحيحه ومنتجة لكافة اآثارها القانونية مامل يت�صلم البنك من العميل   .24
اعرتا�صا كتابيا خالل خم�ص��ة ع�ص��ر يوما من تاريخ اإر�ص��ال الك�ص��ف اإليه بالريد العادي اأو االإلكرتوين ويعتر العميل قد ت�ص��لم ك�صف احل�ص��اب اإذا مل يطلبه خالل خم�صة ع�صر يوما من التاريخ املتفق على 
اإر�صاله اإليه. ويقر العميل بعدم حتمل   البنك اأية م�صئوليات اأو اأية اأ�صرار قد حتدث عن طريق الريد العادي اأو االإلكرتوين، �صواء للتاأخري اأو فقد الر�صائل اأو اإف�صاء �صريتها نتيجًة لذلك اأو الأي �صبب اآخر.

يعتر احل�ص��اب "جممدا" غري فعال اإذا مل يتم حتريك احل�ص��اب من خالل اإجراء اأي معامالت �ص��واء باالإيداع اأو ال�ص��حب من قبل العميل ملدة 180 يوما متتاليا ويف حال ا�ص��تمرار احل�ص��اب حتت حالة   .25
"جممد" يخ�صع احل�صاب لل�صروط التالية: 

للعمالء الكويتيني: �صيتم اإغالق احل�صاب املجمد تلقائيًا من النظام بعد مرور 360 يوم على جتميد احل�صاب.  •
للعم��الء الغ��ري الكويتي��ني: �ص��يتم اإغ��الق احل�ص��اب املجمد تلقائي��ًا عن طريق النظام بعد م��رور 180 يوم من التجميد يف ح��ال وجود ر�صيد دائن 5 دنان��ري او اأكرث وتلقائيا يف الي��وم التايل لتجميد   •

احل�صاب يف حال وجود ر�صيد دائن بقيمة اقل من 5 دنانري كويتي 
يتم اغالق احل�صاب املجمد لل�صركات تلقائيا يف اليوم التايل لتجميد احل�صاب يف حال كان الر�صيد �صفر وبعد مرور 180 يوم من التجميد يف حال وجود ر�صيد دائن.  •

يحق للبنك تفعيل احل�صاب املجمد وفقًا ل�صيا�صة البنك يف هذا ال�صاأن.  .A
اإذا كان ح�صاب التوفري اال�صتثماري اأو ح�صاب حتت الطلب جممدا، �صيتم اإنهاء عقد امل�صاربة مبجرد اإغالق احل�صاب وفقا لقواعد احل�صاب املجمد، واإنهاء تقييم االأرباح.  .B

�صيتم حتويل الر�صيد االئتماين املتاح من احل�صابات املغلقة اإلى ح�صاب خم�ص�ض لالحتفاظ مبثل هذا الر�صيد اأو االأر�صدة الغري مطالب بها   .C
مالحظ��ة: ال تعت��ر معام��الت حتوي��ل ر�صي��د االأرباح / حتويل الراتب اأو اأي معامالت اأخرى حتت ت�صرف البنك كحركة للح�ص��اب وال يتم ت�صنيفها على اأنها معامالت االإيداع اأو ال�ص��حب منفذه من قبل العميل، 

وبالتايل �صي�صبح احل�صاب "جممدا"
حت�صب االأرباح اأو اخل�صائر حل�صاب التوفري اال�صتثماري اأو احل�صاب حتت الطلب على اأقل ر�صيد �صهري حم�صل، وتدفع االأرباح اأو تخ�صم اخل�صائر بعد انتهاء ال�صنة املالية للح�صابات حتت الطلب ونهاية   .26
كل ربع �صنة حل�صابات التوفري وحتديد نتائج اأعمال البنك. ي�صتثمر البنك ن�صبة 60 % من ح�صابات التوفري اال�صتثمارية و 50 %من ح�صابات حتت الطلب من اأقل ر�صيد �صهري حم�صل. والبقية تاأخذ 

حكم احل�صاب اجلاري، اأي ال ينطبق عليه اأحكام امل�صاربة اال�صتثمارية.
يفو�ض �صاحب احل�صاب البنك با�صتثمار االأرباح امل�صتحقة له منذ قيدها ب�صجل ح�صابه اال�صتثماري اخلا�ض به لدي البنك. وللبنك احلق يف رف�ض قبول االإيداعات اال�صتثمارية اأو احل�صابات حتت الطلب   .27

يف احل�صاب اأو و�صع حدود للمبالغ التي ميكن قبول اإيداعها لال�صتثمار يف احل�صاب.
يوافق �صاحب احل�صاب / اأ�صحاب احل�صاب على اأحقية البنك يف اإجراء القيود العك�صية على ح�صابه / ح�صابهم بقيمة املبالغ املن�صرفة له اأو املقيدة يف ح�صابه / ح�صابهم بطريق اخلطاأ، كما يوافق على   .28
اعتبارها مبثابة دين حمقق الوجود وم�ص��تحق االأداء ويحق للبنك الرجوع عليه ملطالبته بتلك املبالغ مع التزامه بدفعها و�ص��دادها فور مطالبته البنك بها، بالطريقة واالأ�ص��لوب ويف التواريخ التي يحددها 

له البنك.
يح�ص��ل البن��ك عل��ى ن�ص��بة %20 م��ن �ص��ايف الربح املحقق )ويجوز اأن يت��م مراجعتها عند ال�ص��رورة مع �صرورة اإخطار العميل بذلك( وذلك قيمة ح�صته من ا�ص��تثمار ح�ص��ابات التوفري اال�ص��تثماري اأو   .29

