الشروط واألحكام الخاصة بفتح حساب مصرفي
أوال  :لكل الحسابات

خدمة الرسائل القصيرة لألفراد
الشـــــروط واألحكـــــــــام

بھذا أقر بأنني قرأت وأكملت بيانات استمارة خدمة
 .1يتم التعامل علي الحسابات بمعرفة العميل/العمالء أو من يمثله/يمثلھم قانونا وذلك بموجب توكيل ساري المفعول ويتعھد العميل -بموجب ھذا -بإخطار البنك كتابة في حالة إلغائه للتوكيل الصادر منه لممثله وال يكون البنك مسئوال عن أية
الرسائل القصيرة للمعامالت المصرفية ببنك الكويت
مبالغ صرفت أو تم سحبھا قبل استالمه لھذا اإلخطار .
الدولي )ش.م.ك(.
 .2الرصيد الدائن في الحساب الجاري ھو قرض حسن حال ال يستحق أية أرباح وال يتحمل أية خسائر .
وبھذا أوافق على ما جاء فيھا كما أوافق على الشروط
 .3يكون العميل مسئوال عن كافة األضرار الناتجة عن انعدام أھليته للتصرف وذلك ما لم يخطر المسئول قانونا عن العميل بعد فقد أھليته البنك بذلك كتابة .
واألحكام ذات الصلة الواردة أدناه:
 .4تعتبر كافة الحسابات المفتوحة حاليا وتلك التي تفتح مستقبال لدي البنك باسم العميل وحدة واحدة و متضامنة للوفاء بحقوق البنك لدي العميل بغض النظر عن طبيعة تلك الحسابات أو العملة المستخدمة فيھا  .كما تعتبر كافة األوراق
 .1العبارات التالية والواردة أدناه ،تشير إلى المعنى
للعميل
دائنة
أرصدة
أية
بين
التحويل
و
المقاصة
بإجراء
ھذا
بموجب
البنك
العميل
التجارية و األوراق المالية وأية بضائع أو أصول أخري مرھونة لصالح بنك الكويت الدولي ضامنة لحقوق البنك لدي العميل أيا كان مصدرھا  .ويفوض
الواضح قرين كل منھا:
من أي حساب له أو عائد بيع أية أوراق مالية مرھونة وبين أية مبالغ مستحقة للبنك لدي العميل .
البنك :بنك الكويت الدولي
 .5يقرر البنك وفق مطلق سلطته التقديرية الحد األدنى للرصيد الذي يجب االحتفاظ به في الحساب  ،ويجوز للبنك تعديل ھذا الحد في أي وقت من األوقات .
موبايل/جھاز النقال :جھاز االتصال الموصل إلى
الرصيد األدنى لفتح حساب تحت الطلب والرصيد األدنى الحتساب األرباح.
شبكة جي أس أم  GSMللرسائل القصيرة في الكويت
الرصيد األدنى الحتساب األرباح
الرصيد األدنى لفتح الحساب
العملة
والمؤھل لتقديم خدمة الرسائل القصيرة
30,000
30,000
الدينار الكويتي
أرســل :رسائل الموبايل القصيرة الصادرة من
100,000
100,000
الدوالر األمريكي
المشترك
75,000
75,000
الجنيه اإلسترليني
اسـتـلـم :رسائل الموبايل القصيرة الواردة من
100,000
100,000
اليورو
البنك
375,000
375,000
ال~ السعودي
أس أم أس :خدمة الرسائل القصيرة
مالحظة :اذا قل الرصيد في الحساب عن المبلغ المذكور أعاله الحتساب األرباح خالل الشھر ،ال يتم احتساب األرباح للشھر ذاته.
المشترك :ھو العميل الذي تمت الموافقة على
 .6تكون سجالت البنك وكشوف الحسابات الصادرة عنه ملزمه للعميل وتكون دليال قاطعا علي حقوق والتزامات العميل ما لم يعترض العميل عليھا خالل  15يوم من تاريخ إخطاره بھا .
طلبه خدمة الرسائل المصرفية القصيرة من قبل البنك
 .7للبنك الحق في فتح واالحتفاظ بحساب أو حسابات أخري باسم العميل وذلك وفقا لمطلق سلطة البنك التقديرية إلدارة وقيد المدفوعات التي تتم من العميل أو المستحقة عليه وللبنك تجميع وتوحيد أرصدة تلك الحسابات .
وأن يكون بحوزته جھاز موبايل مخصص له الستخدامه
 .8للبنك الحق في إقفال حساب أو حسابات العميل في حال توفر الداعي لذلك وفقا لمطلق سلطته التقديرية ودون حاجة إلي إبداء أسباب وعلي العميل فور إخطاره بذلك أن يعيد كافة دفاتر الشيكات وبطاقات االئتمان وبطاقات السحب اآللي
في اإلطالع على أو الحصول على حساباته المحددة
التي في حيازته  ،وإغالق كافة صناديق األمانات كما يلتزم العميل حينئذ بسداد كافة األرصدة المدينة والرسوم األخرى المستحقة للبنك علي الفور  ،كما يكون للبنك الحق في رفض فتح أي حساب دون إبداء األسباب وله الحق في تجميد
بواسطة استخدامه الجھاز
الحساب/الحسابات كليا أو جزئيا متي دعت الحاجة لذلك لضمان حقوق البنك لدي العميل الناشئة عن أية تعامالت .
معاملة :أي استخدام بواسطة المشترك لمعامالت
 .9للبنك الحق في إقفال الحساب دون الحاجة إلي تنبيه أو إنذار للعميل في حالة إصدار العميل ثالثة شيكات بدون رصيد  .ويحق للبنك في ھذه الحالة  ،تحويل رصيد الحساب )دائنا أو مدينا( إلي حساب جديد يفتحه البنك باسم العميل ال يمكن
على حسابه عبر خدمة الرسائل القصيرة
أن يسحب عليه شيكات ويتم قيد كافة التزامات العميل من بطاقات ائتمان وغيره علي ھذا الحساب الجديد .
 .2يوافق المشترك بأنه في حالة إجراء أي معاملة،
 .10يحق للبنك االمتناع عن صرف الشيكات المسحوبة مقابل شيكات مودعة لديه للتحصيل طالما لم يتم تحصيلھا بالفعل .
سوف يتقيد بالشروط والضوابط التي تحكم الحسابات
 .11يحق للبنك رفض الوفاء بقيمة الشيكات والمسحوبات والكمبياالت وأوامر الدفع األخرى والمسحوبة علي ھذا الحساب إذا لم يكن رصيد المسحوب علية كافيا  ،ولو كان للساحب حساب آخر دائن في نفس الفرع أو فرع آخر .
