إقرار العميل الخاص بالحساب
أنا  /نحن تطلب فتح  /حتديث حساب لدى بنك الكويت الدولي وفقا للمعلومات الواردة أعاله ونوافق  /تؤكد بان املعلومات
الواردة في هذا الطلب صحيحة ودقيقة وكاملة مبا في ذلك معلومات "اعرف عميلك" كما أتعهد /نتعهد بإعالم بنك الكويت
الدولي عن أية تغييرات في املعلومات التي مت تقدميها .وأنا  /نحن قرأت  /قرأنا وأوافق/نوافق على الشروط واألحكام
اخلاصة ببنك الكويت الدولي في منوذج الطلب؛ واملتوفرة على موقع البنك www.kib.com.kw :وأنا أوافق صراحة وأقبل
االلتزام بها (بصيغتها املعدلة من وقت آلخر) .أنا  /نحن نفهم أن هذه الشروط العامة تطبق على حسابي الشخصي الذي
أنا /نحن نحتفظ به مع بنك الكويت الدولي من وقت آخر .أنا  /نحن أدرك  /ندرك أنه إذا أنا  /نحن نستخدم اخلدمات
املصرفية عبر اإلنترنت؛ أكون /نكون قد قبلت  /قبلنا شروط اتفاق اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت للبنك (مبا في ذلك
صيغتها املعدلة من وقت آخر)؛ واملتوفرة على موقع البنك  . www.kib.com.kwأنا  /نحن نوافق ونقبل بااللتزام بجدول
اخلدمات والعموالت (بصيغتها املعدلة من وقت آخر)؛ واملتوفرة على موقع البتك  www.kib.com.kwوالتي مت استالم
نسخة منها .من خالل التوقيع أدناه أنا  /نحن نقر ونوافق على أي وسيلة إلكترونية للموافقة والتي يستخدمها البنك فيما
يخص اخلدمات املصرفية الشخصية؛ ومن ضمنها وليس على سبيل احلصر استخدام التوقيع اإللكتروني التأشير بالقبول
من خالل نقر خانة االختيار في أي منوذج الكتروني باملوافقة ((قبول الكتروني)) سوف تشكل التزاما وقبوال قانونيا من
قبلي ألي شروط وأحكام ذات العالقة .وكذلك أي تغييرات أو أضافات مستقبلية لهذه الشروط واألحكام .كما لو أنا  /نحن
قبلت هذه الشروط واألحكام كد وجميع القوانني واألنظمة ذات الصلة التي تنطبق على القبول في العقود عن طريق الوسائل
اإللكترونية سوف تطبق وأقر بأن املوافقات االلكترونية التي يحتفظ

إقرار االلتزامات الضريبية الدولية

في حالة خضوعي ألي من أحكام وقوانني االلتزامات الضريبية الدولية طبقاً ملا يقرره بنك الكويت الدولي أنا املوقع أدناه؛
أقر بصحة املعلومات والبيانات املقدمة مني للبنك؛ كما أوافق صراحة على قيام البنك بإخطار السلطات التنظيمية احمللية أو
الدولية املشار لهم "كسلطات تنظيمية" عن حساباتي لدى البنك ومبا أفيها حساباتي املشتركة مع آخرين؛ وتزويد السلطات
التنظيمية بكل ما يطلبه من بيانات ومعلومات وإيضاحات ومستندات عن تلك احلسابات وسائر معامالتي املصرفية لدى
البنك والر ّد على أية استفسارات يتلقاها البنك من السلطات التنظيمية؛ وتنفيذ تعليمات السلطات التنظيمية في هذا
الصدد وعلى النحو الذي يطلبه؛ أودون احلاجة إلخطاري مقدماً أو احلصول على موافقتي على ما يقدمه البنك للسلطات
من إخطارات أو بيانات أو معلومات أو إيضاحات أو مستندات أو ملا على يتخذه البنك في هذا الشأن من إجراءات وأعمال
وتصرفات؛ مع التزامي بتوقيع كافة النماذج واحملررات املطلوبة؛ وأية محررات أخرى تطلبها السلطات التنظيمية أو البتك
وأتعهد بتنفيذ ما قد يطلبه السلطات التنظيمية أو البنك والتق ّيدِ فيه باملواعيد احملددة؛ كما أتعهد بأنه في حالة حدوث
أي تغيير في أي أمن بياناتي ألي سبب كان فإني سأقوم بإخطار البنك بذلك خالل  30يوما كحد أقصي من تاريخ اتصال
علمي بهذا التغيير وسوف أقدم املستندات الالزمة في أغضون  90يوما من حدوت هذا التغيير للظروف .كما أتعهد بتحديث
البيانات بكل ما يطراً عليها من تغيير وفي أي حال بحد أقصى كل ثالث سنوات ء وذلك دون أدنى مسئولية على البنك من
أي نوع في أي مما ذكر .وفي حالة ثبوت عدم صحة أو عدم دقة أو عدم اكتمال البيانات املقدمة مني للبنك فإني أفوض
البنك مقدما أفي اتخاذ ما هو الزم واحتفاظ البنك بحقه في اللجوء الي أية وسيلة أخري متاحة له وفقا للقوانني الضريبية
الدولية؛ وتعديالته؛ القوانني احمللية وتعديالته» واللوائح الداخلية .وهذا إقرار نهائي مني وغير قابل لإللغاء أو التعديل.