احل�صاب حتت الطلب وذلك باعتباره �صريكا م�صاربا.
يطبق على احل�ص��ابات اأية ر�ص��وم اأو عموالت وفق الئحة الر�ص��وم والعموالت املعتمدة من قبل بنك الكويت املركزي، عند ا�ص��تحقاقها �صافية وخال�صة من اأية �صرائب اأو ر�ص��وم اأو اأية اأعباء مالية اأخرى قد   .30
تكون قائمة حاليًا اأو تتقرر م�صتقباًل مهما كان نوعها اأو م�صدرها اأو �صببها، علما باأنه يحق للبنك اإجراء اأي تغيري اأو تعديل اأو اإ�صافة على تعرفة خدماته يف اأي وقت بعد االإعالن عنها داخل فروع البنك 
واخطار العمالء كتابيا او من خالل اأي من القنوات اأو الو�صائل االلكرتونية املتاحة لدى البنك، خالل وقت كايف. وللبنك احلق يف اأن يخ�صم تلقائيًا على ح�صاب العميل امل�صاريف املعتمدة يف وفق الئحة 
الر�صوم والعموالت املعتمدة لدى البنك. وكذلك اأية مبالغ تكون قد اأ�صيفت خطاأ للح�صاب واأية مبالغ �صحبها العميل تتجاوز مبلغ الر�صيد الدائن يف احل�صاب، ويف هذه احلالة ت�صبح هذه املبالغ دين عليه 
واجب ال�صداد حاال ويلتزم العميل باأن ي�صدده للبنك لدى اأول طلب من البنك، كما يفو�ض العميل البنك باأن يقوم بدون احل�صول على موافقة العميل امل�صبقة بقيدها وخ�صمها من اأي ح�صاب للعميل لدى 

البنك، وهذا تفوي�ض نهائي منه ال يحق له الرجوع عنه.
يفو�ض العميل ‑ مبوجب هذا‑ البنك تفوي�صا مطلقا غري قابل لالإلغاء اأو الرجوع يف تبادل املعلومات عنه وعن ح�صاباته مع البنوك واجلهات امل�صاركة يف نظام مركزية املخاطر و �صركة �صبكة املعلومات   .31
االئتمانية )Ci‑net( وذلك دون اأدنى م�ص��وؤولية على البنك يف هذا اخل�صو�ض ويفو�ض العميل / ال�ص��ركة البنك اأن ي�ص��تخرج بيانا ر�ص��ميا باملعلومات املتعلقة به من الهيئة العامة للمعلومات املدنية وما 
يطراأ عليها من تعديالت لتحديث البيانات اخلا�صة بالهيئة العامة للمعلومات املدنية اأو الهيئة العامة لل�صناعة اأو غرفة التجارة اأو باملعلومات املحدثة دون حتمل امل�صئولية من اجلهات املذكورة اأو البنك 

عن ذلك.
تخ�صع العالقة بني �صاحب احل�صاب والبنك الأحكام القوانني ال�صارية مبا ال يتعار�ض مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية، ووفقا الأحكام النظام االأ�صا�صي للبنك.  .32

يحق للبنك تعديل هذه ال�ص��روط واالأحكام اخلا�صة باأي نوع من اأنواع احل�ص��ابات، وذلك يف اأي وقت ي�ص��اء ، وت�ص��ري ال�ص��روط واالأحكام اجلديدة على احل�صابات املفتوحة من تاريخ العمل بها ويتم اإخطار   .33
العميل )خالل وقت كايف( من خالل اأي من قنوات التوا�صل االلكرتوين اأو الو�صائل املتاحة لدى البنك.

اإذا اأ�صبحت اأي من هذه ال�صروط باطلة اأو غري نافذة فاإن ذلك لن يوؤثر على �صحة ونفاذ ما عداها من �صروط واأحكام.  .34
وفقا لقانون مكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب رقم 106 / 2013 والالئحة التنفيذية لها وتعليمات بنك الكويت املركزي والتعليمات الالحقة يف هذا ال�صاأن، يكون العميل/العمالء م�صئوال/م�صئولني   .35

عن اأية عمليات ايداع يف ح�صابه/ح�صابهم يقوم بها اأي �صخ�ض اأو اأية جهة ما مل يرف�ض العميل تلك العمليات خالل ثمان واأربعني �صاعة من تاريخ اخطاره مبا يفيد هذا االيداع.
يلتزم العميل بتقدمي امل�صتندات والنماذج التي تبني املوقف ال�صريبي للعميل واأي م�صتندات اأخرى يطلبها البنك وفقا للقرار الوزاري رقم 48 / 2015 وقانون 109 / 2015 اخلا�ض باالمتثال ال�صريبي   .36
االأمريك��ي )FATCA( ويف حال��ة ع��دم جت��اوب اأو رف���ض اأو ف�ص��ل العميل يف تقدمي امل�ص��تندات املطلوبة اخلا�صة بقانون االمتثال ال�صريب��ي االأمريكي، للبنك ال�صالحية املطلق��ة يف اإبالغ اأو رفع تقرير عن 

العميل للجهة الرقابية وفقا لقانون االمتثال ال�صريبي االأمريكي )FATCA( بهذا اخل�صو�ض.
يلتزم البنك ب�ص��رية املعلومات واحل�ص��ابات امل�صرفية وبعدم اف�ص��اء اأية معلومة تتعلق ب�ص��ئون العميل وح�ص��اباته با�ص��تثناء احلاالت التي ي�صرح بها القانون اأو التي يفو�ض فيها العميل البنك كتابة باإف�ص��اء   .37

ال�صرية امل�صرفية لطرف ثالث، و يفو�ض العميل البنك بتزويد اجلهات الرقابية والق�صائية و النيابة العامة باملعلومات واف�صاء ال�صرية امل�صرفية متى طلبت تلك اجلهات ذلك.
يق��ّر اأط��راف ه��ذا العق��د باأن��ه ق��د اتخذ من عنوانه املبنّي به��ذا الطلب موطنًا خمتارًا له يف كل ما يتعلق بح�ص��اباته لدى البنك اأو يت�صل بها وفيما قد ين�ص��اأ عنا من نزاعات اأو دع��اوى ق�صائية اأمام جميع   .38
درجات التقا�صي وكذلك بالن�ص��بة الإجراءات التنفيذ اجلرية، وتعتر جميع املرا�ص��الت واالإعالنات القانونية والق�صائية التي توجه اإليه من البنك على هذا العنوان اأو بالفاك���ض او الريد االإلكرتوين اأو 
بالريد امل�ص��جل اأو املمتاز �صحيحة ومنتجة لكافة اآثارها القانونية. ويعتر املوطن املختار للعميل هو املكان املعني قانونًا الإعالنه فيه ر�ص��ميًا واإر�ص��ال كافة املرا�ص��الت اإليه يف كل ما يتعلق بح�ص��اباته لدى 
البنك، وال يكون اأي تغيري لهذا املوطن اأو رقم �صندوق الريد اأو رقم الفاك�ض منتجًا الأي اأثر اإاّل من تاريخ ت�صّلم البنك اإخطارًا بهذا التغيري مبوجب كتاب م�صّجل. ويكون االإعالن عن طريق النيابة العامة 