المصرفية وعلى شروط وأحكام عضوية »بطاقات
 .12يلتزم العميل ببذل العناية الواجبة للمحافظة علي دفاتر الشيكات وبطاقات االئتمان وبطاقة السحب اآللي وعليه إخطار البنك فور فقده أي مما ذكر أعاله ولن يكون البنك مسئوال عن أية معامالت منفذة بعد فقدانھا قبل إخطار البنك بواقعة
االئتمان« الصادرة من البنك كما يلتزم بأنظمتھا
الفقد .
 .13يحق للبنك االمتناع عن تحويل النقد من وإلي حساب العميل إذا شك البنك ألسباب معقولة بأن عملية التحويل تحتوي علي شبھة غسيل لألموال وال يعتبر البنك مسئوال قبل العميل عن أية أضرار قد تلحقه نتيجة االمتناع عن تنفيذ التحويل وضوابطھا المعلنة بواسطة البنك.
 .3يوافق المشترك بأن يلتزم بجميع الرسوم
.
والمصروفات والعموالت التي يفرضھا البنك وأنه يوافق
.14يحق للبنك قيد المعامالت التي تتم بعد مواعيد العمل الرسمية للبنك في ذات اليوم أو في يوم العمل التالي وذلك وفقا لسياسات البنك .
على خصمھا تلقائيا ً من حساباته في البنك.
 .15علي العميل االتصال بالبنك في أول يوم عمل يلي حدوث أي مما يلي :
 .4البيانات المقدمة بموجب ھذه الخدمة لمجرد العلم بما
أ  -عدم تحصيل النقد نتيجة لخطأ العميل بعد استخدام أجھزة السحب اآللي .
تعد إقراراً من البنك بما ورد فيھا يترتب
جاء بھا فقط وال ّ
ب -أية أخطاء أخري تمت بشأن التعامل علي حساب العميل .
عليه أي التزامات.
ج -فقدان العميل ألي مما ذكر في البند رقم .12
 .5يوافق المشترك على أن يستخدم جھازه
 .16استخدام العمليات المصرفية اإللكترونية يرخص للبنك تلقائيا القيد أو الخصم علي حساب العميل بقيمة ھذه العمليات إضافة إلي ما يستحق من رسوم وأتعاب يتم احتسابھا من آن آلخر .ويقصد بالعمليات المصرفية اإللكترونية وفقا لھذه
النقال/الموبايل ألغراض التسويق واإلعالن التي يقوم بھا
الشروط العمليات التي تتم بواسطة أو عن طريق األجھزة اآللية والخدمة الھاتفية ونقاط البيع و  ATMو  Internal Bankingو  POSوكافة أنواع الخدمات االلكترونية التي يقدمھا البنك من آن آلخر.
البنك.
 .17يعتبر الرقم السري الذي يستخدمه العميل إلنجاز أية معامالت خاصة بحسابه  /حساباته لدي بنك الكويت الدولي بمثابة توقيعه الشخصي ودليال علي مسئوليته عن العمليات التي تمت علي حسابه  /حساباته.
 .6المشترك يتحمل المسؤولية الكاملة في ضمان وحفظ
 .18يتم إرسال كشف الحساب إلي العميل كل ثالثة أشھر  -ما لم يتفق علي خالف ذلك  -علي عنوانه الثابت بسجالت البنك  ،ويلتزم العميل بإبالغ البنك باعتراضه/اعتراضھم علي كشف الحساب وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ
سرية جھازه النقال بما في ذلك جميع المراسالت التي
إرسال كشف الحساب وبفوات تلك المدة دون اعتراض يعتبر ما ورد بكشف الحساب صحيحا وملزما للعميل .
تمت بينه وبين البنك عبر خدمة الرسائل القصيرة وكذلك
 .19إذا لم يتم أي تعامل علي الحساب سواء باإليداع أو السحب لمدة 180يوما متعاقبا يعتبر الحساب ساكنا ويخضع في ذلك للشروط الواجبة التطبيق علي مثل ھذه الحسابات ولإلرشادات الصادرة من بنك الكويت المركزي من آن آلخر،
جميع المعامالت التي تمت على حساباته.
وللبنك الحق في تنشيط الحسابات القائمة طبقا لسياسة البنك واإلرشادات الصادرة عن بنك الكويت المركزي  .وفي حالة كان رصيد الحساب صفرا خالل ھذه المدة ) 180يوما( فإن البنك سيقوم بإغالق ھذا الحساب مباشرة في يوم العمل
 .7على البنك أال يفشي المعلومات التي تخص المشترك
التالي )اليوم  (181دون مراجعة صاحب الحساب .
في حال لم يسجل حساب التوفير )أو حساب تحت الطلب( الراكد أية عملية خالل  912يوما متعاقبا ،فسوف يقوم النظام تلقائيا ً في اليوم  913بإغالق الحساب ،ويتم بذلك انھاء عقد المضاربة وتتوقف احتساب األرباح ،ويتم نقل رصيد العميل ألي طرف ثالث إال إذا وافق المشترك على اإلفصاح عن
ھذه المعلومات بما يتفق مع أي وكالة قانونية أو وفقا ألي
الى حساب معلق ليتمكن العميل من استيفائه لدى مراجعته للبنك.
 .20يتم تقييم األرباح أو الخسائر لحساب التوفير االستثماري والحساب عند الطلب علي أقل رصيد شھري محصل  ،ويكون الحد األدنى للرصيد المعتبر لغايات المشاركة في أعمال االستثمار ھو المبلغ المحدد لكل حساب  .بشرط أن ال يقل قانون نافذ أو بأمر محكمة.
الرصيد عن ذلك  .وتدفع األرباح أو تخصم الخسائر بعد انتھاء السنة المالية وتحديد نتائج أعمال البنك  .يستثمر البنك نسبة  %60من حسابات التوفير االستثمارية و %50من حسابات عند الطلب من أقل رصيد شھري محصل  .والبقية تأخذ  .8يكون المشترك مسؤوالً مسؤولية مطلقة عن
ً
مسؤوال عن النتائج المترتبة
استخدام جھازه النقال ويكون
حكم الحساب الجاري  ،أي ال ينطبق عليه أحكام المضاربة االستثمارية .
على ذلك خاصة في حاالت الفقدان ،السرقة ،التلف أو
 .21يفوض صاحب الحساب البنك باستثمار األرباح المستحقة له منذ قيدھا بسجل حسابه االستثماري الخاص به لدي البنك  .وللبنك الحق في رفض قبول اإليداعات االستثمارية/أو الحسابات عند الطلب في الحساب أو وضع حدود للمبالغ
سوء االستخدام سواء من المشترك أو اآلخرين بموافقة أو
التي يمكن قبول إيداعھا لالستثمار في الحساب .