Customer Declaration
I/We hereby request to open / amend an account with Kuwait International Bank as per the information given
above. I/We confirm the accuracy of the information stated in this application, including the information
stated in “KYC”. I/we undertake to inform /notify Kuwait International Bank of any changes in the information
provided. In addition. I/We agree/confirm that the information stated in this application is true, accurate and
complete and that I/We have read the KIB Terms and Conditions, the current version of which is available on
www.kib.com.kw, and I expressly agree and accept to be bound by them (as amended from time to time).
I/we understand that the General Terms shall apply to my personal account(s) that I/we hold with Kuwait
International Bank from time to time. I/we am/are aware that if I/we use the Personal Internet Banking service,
I/we will be deemed to have accepted the Bank’s Personal Internet Banking Agreement (as amended from
time to time), which is available on Personal Internet Banking, accessible via www.kib.com.kw. I/we agree
and accept to be bound by the Bank’s Schedule of Services and Tariffs (as amended from time to time), the
current version of which is available on www.kib.com.kw , a copy of which I have received. By signing below I/
we acknowledge and agree that any electronic method of acceptance used by the Bank in connection with its
personal banking products and services (including, without limitation, use of digital or electronic signatures,
indications of acceptance by ticking a check box on electronic forms or digital platforms) (“Electronic Consent”)
shall constitute full and binding legal acceptance by me of any applicable terms and conditions as well as
any future changes, amendments or supplements to such terms and conditions as may be applicable from
time to time, as if I/we had accepted such terms and conditions in writing. All relevant laws and regulations
applicable to acceptance of contracts via electronic methods will apply and I acknowledge that the Bank’s
records as to any such form of Electronic Consent shall be binding and shall not be challenged on the basis
that they are available only in electronic or digital format. I/we agree that no certification authority or other
third party verification is necessary to validate my Electronic Consent and that the lack of such certification
or third party verification will not in any way affect the enforceability of my Electronic Consent or the validity
of terms and conditions between me and the Bank.
International Tax Reporting Declaration
In case that I am subjected to any terms and conditions of International tax obligation thereof, as decided by
Kuwait International Bank (KIB) I, undersigned, hereby declare that the information and data submitted by me
to the Bank are true and valid. I also expressly agree that the Bank will inform the local authority or international
authority referred as “the authorities” about my accounts with it, including my joint accounts with others, and
to provide the authorities with all information, clarifications and documentation of such accounts and all my
banking transactions with that Bank, to reply to any inquiries received by the Bank from the authorities, and
to carry out the instructions of the authorities in this regard and as requested, without any need to notify
me in advance, or obtain my consent on the notices, data, information, clarification or documents required
by the authorities , or on whatever measures, or actions taken by the Bank in this regard. I shall sign all the
required forms and documents as well as any other documents required by the authorities or the Bank. I
undertake to fulfill the requirements of the authorities or the Bank, and to comply with the specified dates. I
undertake to notify the bank in writing, in the event of change in circumstances within 30 days maximum from
the date of my knowledge of such changes, I will inform the Bank of such changes and submit the required
documentation within 90 days of such a change in circumstances taking place. Also, I undertake to update
the data to include any amendments or changes, every three years maximum, without the least liability on
the Bank of whatever type regarding any of the above-mentioned. Finally, in the event of incorrectness /
inaccurateness / incompleteness of information provided by me to the bank, I hereby authorize the bank in
advance to take necessary action and in accordance with applicable laws of International Tax regulations and
its amendments, local regulations and its amendments , internal procedures. This is my final and irrevocable
declaration of the same.