نافذا مرتبا لكافة اثاره القانونية مع �صقوط حق الطرف املخالف يف الدفع بعدم �صحة ذلك. 
يتعهد العميل بعدم اإ�ص��اءة ا�ص��تخدام احل�ص��اب فيما يخالف ال�ص��روط واالأحكام او ا�ص��تخدامه يف اأن�ص��طة خمالفة لتعليمات لبنك املركزي اخلا�صة مبكافحة غ�ص��يل االأموال ومتويل االإرهاب، كما يتعهد   .39

باإخطار البنك كتابيا، وبح�صور املوظف املخت�ض، يف حالة دخول طرف اخر باعتباره امل�صتفيد الفعلي من احل�صاب وتقدمي امل�صتندات املوؤيدة لذلك.



اقر/نقر با�ص��تالم ن�ص��خة من كافة امل�ص��تندات التي مت التوقيع عليها وال�ص��روط واالأحكام العامة والعموالت التي ت�صري على ح�صابنا واإننا قد اطلعنا على هذه االحكام وفهمنا حمتواها ونوافق على ما جاء   .40
بها 

ثانيا: احل�سابات امل�سرتكة

تكون كافة املبالغ املودعة يف احل�ص��اب ‑ وبغ�ض النظر عن مودعيها ‑ مملوكة لل�ص��ركاء يف احل�ص��اب امل�ص��رتك، وتعتر ح�ص�ض اأ�صحاب احل�ص��اب امل�ص��رتك مت�ص��اوية ما مل يكن هناك اتفاق مكتوب ي�صلم   .1
الى البنك عند فتح احل�صاب.

يتم جتميد الر�صيد باحل�صاب امل�صرتك وتوزيعه بالت�صاوي او بالن�صبة املتفق عليها بني ال�صركاء فيه اأي من احلاالت التالية:   .2
ابالغ اأحد ال�صركاء البنك بوجود نزاع بينه وبني غريه من ال�صركاء   .a

توقيع احلجز على اأي مبالغ يف حيازة البنك �صد اأي من ال�صركاء يف احل�صاب امل�صرتك ويف هذه احلالة يتم جتميد ر�صيد هذا ال�صريك   .b
وفاة اأحد ال�صركاء يف احل�صاب   .c
ا�صهار افال�ض اأي من ال�صركاء   .d

فقد اأي من ال�صركاء يف احل�صاب امل�صرتك اهليته القانونية   .e
يكون ال�صركاء يف احل�صاب امل�صرتك م�صئولني بالت�صامن عن �صداد اأي مبالغ م�صتحقه للبنك على هذا احل�صاب   .3

 

ثالثا: ح�سابات �سركات االأ�سخا�ص

للبنك احلق يف افرتا�ض ان التوقيع او التوقيعات املعتمدة لديه خمولة الأ�صحابها احلق يف الت�صرف نيابة عن �صركة االأ�صخا�ض باحلالة الواردة بنموذج فتح احل�صاب واملن�صو�ض عليها عقد ال�صراكة   .1
يجب اخطار البنك باي تعديل يطرا على تكوين ال�صركة االأ�صخا�ض او طريقة اإدارة احل�صاب لدى البنك ويقوم البنك بتنفيذ اخر تعليمات مدونة يف �صجالته حتى تاريخ ا�صتالمه االخطار بالتعديل مدعما   .2

ب�صور وم�صتندات املوؤيدة له.

رابعا: التعهدات اخلا�سة بح�سابات �سركات االأموال 

نتعهد ونقر مبا يلي:

اإ�صافة الى/ او خ�صم من ح�صاب او ح�صابات ال�صركة، جميع ال�صيكات واحلواالت واوامر الدفع و�صندات القب�ض وال�صندات االذنية والكمبياالت، التي يتم التوقيع عليها او قبولها او اإ�صدارها من ال�صركة.  .1
ان ال�صخ�ض ‑ االأ�صخا�ض املفو�ض باإدارة احل�صاب له ال�صالحيات التالية:  .2

عمل الرتتيبات الالزمة للتمويل على النحو الوارد بنظام ال�صركة االأ�صا�صي   .a
اإدارة جميع العمليات البنكية االأخرى التي جتريها ال�صركة   .b

التوقيع نيابة عن ال�ص��ركة على جميع امل�ص��تندات التي يطلب توقيعها من وقت الى االخر وذلك فيما يتعلق باأية �صمانات او كفاالت الأي دفعات ت�ص��دد لل�ص��ركة او ايه التزامات اأخرى تلتزم بها ال�ص��ركة قبل   .c
البنك 

يتعهد العميل مبوجب هذا ويلتزم باإخطار البنك فورا عن اأي تغيريات او تعديالت قد تطراأ على اإدارة ال�صركة او هيكل امللكية او املفو�صني بالتوقيع او اية معلومات اأخرى او حاالت يكون من �صانها التاأثري   .3
على الو�صع املايل لل�صركة.

تعد امل�صتندات املرفقة واملدونة ادناه �صارية املفعول حتى تاريخ اخطار البنك باي تعديالت تطراأ عليها: 
ن�صخة م�صدقة من عقد التاأ�صي�ض او من قرار جمل�ض االإدارة ال�صادر يف __/___/____ ب�صاأن اإدارة احل�صاب   •

�صهادة اثبات القيد بال�صجل التجاري   •
�صهادة من وزارة التجارة وال�صناعة باملفو�صني بالتوقيع   •

قائمة باأ�صماء رئي�ض جمل�ض االإدارة واأع�صاء جمل�ض االإدارة   •

بناء على طلب البنك يقوم العميل بتحديث بيانات احل�صاب )البطاقة املدنية/ العنوان/ رقم الهاتف/ بيانات جهة العمل ... الخ(، ويف حالة عدم ا�صتجابة العميل يتم تعليق احل�صاب بعد مرور 5 اأيام عمل 
من تاريخ اخطاره وذلك دون اأي م�صوؤولية جتاه البنك.