 .22يوافق صاحب الحساب/أصحاب الحساب علي أحقية البنك في إجراء القيود العكسية علي حسابه/حسابھم بقيمة المبالغ المنصرفة له أو المقيدة في حسابه بطريق الخطأ  ،كما يوافق علي أحقية البنك في الرجوع عليه بتلك المبالغ مع التزامه بغير موافقة.
 .9ال يكون البنك مسؤوالً عن إخفاق المشترك في
بدفعھا و سدادھا  ،بالطريقة و األسلوب وفي التواريخ التي يحددھا له البنك .
إجراء المعامالت في حاالت إغالق الخط أو في أي
 .23يحصل البنك علي نسبة ) (%20من صافي الربح المحقق )ويجوز أن يتم مراجعتھا عند الضرورة مع ضرورة إخطار العميل بذلك( وذلك قيمة حصته من استثمار حسابات التوفير االستثماري أو الحساب عند الطلب وذلك باعتباره
حاالت أخرى مماثلة يحددھا البنك.
شريكا مضاربا .
 .10على المشترك أن يتعھد بالتعويض عن الضرر وان
 .24يفوض العميل/الشركة البنك أن يستخرج بيانا رسميا بالمعلومات المتعلقة به من الھيئة العامة للمعلومات المدنية وما يطرأ عليھا من تعديالت لتحديث البيانات الخاصة بالمعلومات المدنية أو الھيئة العامة للصناعة أو غرفة التجارة أو
يخلي مسؤولية البنك من أو مقابل المسؤوليات ،الفقدان،
بالمعلومات المحدثة دون تحمل المسئولية من كال من المؤسستين المذكورتين أو البنك عن ذلك.
الدعاوى والخسائر مھما كانت طبيعتھا والناتجة عن
 .25تخضع العالقة بين صاحب الحساب والبنك ألحكام القوانين السارية بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية  ،ووفقا ألحكام النظام األساسي للبنك .
اإلھمال أو التزوير أو مخالفة ھذه الشروط واألحكام عن
 .26يحق للبنك تعديل ھذه الشروط و األحكام في أي وقت وحسب اختياره مع إعالم العميل بذلك بالطرق التي يراھا مناسبة  ،وفي حال عدم اعتراض العميل خالل  15يوما من تاريخ اإلعالم يعتبر ھذا التعديل معتمدا.
جانب المشترك أو أي طرف ثالث .باإلضافة لذلك فان
 .27إذا أصبحت أي من ھذه الشروط باطلة أو غير نافذة فإن ذلك لن يؤثر علي صحة ونفاذ ما عداھا من شروط و أحكام .
ً
مسؤوال عن أي نفقات أو دعاوى أو
البنك ال يكون
 .28وفقا لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب رقم  2013/106والالئحة التنفيذية لھا وتعليمات بنك الكويت المركزي والتعليمات الالحقة في ھذا الشأن ،يكون العميل/العمالء مسئوال/مسئولين عن أية عمليات إيداع في
خسائر ناتجة من  /لـ عالقتھا بھذه الشروط بما في ذلك
حسابه/حسابھم يقوم بھا أي شخص أو أية جھة ما لم يرفض العميل تلك العمليات خالل ثمان واربعين ساعة من تاريخ اخطاره بما يفيد ھذا االيداع.
األعطال بسبب الكھرباء أو الكمبيوتر أو لعطل تقني.
 .29يلتزم العميل بتقديم المستندات والنماذج التي تبين الموقف الضريبي للعميل وأي مستندات أخري يطلبھا البنك وفقا ٌ للقرار الوزاري رقم  2015/48وقانون  2015/109الخاص باالمتثال الضريبي األمريكي ) ، (FATCAوفي حالة
 .11يحق للبنك رفض إجراء أي معاملة دون إبداء
عدم تجاوب أو رفض أو فشل العميل تقديم المستندات المطلوبة الخاصة بقانون االمتثال الضريبي األمريكي ،للبنك الصالحية المطلقة في إبالغ أو رفع تقرير عن العميل للجھة الرقابية وفقا لقانون االمتثال الضريبي األمريكي )(FATCA
األسباب إال أن البنك سيبذل كل الجھد المناسب نحو
بھذا الخصوص.
توجيه المشترك عند حدوث ذلك وال يعد ذلك التزاما ً على
 .30على البنك أال يفشي المعلومات التي تخص العميل ألي طرف ثالث إال إذا وافق العميل على اإلفصاح عن ھذه المعلومات بما يتفق مع أي وكالة قانونية أو وفقا ألي قانون نافذ أو بأمر محكمة.
 .31يقر أطراف ھذا العقد بموافقتھم على أن يتم إعالن كافة األوراق القضائية عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني المسطر قرين اسم كل منھم بصدر ھذا العقد مع التزامھم باإلخطار بأي تعديل أو تغيير يطرأ على تلك البيانات .وفي حال البنك بھـذا الشأن.
 .12يوافق المشترك بأن يتم إشعاره من البنك بواسطة
عدم صحة تلك البيانات أو عدم اإلخطار بتغييرھا أو تعديلھا يكون اإلعالن عن طريق النيابة العامة نافذا مرتبا لكافة آثاره القانونية مع سقوط حق الطرف المخالف في الدفع بعدم صحة ذلك.
خدمة الرسائل القصيرة أو البريد االلكتروني )إيميل( أو
ثانيا  :الحسابات المشتركة
أي طريقة أخرى عبر خدمات جديدة أو تحديثات يجريھا
 .1تكون كافة المبالغ المودعة في الحساب  -وبغض النظر عن مودعيھا  -مملوكة للشركاء في الحساب المشترك بالتساوي فيما بينھم ما لم يتم االتفاق علي خالف ذلك .
البنك في المستقبل.
 .2يتم تجميد الرصيد بالحساب المشترك و توزيعه بالتساوي أو بالنسبة المتفق عليھا بين الشركاء فيه في أي من الحاالت التالية :
 .13يجوز للبنك أو للمشترك وفي أي وقت وألي سبب
أ .إبالغ أحد الشركاء البنك بوجود نزاع بينه و بين غيره من الشركاء .
كان أن ينھي الخدمات المقدمة بموجب ھذه الوثيقة عبر
ب .توقيع الحجز علي أي مبالغ في حيازة البنك ضد أي من الشركاء في الحساب المشترك وفي ھذه الحالة يتم تجميد رصيد ھذا الشريك.
ً
مسؤوال بأي
إشعار مسبق وعليه فان البنك ال يكون
ج .وفاة أحد الشركاء في الحساب .
صورة من الصور عن النتائج المترتبة على إنھاء
د .إشھار إفالس أي من الشركاء .
الخدمة.
ھـ .فقد أي من الشركاء في الحساب المشترك أھليته القانونية .
