خدمة الرسائل القصيرة
الشـــــروط واألحكـــــــــام
بهذا أقر بأننً قرأت وأكملت بٌانات استمارة خدمة الرسائل القصٌرة
للمعامالت المصرفٌة ببنك الكوٌت الدولً (ش.م.ك).
وبهذا أوافق على ما جاء فٌها كما أوافق على الشروط واألحكام ذات
الصلة الواردة أدناه:
 .1العبارات التالٌة والواردة أدناه ،تشٌر إلى المعنى الواضح قرٌن كل
منها:
البنك :بنك الكوٌت الدولً
موبايل/جهاز النقال:جهاز االتصال الموصل إلى شبكة جً أس أم
 GSMللرسائل القصٌرة فً الكوٌت والمؤهل لتقدٌم خدمة الرسائل
القصٌرة
أرســل :سائل الموباٌل القصٌرة الصادرة من المشترك
اسـتـلـم :رسائل الموباٌل القصٌرة الواردة من البنك
أس أم أس :خدمة الرسائل القصٌرة
المشترك :هو العمٌل الذي تمت الموافقة على طلبه خدمة الرسائل
المصرفٌة القصٌرة من قبل البنك وأن ٌكون بحوزته جهاز موباٌل مخصص
له الستخدامه فً اإلطالع على أو الحصول على حساباته المحددة بواسطة
استخدامه الجهاز

 .6المشترك ٌتحمل المسؤولٌة الكاملة فً ضمان وحفظ سرٌة جهازه
النقال بما فً ذلك جمٌع المراسالت التً تمت بٌنه وبٌن البنك عبر
خدمة الرسائل القصٌرة وكذلك جمٌع المعامالت التً تمت على
حساباته.
 .7على البنك أال ٌفشً المعلومات التً تخص المشترك ألي طرف ثالث
إال إذا وافق المشترك على اإلفصاح عن هذه المعلومات بما ٌتفق مع
أي وكالة قانونٌة أو وفقا ألي قانون نافذ أو بأمر محكمة.
ٌ .8كون المشترك مسؤوال مسؤولٌة مطلقة عن استخدام جهازه النقال
وٌكون مسؤوال عن النتائج المترتبة على ذلك خاصة فً حاالت
الفقدان ،السرقة ،التلف أو سوء االستخدام سواء من المشترك أو
اآلخرٌن بموافقة أو بغٌر موافقة.
 .9ال ٌكون البنك مسؤوال عن إخفاق المشترك فً إجراء المعامالت فً
حاالت إغالق الخط أو فً أي حاالت أخرى مماثلة ٌحددها البنك.
 .11على المشترك أن ٌتعهد بالتعوٌض عن الضرر وان ٌخلً مسؤولٌة
البنك من أو مقابل المسؤولٌات ،الفقدان ،الدعاوى والخسائر مهما
كانت طبٌعتها والناتجة عن اإلهمال أو التزوٌر أو مخالفة هذه
الشروط واألحكام عن جانب المشترك أو أي طرف ثالث .باإلضافة
لذلك فان البنك ال ٌكون مسؤوال عن أي نفقات أو دعاوى أو خسائر
ناتجة من  /لـ عالقتها بهذه الشروط بما فً ذلك األعطال بسبب
الكهرباء أو الكمبٌوتر أو لعطل تقنً.
ٌ .11حق للبنك رفض إجراء أي معاملة دون إبداء األسباب إال أن البنك
سٌبذل كل الجهد المناسب نحو توجٌه المشترك عند حدوث ذلك وال
ٌعد ذلك التزاما على البنك بهـذا الشأن.

معاملة :أي استخدام بواسطة المشترك لمعامالت على حسابه عبر

ٌ .12وافق المشترك بأن ٌتم إشعاره من البنك بواسطة خدمة الرسائل
القصٌرة أو البرٌد االلكترونً (إٌمٌل) أو أي طرٌقة أخرى عبر
خدمات جدٌدة أو تحدٌثات ٌجرٌها البنك فً المستقبل.

ٌ .2وافق المشترك بأنه فً حالة إجراء أي معاملة ،سوف ٌتقٌد بالشروط
والضوابط التً تحكم الحسابات المصرفٌة وعلى شروط وأحكام
عضوٌة «بطاقات االئتمان» الصادرة من البنك كما ٌلتزم بأنظمتها
وضوابطها المعلنة بواسطة البنك.

ٌ .13جوز للبنك أو للمشترك وفً أي وقت وألي سبب كان أن ٌنهً
الخدمات المقدمة بموجب هذه الوثٌقة عبر إشعار مسبق وعلٌه فان
البنك ال ٌكون مسؤوال بأي صورة من الصور عن النتائج المترتبة
على إنهاء الخدمة.

ٌ .3وافق المشترك بأن ٌلتزم بجمٌع الرسوم والمصروفات والعموالت
التً ٌفرضها البنك وأنه ٌوافق على خصمها تلقائٌا من حساباته فً
البنك.

ٌ .14حتفظ البنك بحقه فً تعدٌل أي من هذه األحكام والشروط فً أي
وقت وٌعتبر أي تعدٌل معلن عنه بواسطة البنك أو بأي وسائل أخرى
إجراءا قانونٌا وٌعتبر سارٌا من تارٌخه وملزما للمشترك.

 .4البٌانات المقدمة بموجب هذه الخدمة لمجرد العلم بما جاء بها فقط وال
تعّد إقرارا من البنك بما ورد فٌها ٌترتب علٌه أي التزامات.

 .15تكون هذه الشروط واألحكام مقٌدة وخاضعة للتفسٌر بما ٌتفق مع
قوانٌن دولة الكوٌت و تخضع الختصاص المحاكم الكوٌتٌة.

ٌوافق المشترك على أن ٌستخدم جهازه النقال/الموباٌل
.5
ألغراض التسوٌق واإلعالن التً ٌقوم بها البنك

ٌ .16تم اعتماد النص العربً من هذه الشروط واألحكام فً حال أي
خالف بٌن النصٌن باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة.

خدمة الرسائل القصٌرة .

الرسوم والعموالت التً تنطبق على خدمة الرسائل القصٌرة
.71
سٌتم احتسابها حسب قائمة التعرفة المعتمدة فً البنك.