اقر/ نقر بان جميع االأموال املودعة واملحولة من والى احل�صاب هي من اعمال ال�صركة/املوؤ�ص�صة وغري ناجته عن اعمال غري م�صروعه ودون حتمل البنك الأدنى م�صئولية 

خام�سا: تعريف املعر�ص �سيا�سياً

هو اأي �ص��خ�ض طبيعي، �ص��واء كان عمياًل اأو م�ص��تفيدًا فعليًا، اأوكلت اإليه يف ال�ص��ابق اأو يتولى حاليا مهام عامة عليا يف دولة الكويت اأو دولة اأجنبية. وي�ص��مل هذا التعريف روؤ�ص��اء الدول اأو احلكومات، كبار   .1
ال�صيا�صيني اأو امل�صوؤولني احلكوميني اأو الق�صائيني اأو الع�صكريني، كبار امل�صوؤولني التنفيذيني يف ال�صركات التي متلكها الدولة، وامل�صوؤولني البارزين يف االأحزاب ال�صيا�صية؛

اأي �ص��خ�ض اأوكلت اإليه حاليًا اأو يف ال�ص��ابق منا�صب ادارية عليا يف منظمة دولية، مثل املدراء ونواب املدراء واأع�صاء جمل���ض االإدارة. ويت�صمن هذا امل�صطلح كذلك اأفراد العائلة حتى الدرجة الثانية اأو   .2
ال�صركاء املقّربني

�ساد�سا: القانون املطبق واخت�سا�ص الق�سائي:

يكون الن�ض العربي من هذه ال�صروط واالأحكام هو الواجب التطبيق عند وقوع اأي تعار�ض بينه وبني الن�ض االإجنليزي.  .1
كل نزاع قد ين�صاأ يف هذا اخل�صو�ض يخ�صع الأحكام القانون الكويتي والخت�صا�ض املحاكم الكويتية ومبا ال يخالف  اأحكام ال�صريعة اال�صالمية  ويقر العميل بقبوله االخت�صا�ض املحلي ملحاكم دولة الكويت.  .2
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First: For all accounts

1.	 Account	transactions	shall	be	executed	by	the	customer	or	his/their	signatory	representative	pursuant	effective	and	valid	power	of	attorney.	Customer	hereby	
shall	notify	the	bank	 in	writing	 in	case	the	power	of	attorney	 is	revoked.	The	bank	may	not	assume	any	responsibility	of	any	disbursed	amounts	prior	to	
receiving	such	notification.

2.	 Credit	balance	in	the	current	account	is	considered	“Qard	Hassan”,	which	do	not	accrue	any	profit	or	assume	any	loss,	other	than	the	amounts	payable	to	the	
bank as expenses.

3.	 Customer	shall	assume	responsibility	against	all	damages	due	incurred	by	him/other	to	incompetence	unless	the	bank	is	notified	otherwise	by	customer	legal	
sponsor	in	writing	after	being	incompetent.

4.	 All	present	and	future	opened	accounts	in	customer’s	name	shall	be	considered	a	joint	account	for	settlement	of	customer’s	dues	to	the	bank	regardless	of	
nature	or	currency	used	in	such	accounts.	All	bills,	securities,	commodities,	or	other	assets	shall	be	pledged	in	favor	of	the	Kuwait	International	Bank	to	ensure	
bank’s	rights	with	the	customer	whatever	the	source	is.	Hereby,	customer	may	authorize	the	bank	to	perform	clearing	and	transfer	customer’s	credit	balances	
from	any	account,	or	sale	return,	or	pledged	securities	to	pay	off	any	due	amounts	to	the	bank	by	customer.

5.	 The	bank	decides	due	to	its	prerogative	authority	the	minimum	balance	limit	to	open	the	account,	and	may	adjust	such	limit	from	time	to	time.
6.	 Banks	records	and	statements	are	mandatory	to	customer,	and	are	considered	customer’s	liability	to	pay	the	bank	unless	he	objects	on	the	statement	within	

15	days	from	date	of	notification.
7.	 The	Customer’s	address	specified	in	this	application	shall	be	the	selected	domicile	for	any	correspondence	or	notifications	to	be	sent	to	him/her	from	the	

Bank,	unless	the	Bank	receives	a	written	notice	from	the	Customer	of	his	new	address.	The	customer	declares	that	if	they	do	not	notify	the	bank	of	a	change	
of	address	the	bank	will	not	be	held	responsible/liable	for	any	damages	resulted	from	mail	delivery	services	such	as	delay,	loss	of	mail	or	disclosure	of	the	
confidentiality	or	for	any	other	damages.

8.	 The	bank	may	open	and	keep	an	account	or	other	accounts	in	the	name	of	a	customer	pursuant	to	its	prerogative	authority	to	manage	and	debit	payment	
transactions	due	to	or	on	the	customer:	Furthermore,	the	bank	may	amalgamate	and	unify	balances	of	such	accounts.

9.	 The	Bank	may	close	customer’s	account	or	accounts,	 in	case	 justified,	pursuant	 to	 its	prerogative	authority	without	giving	any	 justification	 thereof.	The	
customer	once	notified	by	the	bank	of	account	closing,	he	must	return	all	chequebooks,	credit,	ATM	cards	and	close	all	safe	deposit	boxes.	Hence,	customer	
shall	 be	obligated	 to	pay	off	 immediately	 all	 debit	 balances	 and	other	 fees	due	 to	 the	bank.	 The	bank	may	 reject	 opening	of	 any	 account	without	 any	
justification;	also	the	bank	may	perform	total	or	partial	freezing	of	account(s)	whenever	needed	to	protect	bank’s	rights	ensued	from	transactions	performed	
by customer.

10.	 The	bank	may	close	account	without	warning	or	notification	in	case	customer	issued	three	NSF	cheques.	In	this	case,	the	bank	may	transfer	account	balance	
(credit	or	debit)	to	a	new	account	opened	in	the	name	of	the	customer	without	checking	transaction	facility;	and	all	customer’s	liabilities	ensued	from	credit	
cards	and	others	shall	be	debited	to	this	new	account.