 .14يحتفظ البنك بحقه في تعديل أي من ھذه األحكام
 .3يكون الشركاء في الحساب المشترك مسئولين بالتضامن عن سداد أية مبالغ مستحقه للبنك علي ھذا الحساب .
والشروط في أي وقت ويعتبر أي تعديل معلن عنه
ثالثا :حسابات شركات األشخاص
بواسطة البنك أو بأي وسائل أخرى إجراءاً قانونيا ً ويعتبر
 .1للبنك الحق في افتراض أن التوقيع أو التوقيعات المعتمدة لديه مخولة ألصحابھا الحق في التصرف نيابة عن شركة األشخاص بالحالة الواردة بنموذج فتح الحساب والمنصوص عليھا بعقد الشركة .
ساريا ً من تاريخه وملزما ً للمشترك.
 .2يجب إخطار البنك بأي تعديل يطرأ علي تكوين شركة األشخاص أو طريقة إدارة الحساب لدي البنك ويقوم البنك بتنفيذ آخر تعليمات مدونة في سجالته حتى تاريخ استالمه اإلخطار بالتعديل مدعما بصور المستندات المؤيدة له.
 .15تكون ھذه الشروط واألحكام مقيدة وخاضعة للتفسير
بما يتفق مع قوانين دولة الكويت و تخضع الختصاص
رابعا :التعھدات الخاصة بحسابات الشركات
المحاكم الكويتية.
خاص بالشركات المساھمة والشركات ذات المسئولية المحدودة  ،نتعھد و نقر بما يلي -:
 .16يتم اعتماد النص العربي من ھذه الشروط واألحكام
 .1استالم نسخة من الشروط واألحكام العامة التي تسري علي حساباتنا وأننا قد اطلعنا علي ھذه األحكام وفھمنا محتواھا ونوافق علي ما جاء بھا .
في حال أي خالف بين النصين باللغتين العربية
 .2إضافة إلي  /أو خصم من حساب أو حسابات الشركة  ،جميع الشيكات والحواالت وأوامر الدفع وسندات القبض والسندات اإلذنية والكمبياالت  ،التي يتم التوقيع عليھا أو قبولھا أو إصدارھا من الشركة .
واإلنجليزية.
 .3أن الشخص  -األشخاص المفوض بإدارة الحساب له الصالحيات التالية -:
 .17الرسوم والعموالت التي تنطبق على خدمة الرسائل
أ .عمل الترتيبات الالزمة للتمويل علي النحو الوارد بنظام الشركة األساسي .
القصيرة سيتم احتسابھا حسب قائمة التعرفة المعتمدة في
ب .إدارة جميع العمليات البنكية األخرى التي تجريھا الشركة .
البنك.
ج .التوقيع نيابة عن الشركة علي جميع المستندات التي يطلب توقيعھا من وقت إلي أخر وذلك فيما يتعلق بأية ضمانات أو كفاالت ألي دفعات تسدد للشركة أو أية التزامات أخري تلتزم بھا الشركة قبل البنك .
 .18يقر أطراف ھذا العقد بموافقتھم على أن يتم إعالن
 .4يتعھد العميل بموجب ھذا ويلتزم بإخطار البنك فورا عن أية تغييرات أو تعديالت قد تطرأ علي إدارة الشركة أو ھيكل الملكية أو المفوضين بالتوقيع أو أية معلومات أخري أو حاالت يكون من شأنھا التأثير علي الوضع المالي للشركة .
كافة األوراق القضائية عن طريق الفاكس أو البريد
تعد المستندات المرفقة والمدونة أدناه سارية المفعول حتى تاريخ إخطار البنك بأية تعديالت تطرأ عليھا -:
اإللكتروني المسطر قرين اسم كل منھم بصدر ھذا العقد
بشأن إدارة الحساب .
/
/
نسخة مصدقة من عقد التأسيس أو من قرار مجلس اإلدارة الصادر في
•
مع التزامھم باإلخطار بأي تعديل أو تغيير يطرأ على تلك
شھادة إثبات القيد في السجل التجاري .
•
البيانات .وفي حال عدم صحة تلك البيانات أو عدم
نسخة مصدقة من شھادة غرفة التجارة والصناعة ثابت بھا المفوض بالتوقيع .
•
اإلخطار بتغييرھا أو تعديلھا يكون اإلعالن عن طريق
قائمة بأسماء رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة .
•
النيابة العامة نافذا مرتبا لكافة آثاره القانونية مع سقوط
بناء على طلب البنك يقوم العميل بتحديث بيانات الحساب )البطاقة المدنية  /العنوان  /رقم الھاتف  /بيانات جھة العمل  ...إلخ( ،وفي حالة عدم إستجابة العميل يتم تعليق الحساب بعد مرور  5أيام عمل من تاريخ إخطاره وذلك دون أي
حق الطرف المخالف في الدفع بعدم صحة ذلك.
مسئولية تجاه البنك.
أقر  /نقر بأن جميع األموال المودعة والمحولة من وإلي الحساب ھي من أعمال الشركة  /المؤسسة وغير ناتجة عن أعمال غير مشروعة ودون تحمل البنك ألدني مسئولية .

توقيع العميل.............................................
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Terms and Condition For Opening Bank Account

Terms and Conditions for KIB SMS
Banking Services to Individuals

First: For all accounts
1. Account transactions shall be executed by the customer or his/their signatory representative pursuant effective 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 "Hassan" loan, which do not accrue any profit or assume any loss.
3. Customer shall assume responsibility against all damages due to incompetence unless the bank is notified otherwise by customer legal sponsor in writing after being I have read, understood and completed the application form for SMS
incompetent.
Banking of Kuwait International Bank (KSC), and agree to its contents,
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
as well as to the following terms and conditions relating thereto.
used in such accounts. All bills, securities, commodities, or other assets shall be pledged in favour 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 1. The following expressions, used herein, unless the context
otherwise requires, shall have the following meanings:
securities to payoff any due amounts to the bank by customer.
5. The bank decides due to its prerogative authority the minimum balance limit in the account, and may adjust such limit from time to time.
“Bank” means the Kuwait International Bank (KSC).
The minimum amount required to open Al Ithmar Call Account and minimum amount required to maintain to earn a profit are listed in the below table.
“Mobile” means handheld communication device that connect to
Currency of account
Currency of account
Minimum amount required to maintain to earn a profit
the GSM network in Kuwait which is capable of SMS
Kuwaiti Dinar
30,000
30,000
messaging service.
US Dollar
100,000
100,000
“Pull” means Mobile - Subscriber originated messages.
Great Britain Pound
75,000
75,000
“Push”
means
Mobile - Bank originated messages.
Euro
100,000
100,000
“SMS” means short messaging service.
Saudi Riyal
375,000
375,000
“Subscriber”
means the customer whose application for
Note: No profit will be assessed for the month if amount of an account is less than the minimum amount as listed in the above table.
SMS Banking has been approved by the Bank and shall have an
6. Bank's 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
assigned Mobile to be used in initiating and gaining access to his
of notification.
7. 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
designated accounts through the use of his Mobile.
on the customer: Furthermore, the bank may amalgamate and unify balances of such accounts.
means any use by the Subscriber of a
“Transaction”
8. The 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
transaction on his designed accounts either by a Pull or a Push
bank of account closing, he must return all check books, credit, ATM cards and close all safe deposit boxes. Hence, customer shall be obligated to payoff immediately all debit
service.
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)
2. The Subscriber agrees that, in performing any transaction, he
whenever needed to protect bank's rights ensued from transactions performed by customer.
9. The bank may close account without prior warning or notification in case customer issued NSF checks. In this case the bank may transfer account balance (credit or debit) to a
shall fully comply with the Terms and Conditions Governing
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
Accounts and the Terms and Conditions for Membership in Credit
account.
Cards, issued by the Bank, as well as their regulations and
10. The bank may refrain from disbursement of drawn checks against deposited ones for collection unless they were actually collected.
restrictions set forth by the Bank.
11. The bank may reject to payoff the value of checks, drawings, bills, and other payment orders drawn on this account if the drawn balance is insufficient, even if drawing person
3. The Subscriber agrees to be bound by all fees, charges and
has other credit account in the same or other branch.
12. The customer shall be committed to exert efforts to keep safe the check books and credit and ATM cards; and must notify the bank immediately if any of the above-mentioned
commissions imposed by the Bank and agree that they be
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.
automatically debited from his accounts with the Bank. The Bank
13. 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;
reserves its right, at any time, to change these charges, and
and the bank may not assume any responsibility facing the customer regarding any damages ensued from such refrain.
commissions, and to notify the Subscriber accordingly.
14. The bank may enter transactions performed after bank's official hours in the same day or on the next day pursuant to bank's policies.
4. The materials and information in connection with any transaction
15. Customer must contact the bank on the first working day after performance of the following:
* Uncollected cash due to customer fault after use of ATM machines.
provided by the Bank are for information purposes only and the
* Any other faults occurred regarding transactions performed on customer's account.
Bank disclaims any warranty relating to their contents.
* Customer's loss of any of the items indicated in term (12).
5.
The Subscriber agrees that his Mobile shall be also used for
16. 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
marketing and advertising purposes conducted by the Bank.
time. By electronic banking transactions meant pursuant to these terms the transactions performed through the computers, telephone service, ATM, POS and Internet banking, and
all types of services the bank presents from time to time.
6. The Subscriber assumes full responsibility for the security and
17. 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
confidentiality of his Mobile, including all communications made
responsible for the accomplished transactions on his/their account/s.
between him and the Bank via SMS, as well as for the
18. Customer shall be provided with statement of account every three months -unless agreed otherwise - using customer's address registered in bank's records.
Transactions made on his designated accounts.
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
7. The Bank shall not divulge the information pertaining to the
and obligatory to the customer.
19. If no transactions performed on the account whether by deposit or drawing for 180 successive days, the account is considered dormant and shall be subject to the terms that
Subscriber to a third party unless the Subscriber agrees that such
must be applied on such accounts and pursuant to the guidelines issued by Central Bank of Kuwait in this concern. The bank may activate the existing accounts pursuant to
information may be disclosed to any third party in compliance
bank's policy and Central Bank guidelines. If the balance in this account is zero for 180 days, the bank will close the account on 181st day, without prior notice to the account
with any regulatory agency or as required by any applicable law
holder.
or court order.
For the Savings Investment Account (or Call Account) becomes dormant account and does not register any transaction for 912 consecutive days, the system shall automatically
8. The Subscriber shall be absolutely responsible for the use of his
close the account on the 913th day, terminating the Mudaraba contract and ending profit assessment. The available credit balance will be transferred to an account dedicated to
hold such unclaimed balances.
Mobile, and shall be liable for all consequences resulting
20. Profits or losses are assessed to the Investment Saving Account and the Call Account on the minimum available monthly balance, which will be the minimum balance
therefrom, especially in cases of loss, theft, damage or misuse,
required for investment purposes as identified for each type of account. Profits shall be paid or losses shall be discounted at the end of the fiscal year based on bank's progress
either by the Subscriber or others, with or without his consent.
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
The Subscriber shall be under obligation to indemnify the Bank
of current account, which doesn't comply with the provisions of investment mudaraba.
for any damages or losses resulting from such action.
21. 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.
9. The Bank shall not be liable for the Subscriber’s failure to effect
22. Holder of the account agrees to bank's right to perform reverse entries on his/their account the equivalent value of the amounts paid or debited to his/their account by
Transactions during offline situations or during such other
mistake. He/They agree(s) also on bank's right of recourse and compliance with settlement of such amounts as decided by the bank.
instances as the Bank may determine.
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
10. The Subscriber shall indemnify and keeps the Bank free and
account due to being a partner in Mudaraba.
harmless from end against liabilities, losses, claims, and
24. 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.
damages of whatsoever nature arising from negligence, fraud or
25. 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
violation of these terms and conditions on the part of the
pursuant to bank's Articles of Association.
Subscriber or a third party. In addition the Bank shall not be
26. The bank may amend stipulations and provisions thereof at any time and the process the bank chooses, taking into consideration notification of the customer in this
liable for any expenses, claims or damages arising out of or in
concern. In case the customer does not object within 15 days from date of notification, amendment is considered approved.
connection with these terms and conditions, including but not
27. 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.
limited to, electrical, computer, or mechanical failures.
28. Pursuant to the law No106/2013 concerning measures against Money laundering and financing of terrorism and it’s executive regulatory and Central Bank of Kuwait rules and 11. The Bank reserves its right, without incurring any liability
regulations and appendix thereof, the customer shall assume responsibility of any deposit transactions into his/their account by any other person or institution unless rejected by the
whatsoever, to refuse the process of any Transaction without
customer within forty eight hours effective deposit notification. The customer declares that he/she is the beneficiary of opening the account.
giving any reason. However, the Bank will make every
29. 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
reasonable effort to advise the Subscriber in such instances, but
48/2015 and Law 109/2015 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.
is not obligated to do so.
30.The bank shall not divulge the information pertaining to the customer to the third party unless the customer agrees that such information may be disclosed to any third party in
12. The Subscriber agrees to be notified by the Bank through SMS,
compliance with any regulatory agency or as required by any applicable law or court order.
e-mail or any other method of any new services or modification
31. The parties hereof agree that all legal documents shall be deemed served by fax or emails shown against their names in this agreement. Either party shall notify the other of
thereof to be introduced by the Bank in the future.
any amendment or change to its corresponding information. In the event where these information are incorrect or the amendment or adjustment thereof was not notified properly,
13.