11.	 The	bank	may	refrain	from	disbursement	of	drawn	cheques	against	deposited	ones	for	collection	unless	they	were	actually	collected.
12.	 The	bank	may	reject	to	pay	off	the	value	of	cheques,	drawings,	bills,	and	other	payment	orders	drawn	on	this	account	if	the	drawn	balance	is	insufficient,	even	

if	drawing	person	has	other	credit	account	in	the	same	or	other	branch.
13.	 The	customer	shall	be	committed	to	exert	efforts	to	keep	safe	the	cheque	books	and	credit	and	ATM	cards;	and	must	notify	the	bank	immediately	if	any	of	the	

above-mentioned	items	is	found	lost,	and	the	bank	may	not	assume	responsibility	of	any	transactions	performed	after	being	lost	and	prior	to	notification	to	
the bank regarding the lost item including police report.

14.	 The	Customer	agrees	that	the	Bank	shall	not	be	held	liable	for:	(i)	any	delay,	abstention	or	incompletion	of	the	transfer	as	a	result	of	insufficient	funds,	error	
or	missing	information	in	the	transfer	application,	(ii)	imposition	of	any	restrictions	on	transfers,	(iii)	the	amount	is	withheld	or	confiscated	by	local	authorities	
or	authorities	in	other	countries	or,	(iv)	if	there	is	any	suspicion	that	the	transfer	is	involved	in	money	laundering	operations	or	financing	of	terrorism,	or	for	any	
other	reason	beyond	the	Bank	control.	The	Customer	acknowledges	also	that	the	transfer	transactions	are	carried	out	by	the	Bank	to	the	beneficiary’s	account	
number	and	the	Bank	shall	not	be	held	liable	for	matching	the	beneficiary’s	name	with	the	account	number	to	which	the	transfer	is	made.	In	event	amounts	
transferred	to	the	Customer	account	erroneously	in	excess	of	the	amounts	required	to	be	transferred	to	the	Bank	Customer,	the	Bank	shall	be	entitled	to	debit	
such	excess	amount	to	any	account	belonging	to	the	Customer	at	the	Bank,	and	the	Customer	acknowledges	to	immediately	repaying	such	excess	amount	
to the Bank.

15.	 The	Customer	declares	his	full	responsibility	and	his	knowledge	of	the	consequences	resulting	from	all	deposit	transactions	which	are	credited	to	his	account	
from	any	person	or	party,	unless	he	objects	to	it	within	15	days	from	the	date	of	the	statement	incorporating	such	deposit	or	from	the	date	of	his	knowledge	
of	it	by	any	other	means	whichever	is	earlier.

16.	 The	bank	may	refrain	from	transfer	of	cash	from	or	to	customer’s	account	in	case	of	any	reasonable	doubts	that	such	transaction	involves	criminal	action	of	
money	laundering;	and	the	bank	may	not	assume	any	responsibility	facing	the	customer	regarding	any	damages	ensued	from	such	refrain.

17.	 The	bank	may	enter	transactions	performed	after	bank’s	official	hours	in	the	same	day	or	on	the	next	working	day	pursuant	to	bank’s	policies.
18.	 Customer	must	contact	the	bank	on	the	first	working	day	after	occurrence	of	the	following:

a.	 Uncollected	cash	due	to	customer	fault	after	use	of	ATM	machines.
b.	 Any	other	faults	occurred	regarding	transactions	performed	on	customer’s	account.
c.	 Customer’s	loss	of	any	of	the	items	indicated	in	Term	(13).

19.	 Electronic	banking	automatically	license	the	bank	to	debit	or	discount	from	customer’s	account	the	value	of	such	transactions,	in	addition	to	due	fees	and	
charges	from	time	to	time.	By	electronic	banking	transactions	meant	pursuant	to	these	terms	the	transactions	performed	through	telephone	service,	ATM,	POS	
and	Internet	banking,	and	all	types	of	services	the	bank	presents	from	time	to	time.

20.	 PIN	number	used	by	customer	to	process	transactions	on	account/s	at	the	Kuwait	International	Bank	is	considered	customer’s	personal	signature,	and	a	proof	
of	being	responsible	for	the	accomplished	transactions	on	his/their	account/s.	The	customer	also	agrees	that	in	case	of	carrying	out	any	transaction	over	his	

Account Opening Terms 
and Conditions



account	utilizing	any	of	the	above-mentioned	services,	then	he/they	will	comply	with	the	bank’s	terms	and	conditions	governing	the	banking	accounts	as	well	
as	the	declared	service	controls	uploaded	on	the	bank’s	official	website.	The	customer	shall	also	be	fully	responsible	to	ensure	and	protect	his	own	personal	
information	while	using	electronic	or	telephone	banking	transaction	including	all	messages	between	him/them	and	the	bank	via	SMS	service.	The	customer	
is	solely	responsible	for	the	use	of	his	own	mobile	or	e-mail	and	shall	be	responsible	for	any	resultant	implications,	particularly	in	case	of	loss,	theft,	damage,	
misuse,	pirating	and	counterfeit	or	technical	malfunctions.

21.	 The	bank	maintains	the	right	at	any	time	and	for	whatever	reason	to	suspend	temporarily/	permanently	the	use	of	electronic	or	telephone	banking	services	
(including	SMS	services)	in	case	of	technical	error,	whereby	the	bank	shall	not	be	held.	Whatsoever,	responsible	of	such	implications.	In	addition,	the	bank	
retains	its	right	to	amend	the	usage	method	of	these	services	from	time	to	time	without	a	notice.	The	Fees	and	Commissions	applicable	to	these	services	shall	
be	in	terms	of	the	tariff	list	approved	by	the	bank.

22.	 Kuwait	International	Bank	(KIB)	has	the	right	to	announce	and	introduce	a	variety	of	programs,	offers,	discounts,	promotional	campaigns,	rewards	or	benefits	
to	 its	Accountholders,	and	 the	Bank	 (KIB)	has	 the	 right	 to	define	which	Accounts	without	 the	other	 to	be	 included	 in	 these	programs,	offers,	discounts,	
promotional	campaigns,	 rewards	or	benefits,	 including:	earning	and	redeeming	points,	program	terms,	expiry	of	points,	 limits	 for	earning	points,	and	 the	
Bank	(KIB)	has	the	right	to	amend	and	cancel	the	terms	and	conditions	of	mentioned	programs	or	any	promotional	campaigns,	such	as	the	offering	benefits,	
participation	terms,	rewards	and	reward	criteria	levels	in	whole	or	in	part	and	at	all	times.	Even	if	these	adjustments	may	affect	the	future	value	of	points	or	
rewards	or	the	percentage	of	discounts,	and	the	decision	of	the	Bank	(KIB)	in	this	regard	is	unconditional.	The	Bank	(KIB)	shall	notify	the	customer	of	any	
modifications	in	writing	or	through	the	available	electronic/digital	channels	and	within	sufficient	time.

23.	 Kuwait	 International	 Bank	 (KIB)	 announces	 and	 introduces	 a	 variety	 of	 programs,	 offers,	 discounts,	 promotional	 campaigns,	 rewards	 or	 benefits	 to	 its	
Accountholders,	through	the	Bank’s	official	website	or	any	other	available	channel,	and	the	customer	and/or	accountholder	acknowledges	that	they	are	aware	
that	the	terms	and	conditions	for	these	programs,	offers,	discounts,	promotional	campaigns,	rewards	or	benefits	are	publicly	announced	and	available	to	
review	via	the	Bank	channels,	therefore	without	any	reservation	or	objection,	the	customer	and/or	accountholder	agrees	to	the	terms	and	conditions	and	is	
not	entitled	to	object	to	this	now	or	in	the	future	regarding	any	of	the	programs,	offers,	discounts,	promotional	campaigns,	rewards	or	benefits,	or	claim	as	an	
example	the	inability	to	access	the	Bank’s	website.

24.	 Customer	shall	be	provided	with	monthly	statement	of	account-unless	agreed	otherwise	Customer	shall	be	committed	to	notify	the	bank	his/their	objection	
on	the	statement	within	fifteen	days	from	statement	date;	otherwise,	it	will	be	considered	correct	and	obligatory	to	the	customer.	The	account	statements	
which	are	sent	by	the	Bank	to	the	Customer,	to	the	address	and	contact	details	kept	with	the	Bank	shall	be	deemed	correct	unless	the	Bank	receives	a	written	
objection	from	the	Customer	within	fifteen	days	from	the	date	of	dispatching	the	statement	to	him	via	regular	or	electronic	mail;	the	Customer	shall	be	deemed	
to	have	received	the	account	statement	if	the	same	is	not	requested	within	fifteen	days	from	the	agreed	date	on	which	the	same	should	have	been	sent	to	the	
Customer.	The	Bank	shall	not	be	held	responsible	for	any	damages	resulted	from	mail	services	(regular	or	electronic)	such	as	delay,	loss	of	mail	or	disclosure	
of	the	confidentiality	thereof	as	a	result	of	the	same	or	for	any	other	reasons.

25.	 Account	will	 be	considered	 ‘Dormant’,	 If	 there	are	no	financial	 transactions	 (deposit	 or	withdrawal	 )	 performed	on	 the	account	by	 the	customer	 for	 180	
successive	days,	the	account	will	enter	into	dormancy	status	and	will	be	labeled	as	‘Dormant’	and	shall	be	subject	to	the	following	terms:
•	 For	Kuwaiti	Customers:	the	account	will	be	closed	automatically	by	the	system	after	360	days	of	account	being	‘Dormant’	status.
•	 For	Non-Kuwaiti	Customers:	Account	with	balance	of	KD	5	 and	above	will	 be	 closed	automatically	 by	 the	 system	after	 180	days	of	 account	being	

‘Dormant’	status.	Account	with	balance	of	KD	5	and	below	will	be	closed	automatically	by	the	system	after	1	day	of	account	being	‘Dormant’	Status.
•	 For	Non-Personal	accounts	:	Account	with	credit		balance	will	be	closed	automatically	by	the	system	after	180	days	of	account	being	‘Dormant’	status.	

Account	with	balance	of	KD	0	will	be	closed	automatically	by	the	system	after	1	day	of	account	being	‘Dormant’	Status.
A.	 The	Bank	may	activate	the	‘Dormant’	account	as	per	the	Bank’s	Policy	on	this	regard
B.	 For	Saving	Investment	Account	or	Call	Account	with	‘Dormant’	status,	once	the	account	is	closed	down	as	per	the	dormancy	rules,	the	Mudaraba	contract	

will	be	terminated,	ending	the	profit	assessment
C.	 The	available	credit	balance(s)	from	closed	accounts	will	be	transferred	to	account	dedicated	to	hold	such	unclaimed	balance(s)
Note:	Credit	of	Profit	 /	Salary	Transfer	or	any	other	bank	 initiated	 transactions	shall	be	considered	 that	bank	 initiated	a	 transaction	and	are	not	classified	as	

transactions	carried	by	customer,	therefore	account	will	remain	‘Dormant’
26.	 Profits	or	losses	are	assessed	to	the	Investment	Saving	Account	and	the	Call	Account	on	the	minimum	available	monthly	balance.	Profits	shall	be	paid	or	

losses	shall	be	discounted	at	the	end	of	the	fiscal	year	for	Call	Account	and	Quarterly	for	Savings	Investment	Account	based	on	bank’s	progress	report.	The	
bank	shall	invest	in	60%	of	Investment	Savings	Account	and	50%	on	Call	Account	of	the	minimum	monthly	balance,	and	the	rest	of	the	balance	shall	take	the	
virtue	of	current	account,	which	doesn’t	comply	with	the	provisions	of	investment	Mudaraba.

27.	 Account	holder	shall	authorize	 the	bank	 to	 invest	 the	outstanding	profits	once	credited	 in	his/their	 investment	account	at	 the	bank.	The	bank	may	reject	
deposits	to	investment	accounts	or	Call	account	or	decides	the	limits	for	accepted	amounts	into	such	accounts.

28.	 Accountholder(s)	acknowledges	the	bank’s	right	to	perform	reverse	entries	over	his/their	account(s)	for	the	equivalent	value	of	the	amount	paid	or	credited	into	
his/their	account(s)	by	mistake.	The	accountholder(s)	agree(s)	also	that	any	credited	amounts	into	his	account	by	mistake	shall	be	deemed	as	a	debt	payable	
by	him	to	the	bank	with	an	immediate	e¬ffect,	and	that	the	bank	shall	have	the	right	to	recourse	upon	him	and	claim	such	amounts	without	any	delay	once	
requested	in	the	form	and	date	prescribed	by	the	bank.