Either the Bank or the Subscriber may, at any time, for any
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.
Second: Joint Accounts:
reason whatsoever, terminate the services provided herein,
1. All deposited amounts in the account - regardless of who is the depositor - shall be equally owned by all partners unless agreed otherwise.
through giving prior written notice. However, the Bank shall not
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:
be held responsible in any way for the consequences of such
a. Partner notifies the bank of dispute erupted with other partners.
termination.
b. Attachment of any partner's amount in possession of the bank shall cause freezing of the balance of the partner thereof.
14. The Bank reserves its right to amend any of these terms and
c. Decease of any of the partners.
conditions at any time, and any amendment announced by the
d. Bankruptcy of any of the partners.
e. Legal incapacitation of any of the partners.
Bank or by other means deemed appropriate, shall be constituted
3. Partners shall be jointly responsible to settle due amounts in this account.
as valid as from the date thereof, and shall be binding upon the
Third: Accounts of Sole Proprietorship Companies:
Subscriber.
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
15. These terms and conditions shall be governed by and construed
opening account and documented in the Memorandum of Association of the company.
in accordance with the laws of the state of Kuwait and be subject
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.
to the jurisdiction of the Kuwaiti courts.
Forth: Declarations Regarding Companies Accounts:
16. The Arabic version of these terms and conditions shall prevail in
Only for shareholding and limited liability companies; we undertake and declare the following:
case of any conflict between the Arabic and English texts.
1.Received copy of Terms and Conditions effective on our accounts, which we have reviewed, understood, and approve of it.
17. Fees and charges applicable to SMS Banking shall be as per
2. Deposit / discount from company's account/s all checks, drafts, payment orders, bills, and promissory notes that has been signed or accepted or issued by the
Bank approved Tariff List.
company.
3. The person/s authorized of management of account process must enjoy the following authorities:
18. The parties hereof agree that all legal documents shall be deemed
a. Take necessary financing arrangements pursuant Articles of Association of the company.
served by fax or emails shown against their names in this
b. Manage all other banking transactions performed by the company.
agreement. Either party shall notify the other of any amendment
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 favour
or change to its corresponding information. In the event where
of the bank the company must comply with.
these information are incorrect or the amendment or adjustment
4. Hereby the customer undertakes and is committed to notify the bank immediately of any changes or amendments might take place regarding company's management,
thereof was not notified properly, any documents or materials
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:
served by the attorney general shall be deemed effective and
* Authenticated copy of Memorandum of Association or copy of Board of Directors' resolution dated
/
/
regarding management of account.
with legal effect and the defaulting party’s right thereof shall be
* Commercial registration certificate.
deemed forfeited.
* Authenticated copy of the certificate issued by Chambers of Commerce and Industry in which authorized signatory is identified.
* 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 confirm that all deposited / transferred funds from / to the account(s)are accurse from the Company
/ Institution business and not accurse from illegal business, and the Bank shall not be responsible.

Customer Signature...................................................
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طلب بطاقة الدولي
KIB ATM CARD APPLICATION
شروط و األحكام الخاصة في بطاقة الصرف اآللي

Terms and Conditions For ATM Cards
First : Definitions :

1. The following are the meaning of terminology are used in the Terms and Conditions thereof :
• The Bank : Kuwait International Bank (KSC)
• Holder of Account : the person, or holder of account that the card account holds his name at the
bank.
• Holder of the card : any person for whom the bank issues a card and PIN number for personal use.
• Card Account : The account managed by the bank pursuant to card transactions.
• PIN Number : It is the number that decides the identity of the card holders .
• Card Transaction : Means use of the cad for purchase of goods, or against services, where the
amount is discounted from card account using card number or by any other process decided by the
holder of the card account .
• Holder of Supplementary Card : Decided by the card holder pursuant to article (8) of the Terms &
Conditions hereof, who will accept discount transaction from the card account for any transaction
performed by the Holder of supplementary card .
• Sale Point : The location where sale transaction is perform at the shops or other business
institutions.
2. Suspension and Cancellation of the card : The Bank Shall have the discretion , without prior
notification to the holder of the card or holder of any related supplementary cards , to cancel or suspend
the card/s completely or for certain credit facility and may reject re-issuance or replacement any of the
cards without any liabilities of the holder of the card pursuant to the terms and conditions thereof . In
addition to the measures that the bank may apply to limit the use of the card including taking back the
card in case deceased , bankruptcy, or defaulted payment by holder of the card , or other cases the bank
might consider apply measures thereof. The bank may replace card and PIN number for the lost or
stolen card against charges decide by the bank. The card/s remain property of the bank by all times, and
must be handed over to the bank upon its request .
3. The Bank shall charge fees on local or international drawing transactions performed through
other ATM machines pursuant bank’s fees or due to other bank’s fees whichever higher .
4. The bank may charge extra fees on drawing transactions performed outside the State of
Kuwait .
5. Safety of the Card and PIN Number : Holder of the card must take necessary precautions to
maintain the safety of the card and the secrecy of PIN number. Both, the card and the PIN number are
for the use of the holder of the card ; and if misused by a third party, only the holder of the card shall
assume responsibility of all transactions performed thereof. The holder of the card must refrain from
announcing the PIN number to a third party except in case of card related issues or upon notification of
theft or loss of the card. In addition to that , the holder of the card must safeguard the card from damage
or change any of the information indicated on the card. The holder of the card must notify the bank, in
case of the lost or stolen card or in case the PIN number became known, on the following address : P.O.
BOX 22822 Safat 13089, Kuwait - TEL. 1866866. Verbal notification shall not be taken into
considerations unless supported by written notification on the said address within three days from the
verbal notification, holder of the card shall assumed responsibility of any amounts spent through the card
until the date and time the bank receipt of the written notification.
6. Card Transaction : Holder of the card may use the card as follows :
• May use the card in Bank’s ATM machines, and other KNET participating banks.
• International ATM Cash drawing transactions.
• Local and international purchase transactions from sale points.
• Banking services at the bank (IVR system).
• Other transactions permitted by the bank .
• Any transaction performed in any currency other than Kuwaiti Dinar shall be transferred to KD
using the exchange rate on the same debit date to the card’s holder account indicated in the
application form.
7. Liabilities : The holder of the card and the holder of a supplementary card shall assume responsibility
for the settlement of due amounts ensued from use of the card, responsibility shall be both several and
joint, and they shall be committed to indemnity the bank against any loss due to misrepresentation in the
use of the card or the PIN number, or due to non-compliance with terms and conditions thereof. The bank
may not be held responsible for any loss occurred to the holder of the card or the holder of
supplementary card due to ATM damage, or sale point rejection of Visa or due to non sufficient cash in
the ATM machines, or due to damage in the equipments, CPU or transfer system, or any occurrences
that are not managed by the bank.