29.	 The	bank	shall	have	20%	(and	may	revise	when	deemed	necessary	with	notification	to	the	customer)	of	the	realized	net	profit	as,	its	share	in	the	investment	
saving	account	or	Call	account	due	to	being	a	partner	in	Mudaraba.

30.	 All	accounts	are	subject	to	the	approved	and	applied	Fees	and	Commissions	list	(by	the	Central	Bank	of	Kuwait),		and	all	listed	fees	must	be	paid	on	their	due	
dates,	free	and	clear	of	any	taxes,	duties,	assessments	or	charges	of	whatsoever	nature,	reason	or	by	whomsoever	imposed,	whether	currently	in	effect	or	to	
imposed	in	the	future.	The	Bank	is	entitled	to	change,	cancel,	add,	and	amend	any	item	in	its	Fees	and	Commissions	list	which	will	be	in	effect	immediately	
after	its	circulation	in	the	Bank	branches	and/or	or	through	the	available	electronic/digital	channels	and	within	sufficient	time.	He/she	declares	that	he/she	
accepts	all	the	fees	and	commission	stated	therein	and	amendments	thereof	or	additions	thereto	from	time	to	time.	He/she	undertakes	to	keep	sufficient	
amounts	at	any	of	his/her	accounts	with	the	Bank	to	cover	the	fees	and	commissions.	The	Customer	hereby	authorizes	the	Bank	to	collect	such	fees	and	
commissions	from	any	credit	balances	of	the	Customer’s	accounts	with	the	Bank.

31.	 The	Customer	hereby	authorizes	the	Bank	to	irrevocably	exchange	and	obtain	any	information	about	him/her	and	his/her	accounts	from	other	Banks	and	
institutions	participating	in	the	risk	control	system	and	Ci-Net	without	any	responsibility	whatsoever	on	the	Bank	in	respect	thereof.	Additionally,	Customer	shall	
authorize	the	bank	to	obtain	related	personal	or	corporate	information	issued	by	the	Public	Authority	of	Civil	Information	or	the	Public	Authority	of	Industry	or	
the	Chamber	of	Commerce	and	updated	information	without	responsibility	assumed	neither	by	the	said	institutions	nor	by	the	bank.

32.	 Relationship	between	the	holder	of	an	account	and	the	bank	shall	be	subject	to	the	provisions	of	effective	laws	that	do	not	oppose	the	provisions	of	Islamic	
Shari’a,	and	pursuant	to	bank’s	Articles	of	Association.

33.	 The	Bank	shall	have	the	right,	at	all	times,	to	amend	these	terms	and	conditions	(specified	for	any	type	of	accounts).	The	new	terms	and	conditions	shall	apply	
to	all	the	accounts	of	the	Customer	from	the	effective	date	of	such	new	terms	and	conditions,	and	the	Bank	shall	notify	the	customer	of	any	modifications	in	
writing	or	through	the	available	electronic/digital	channels	and	within	sufficient	time.

34.	 In	case	any	of	 the	stipulations	 thereof	becomes	null	 and	 ineffective,	 it	will	 not	 affect	 the	consistency	and	effectiveness	of	 the	 rest	of	 the	stipulations	or	
provisions	thereof.

35.	 Pursuant	to	the	law	No1062013/	concerning	measures	against	Money	laundering	and	financing	of	terrorism	and	it’s	executive	regulatory	and	Central	Bank	of	
Kuwait	rules	and	regulations	and	appendix	thereof,	the	customer(s)	shall	assume	responsibility	of	any	deposit	transactions	into	his/their	account	by	any	other	
person	or	institution	unless	rejected	by	the	customer	within	forty	eight	hours	effective	deposit	notification.

36.	 The	customer	shall	provide	the	documents	and	forms	showing	his	tax	position	of	the	customer	and	any	other	documents	the	bank	asks	according	to	Ministerial	
Decree	number	482015/	and	Law	1092015/	related	to	FATCA.	And	if	in	case	the	customer	doesn’t	respond	or	refuse	or	fail	to	provide	the	required	documents	
related	to	FATCA,	the	bank	has	the	absolute	authority	to	notify	/	report	the	customer	to	regulatory	authority	as	per	FATCA	Law	in	this	regards.

37.	 The	Bank	 shall	 ensure	 confidentiality	 of	 customer	 information	 and	 bank	 accounts,	 and	may	 not	 disclose	 any	 information	 related	 to	 customer	 and	 their	



accounts,	save	in	the	cases	where	the	customer	authorizes	the	Bank	to	disclose	private	bank	information	to	a	third	party	or	authorizes	the	Bank	to	provide	the	
regulatory/judicial	authorities	with	such	private	information	when	required/requested	by	these	authorities.

38.	 The	parties	hereof	agree	that	the	address	and	contact	details	specified	in	this	application	shall	be	the	selected	domicile	for	all	correspondence	related	to	his	
accounts	with	the	Bank,	and	for	all	disputes	or	lawsuits	arise	from	such	accounts	before	all	grades	of	litigation	and	for	all	the	compulsory	execution	measures.	
All	correspondence,	legal	or	court	notifications	to	be	sent	to	him/her	from	the	Bank	to	this	address	by	mail,	fax,	email,	registered	or	first	class	mail	shall	be	
true,	valid	and	effective	for	all	 legal	consequences.	The	selected	domicile	of	the	customer	shall	be	the	location,	which	is	legally	specified	for	notifying	the	
customer	officially	and	for	sending	all	correspondence	to	him	in	terms	of	all	his	accounts	with	the	Bank.	Any	change	of	this	domicile,	post	office	box	number,	
or	fax	number	,	email	shall	be	effective	from	the	date	of	receiving	a	notification	of	such	change	by	a	registered	mail	delivered	to	the	Bank.	Any	documents	or	
materials	served	by	the	attorney	general	shall	be	deemed	effective	and	with	legal	effect	and	the	defaulting	party’s	right	thereof	shall	be	deemed	forfeited.