8. Card Account : Holder of the card must always name sure of available balance that covers its
drawings and transfers. He and the holder of supplementary cad may not over draw funds without bank’s
written consent. The bank shall immediately discount the due amounts from card account indicated on
the card or from any holder’s account with the bank to cover all transactions and liabilities ensued from
the use of the card adding to it bank’s fees in this concern. Any amount that has been deposited through
ATM machines shall be entered to holder’s account in the next working day, but in case the amount is
deposited by check then the amount shall be entered to holder’s account pursuant to effective clearing
provisions issued by Central Bank of Kuwait. The bank shall assume no responsibility in case of
discrepancy between the actual deposited amount in the envelope and the amount indicated on the
envelope. Hereby the holder of account/ and also holder of a supplementary card shall accept bank’s
statement and consider it correct and final .
9. Holder of Supplementary Card : Pursuant to written request from holder of principal card the bank
may have the discretion to issue a supplementary card to be used by close family individuals. All due
amounts and fees ensued from use of the supplementary cards shall be debited on the principal card
account .
10. Books and Statements of the Bank : Holder of the account shall accept the statements and books
of the bank as confirmed proof of outstanding amounts, or which will be due to the bank resulted from
use of principal and supplementary cards. Hereby, holder of account shall authorize the bank to perform
clearance among all accounts for full settlement of the bank, or block any balance in any of the accounts
for full settlement of the due amounts to the bank to be debited on the holder of the account or on the
account of the holder of supplementary card.
11. Amendments : The bank shall have the discretion to amend or revoke any / all the terms and
conditions thereof at any time; and notify holder of the account by any means find appropriate . If holder
of the account did not object within two weeks, amendment shall be considered effective.
12. Common Rules :
• Holder of account shall agree to authorize the bank to compile any information, if needed, from the
Authority of Civil Informations.
• Holder of account shall be committed to all terms and conditions issued by the bank that organizes
the services of the card, PIN number, ATM, and sale point
• Interpretation of the Terms and Conditions thereof shall be in accordance with effective laws of the
State of Kuwait, and Kuwait courts shall arbitrate the disputes and dosen’t conflict with the rules and
regulations of Islamic Sharia’a.
• The parties hereof agree that all legal documents shall be deemed served by fax or emails shown
against their names in this agreement. Either party shall notify the other of any amendment or change
to its corresponding information. In the event where these information are incorrect or the amendment
or adjustment thereof was not notified properly, 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.

CUSTOMER SIGNATURE : ………………………….

 التعريفات: ًأوال
:  بموجب ھذه األحكام و الشروط فإن االصطالحات التالية تعني ما يلي1(ك.م. ويقصد به بنك الكويت الدولي )ش: * البنك
.  الفرد أو صاحب الحساب الذي يحمل اسمه حساب البطاقة لدي البنك: * صاحب الحساب
.  و يقصد به أي شخص يقوم البنك بإصدار بطاقة و رقم سري له الستخدامه الشخصي: * حامل البطاقة
.  بطاقة السحب اآللي )بطاقة فيزا إلكترون( التي يصدرھا البنك لحامل البطاقة: * البطاقة
.  و يقصد به الحساب المدار من قبل البنك وفقا لعمليات البطاقة: * حساب البطاقة
.  و ھو الرقم الذي يحدد ھوية حامل البطاقة: * الرقم السري
 و تعني استخدام البطاقة لشراء البضائع أو مقابل االستفادة من خدمات حيث يتم خصم المبلغ من حساب البطاقة: * عملية البطاقة
. عن طريق رقم البطاقة أو أية طريقة أخري يقررھا صاحب الحساب
( من ھذه األحكام و الشروط حيث يسمح بعمليات الخصم من8)  يعينه صاحب البطاقة األصلي وفقا ً للمادة: * حامل بطاقة مشارك
. حساب البطاقة آلية عمليات يحررھا حامل البطاقة اإلضافية
.  و يقصد بھا النقطة التي تنتھي إليھا عملية البيع لدي المحالت أو مؤسسات األعمال األخرى: * نقطة البيع
ً
 للبنك وحده الحق في أي وقت يراه مناسبا و دون إنذار مسبق لحامل البطاقة أو أي مشارك:  سحب ووقف استخدام البطاقة.2
 و كذلك له الحق في رفض إعادة.  البطاقات وقفا ً تاما ً أو لتسھيالت معينة/ آخر في البطاقة )إن وجدوا( إلغاء أو وقف العمل بالبطاقة
إصدار أو استبدال أي منھا دون التأثير علي التزامات حامل البطاقة و المترتبة علي استخدامه إياھا و ذلك وفقا لھذه األحكام و
الشروط و باإلضافة إلي التدابير الممكن اتخاذھا من قبل البنك فإن له الحق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من استخدام البطاقة
أو في حالة أخري يراھا البنك و يجوز للبنك إصدار بطاقة أخري و رقم سرى محل البطاقة المفقودة أو المسروقة و ذلك مقابل رسم
 البطاقات ضمن ممتلكات البنك في جميع األوقات و يجب إعادتھا في الحال عند طلب/  وتبقي البطاقة. وفقا ً لتعريفة البنك السائدة
. البنك

 يقوم البنك بفرض رسوم علي عمليات السحب اآللي المحلية و التي تتم من خالل أجھزة السحب اآللي الغير.3
. مخصصة للبنك و الدولية وفقا لتعريفة البنك
.  يقوم البنك بفرض رسوم إضافية علي عمليات السحب التي يتم تنفيذھا خارج دولة الكويت.4
 علي حامل البطاقة اتخاذ الحذر لضمان سالمة البطاقة و المحافظة علي الرقم:  سبل المحافظة علي البطاقة و الرقم السري.5

 و إذا أسيئ. السري من أن يصبح معروفا ً ألي شخص آخر كما أن البطاقة و الرقم السري ھما فقط الستخدام حاملي البطاقة
استخدام البطاقة أو الرقم السري من قبل الغير فإن حامل البطاقة وحده يتحمل المسئولية عن كافة العمليات التي تمت بواسطتھا و
علي حامل البطاقة االمتناع عن إفشاء رقم البطاقة للغير فيما عدا ما يتعلق بمعاملة البطاقة أو عند اإلبالغ عن فقدان أو سرقة البطاقة
 عالوة علي ذلك فأن علي حامل البطاقة المحافظة علي البطاقة من التلف أو تغيير أي من المعلومات المدونة علي البطاقة ھذا و.