39.	 The	Customer	undertakes	not	to	misuse	the	account	in	violation	of	the	terms	and	conditions,	or	use	the	same	in	the	activities	violating	the	Instructions	of	
the	Central	Bank	of	Kuwait	on	Money	Laundering	and	Financing	of	Terrorism,	and	further	undertakes	to	notify	the	Bank	in	writing,	and	before	the	concerned	
employee,	in	case	of	entry	of	another	party	as	an	actual	beneficiary	of	the	account	and	to	provide	the	supporting	documents	for	that.

40.	 I,	We,	hereby	acknowledge	the	receipt	of	a	copy	of	the	Terms	and	Conditions	and	commissions	applicable	on	our	accounts	and	all	documents	that	contain	my	
signature.	I,	we,	also	declare	that	we	have	been	acquainted	with	terms	and	conditions,	which	we	have	reviewed,	understood,	and	approved.

Second: Joint Accounts:

1.	 All	deposited	amounts	in	the	account	-	regardless	of	who	is	the	depositor	-	shall	be	equally	owned	by	all	partners.	The	shares	of	the	partners	shall	be	deemed	
equal	unless	otherwise	agreed	in	a	written	agreement	that	is	submitted	to	the	Bank	at	the	time	of	opening	the	account.

2.	 The	bank	may	freeze	the	balance	of	the	joint	account,	and	distributed	equally	or	by	percentage	agreed	upon	among	partners	thereof	in	any	of	the	following	
cases:

a.	 Partner	notifies	the	bank	of	dispute	erupted	with	other	partners.
b.	 Attachment	of	any	partner’s	amount	in	possession	of	the	bank	shall	cause	freezing	of	the	balance	of	the	partner	thereof.
c.	 Decease	of	any	of	the	partners.
d.	 Bankruptcy	of	any	of	the	partners.
e.	 Legal	incapacitation	of	any	of	the	partners.
3.	 Partners	shall	be	jointly	responsible	to	settle	due	amounts	in	this	account.

Third: Accounts of Sole Proprietorship Companies:

1.	 The	bank	may	assume	that	the	adopted	signature/s	at	the	bank	authorize	the	signatories	the	right	of	disposition	on	behalf	of	such	company	as	the	case	
indicated	in	the	form	of	opening	account	and	documented	in	the	Memorandum	of	Association	of	the	company.

2.	 Must	notify	the	bank	of	any	amendments	regarding	establishment	of	the	sole	proprietorship	company	or	company’s	management	of	accounting	process,	and	
the	bank	shall	execute	last	instructions	indicated	in	its	records	as	of	receipt	of	amendment	notification	supported	by	documentations.

Fourth: Declarations Regarding Companies Accounts:

Only	for	shareholding	and	limited	liability	companies;	we	undertake	and	declare	the	following:
1.	 Deposit	/	discount	from	company’s	account/s	all	cheques,	drafts,	payment	orders,	bills,	and	promissory	notes	that	has	been	signed	or	accepted	or	issued	by	

the company.
2.	 The	person/s	authorized	of	management	of	account	process	must	enjoy	the	following	authorities:
a.	 Take	necessary	financing	arrangements	pursuant	Articles	of	Association	of	the	company.
b.	 Manage	all	other	banking	transactions	performed	by	the	company.
c.	 Sign	on	behalf	of	the	company	all	documents	that	needs	signature	from	time	to	time	regarding	any	collateral	or	guarantees	for	company	settlements	or	other	

liabilities	in	favor	of	the	bank	the	company	must	comply	with.
3.	 Hereby	the	customer	undertakes	and	is	committed	to	notify	the	bank	immediately	of	any	changes	or	amendments	might	take	place	regarding	company’s	

management,	proprietorship	structure,	authorized	signatories,	or	any	other	information	or	conditions	that	might	affect	the	financial	position	of	the	company.	
The	following	attached	documents	are	considered	effective	until	the	date	the	bank	receives	notification	of	any	amendments	or	changes	thereof:
a.	 Authenticated	copy	of	Memorandum	of	Association	or	copy	of	Board	of	Directors’	resolution	dated/regarding	management	of	account.
b.	 Commercial	registration	certificate.
c.	 Authenticated	copy	of	the	certificate	issued	by	Chambers	of	Commerce	and	Industry	in	which	authorized	signatory	is	identified.
d.	 Names	of	Chairman	and	members	of	the	Board	of	Directors.

At	the	Bank’s	request	Customer	will	provide	to	the	Bank	updated	documents	such	as	(Civil	ID,	Address,	Contact	Number,	Employer	Details,	etc....),	In	case	the	
Customer	fails	to	submit	the	same	within	5	working	days	of	date	of	request	/	notification.	The	Bank	will	have	the	right	to	suspend	operations	in	the	Customer’s	
account	without	prejudice	to	the	Bank.
I/We	acknowledge	that	all	funds	deposited	and	transferred	to	and	from	the	account	are	the	source	of	funds	is	from	the	company	operations	and	business,	the	bank	
will	not	be	held	responsible/liable	for	any	illegal	acts	and	any	misuse.	

Fifth: Politically Exposed Person (PEP):

1.	 Any	natural	person,	whether	as	customer	or	beneficial	owner,	who	is	or	was	entrusted	with	a	prominent	public	function	in	the	State	of	Kuwait	or	in	a	foreign	
country,	such	as	Head	of	States	or	of	governments,	senior	politicians,	senior	government,	judicial	or	military	officials	(colonel	rank	and	above),	senior	executives	
of	state	owned	corporations,	and	important	political	party	officials.	

2.	 The	definition	also	includes	any	person	who	is	or	has	been	entrusted	with	a	prominent	function	in	an	international	organization,	such	as	directors,	deputy	
directors	and	members	of	the	board.	This	term	also	includes	up	to	second	degree	family	members	and	close	associates.	

Sixth: Applied Laws and Legal Jurisdiction: 

1.	 In	the	event	of	a	conflict	between	the	Arabic	and	English	texts	of	these	terms	and	conditions,	the	Arabic	text	shall	prevail.
2.	 Any	dispute	that	may	arise	in	respect,	hereof,	shall	be	subject	to	the	Kuwaiti	Law	and	to	the	jurisdiction	of	the	Kuwaiti	Courts,	and	the	Customer,	hereby,	

confirms	their	submission	to	the	jurisdiction	of	the	Kuwaiti	Courts	of	the	Governorate	of	the	Capital	of	the	State	of	Kuwait.