يجب علي حامل البطاقة اإلبالغ عن فقدان أو سرقة أو إفشاء الرقم السري في الحال و ذلك إلي خدمة الرد اآللي في البنك تلفون
 الكويت علي أنه إذا تم اإلبالغ شفھيا ً فأنه لن يتم األخذ بھذا13089  الصفاة22822 .ب. ص:  أو علي العنوان التالي1866866
.البالغ إال إذا دعم بإخطار خطي إلي البنك علي العنوان السالف الذكر خالل ثالثة أيام من اإلخطار الشفھي و استالمه من قبل البنك
. و يلتزم حامل البطاقة بأي مبالغ يتم صرفھا عن طريق استخدام البطاقة رفقا ً لما سبق ذكره
:  يمكن لحاملي البطاقة استخدامھا علي الوجه التالي:  التعامل بالبطاقة.6
* علي أي من أجھزة السحب اآللي التابعة للبنك و كذلك أجھزة السحب اآللي التابعة للبنوك األخرى المشاركة في شبكة الخدمات
. KENT .ك.م.المصرفية االلكترونية ش
. * استخدامھا دوليا لسحب النقد في الخارج من أجھزة السحب اآللي المخصصة لذلك
. * استخدامھا محليا و دوليا في عمليات الشراء في أي من نقط البيع
(IVR * للخدمات المصرفية لدي البنك )نظام
. * أية عمليات يسمح بھا البنك من حين آلخر
* مع العلم بأنه أي معاملة يتم إنجازھا عن طريق البطاقة بأي عملة غير الدينار الكويتي سوف يتم تحويلھا بسعر الصرف السائد و
. الذي يعلنه البنك بتاريخ تقييده علي حساب حامل البطاقة المشار إليه في نموذج الطلب
 يلتزم صاحب البطاقة و كذلك صاحب البطاقة المشارك بجميع المبالغ المدينة و الناتجة عن استخدام البطاقة كما:  االلتزامات.7
يبقوا في جميع األحوال ملتزمين تجاه البنك منفردين و مجتمعين عن أي عملية يتم إنجازھا من خالل البطاقة كما يلتزموا بتعويض
البنك عن أية خسارة يحدثھا االستخدام السيئ أو غير المسئول للبطاقة أو الرقم السري أو عدم االلتزام بھذه األحكام و الشروط ال
( أو رفض إحدىATM) يتحمل البنك أية ضرر يحدث لحامل البطاقة أو حامل البطاقة المشارك بسبب عطل جھاز السحب اآللي
نقاط البيع بطاقة الفيزا أو عدم وجود نقد كافي بأي من أجھزة السحب اآللي أو عطل في أي من أجھزة أو نظام معالجة المعلومات و
. التحويل أو أي من األمور التي ال تندرج ضمن إدارة البنك
 علي حامل البطاقة التأكد دائما ً من وجود رصيد بحسابه يغطي سحوباته و تحويالته عن طريق البطاقة أو:  حساب البطاقة.8
 ال يجوز لحامل البطاقة أو حامل البطاقة المشارك السحب علي المكشوف من حساب البطاقة دون موافقة خطية من البنك. البطاقات
 يقوم البنك في الحال بالخصم من حساب البطاقة المذكور علي البطاقة أو من أي حساب باسم حامل البطاقة لدي البنك لتغطية جميع.
 و أي مبلغ يتم إيداعه عن. المعامالت و االلتزامات الناتجة عن استخدام البطاقة مضافا إليھا الرسوم المعتمدة بالبنك في ھذا الشأن
 أما في حال إيداع المبلغ عن طريق إصدار شيك. طريق أجھزة السحب اآللي سوف يقيد بحساب حامل البطاقة في يوم العمل التالي
 و ال. فأن مبلغ الشيك سوف يقيد بحساب حامل البطاقة وفقا ً ألحكام المقاصة الصادرة عن بنك الكويت المركزي السارية المفعول
 و من ھنا فانه علي. يتحمل البنك أي اختالف يتم اكتشافه بين المبلغ المودع فعليا داخل المغلف و المبلغ المذكور علي المغلف
.  و كذلك حامل البطاقة المشارك قبول ما يصدره البنك من كشف حساب و اعتباره صحيحا بصفة نھائية/ صاحب الحساب
 يجوز للبنك ووفقا لما يراه مناسبا و بناءا علي طلب خطي من حامل البطاقة إصدار بطاقة إضافية:  حامل البطاقة المشارك.9
الستخدام أي من أفراد العائلة المقربين و جميع المستحقات و الرسوم الناتجة عن استخدام حامل البطاقة المشارك سوف يتم قيدھا و
. خصمھا علي حساب البطاقة
 يقر صاحب الحساب بأن كشوفات و دفاتر البنك دليل ثابت ال يقبل إثبات العكس فيما يتعلق:  كشوف و دفاتر حساب البنك.10
 و بموجب ھذا. بالمبالغ المستحقة أو التي ستصبح مستحقة للبنك و الناتجة عن التعامل بالبطاقة أو البطاقات التابعة من وقت آلخر
يمنح صاحب الحساب الصالحية للبنك لممارسة حقه في إجراء المقاصة بين جميع الحسابات التابعة لصاحب الحساب لدي البنك أو
حجز أي رصيد بأي من الحسابات و ذلك لسداد المبالغ المستحقة للبنك بالكامل و قيدھا علي صاحب الحساب أو علي حامل البطاقة
. المشارك
 جميع ھذه الشروط و األحكام و إبالغ صاحب الحساب بذلك بالطرق/  للبنك الحق في أي وقت تعديل أو إلغاء أي:  التعديالت.11
. ً التي يراھا البنك مناسبة و في حال عدم اعتراضه خالل أسبوعين يعتبر التعديل ساريا

:  أحكام عامة.12
* يوافق صاحب الحساب علي منح البنك الصالحية للحصول علي أي معلومات عنه من ھيئة المعلومات المدنية إذا دعت الحاجة
. لذلك
 و أجھزة السحب.  الرقم السري. * يلتزم صاحب الحساب بجميع الشروط و األحكام الصادرة عن البنك لتنظيم استخدام البطاقة
. اآللي و كذلك نقاط البيع
* يخضع تفسير ھذه الشروط إلي القوانين السارية المفعول بدولة الكويت و تختص محاكم الكويت في فض المنازعات الناتجة عنھا
.بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية
* يقر أطراف ھذا العقد بموافقتھم على أن يتم إعالن كافة األوراق القضائية عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني المسطر قرين
 وفي حال عدم صحة تلك البيانات.اسم كل منھم بصدر ھذا العقد مع التزامھم باإلخطار بأي تعديل أو تغيير يطرأ على تلك البيانات
أو عدم اإلخطار بتغييرھا أو تعديلھا يكون اإلعالن عن طريق النيابة العامة نافذا مرتبا لكافة آثاره القانونية مع سقوط حق الطرف
.المخالف في الدفع بعدم صحة ذلك

................................................................ : توقيع العميل
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