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Appendix (5) - Customer Consent Form for inquiry on Commercial Loans
I, the undersigned/............................................................................................................... - .................................................Nationality,
holder of Civil ID / Passport number (..............................................................................................................................................),
as myself / as a legal representative on behalf :

– الجنسييييييي................................................... - .................................................................................................................../ أقر أنا الموقع أدناه
).......................................................................................................................................................  جواز سييييييي(ر ق/ وأحمل بطاق مدن
: بصفتي الممثل القانوني لـ/ عن نفسي
االسم باللغة العربية

Name In English
شرك مساهم مق(ل
Closed Shareholding

شرك مساهم عام
Public Shareholding

 يرجى التحديد/ أخرى
Others (Please Specify)
.........................................

شخـــــصـــي
Individual
أخرى
Others

شرك توص بس ط
Limited Partnership
ه ئ خاص ذات ن(ع عام
Association of Public
Benefit

شرك توص باألسه
Limited by Shares
صندوق استثما
Investment Fund

شرك تضامن
Partnership
Co.
مؤسس غ ر بح
Non-Profit Entity

رقم الترخيص
License No.

With my full and unconditional approval of the authorization of
…………………………………………………………Company / Bank to inquire about the
individual data of my name and / or the data of the above-mentioned company,
registered with government agencies in the State of Kuwait, as well as my full
and unconditional approval to inquire about all credit data and information from
Ci-Net centralized risk system, in terms of my credit status (in case of a personal
inquiry only) or of the above-mentioned company (in case of inquiring about the
legal entity only), including analytical and detailed credit information with credit
scoring indicators of the credit status regarding the financial services,
obligations, credit facilities and financing operations, or all types, descriptions
without any liability to Ci-Net for any consequent inaccuracy of the credit data
and information contained in the Credit Information Report if proves to be in
violation or inconsistent with the law of the Civil Information Authority No
(32/1982) and its Executive Regulations, as well as the provisions of Law No.
(09/2019) on the regulation of the exchange of credit information and its
Executive Regulations, Law No. (18/2018) on the Commercial Register and its
Executive Regulations and all relevant law, in addition to any amendments to
these laws and ministerial decisions issued or to be issued in implementation
thereto without objection or reservation. This is an acknowledgement and
approval by me to the above.

مؤسس فردي
Sole Proprietorship
شرك تابع
Subsidiary

رقم السجل التجاري
CR. No.

ك ان أو جه حكوم
Government Entity

الكيان القانوني
Legal Entity

شرك ذات مسؤول
محدودة
Limited Liability

.  عقد تأس س الشركo
.  شهادة وزا ة التجا ة والصناعo
)........................  أخرىo

مستند صفة المفوض
بالتوقيع عن الشركة
Authorized signatory
Document

).................................................... بن/ بموافقتي الكام ل غ ر المشيييييييرو ط على ت(ويض شيييييييرك
 والمسيييجل لدى-  أو عن ب انات الشيييرك المذكو ة أعاله/باالسيييتعالم عن الب انات ال(ردي الخاصييي باسيييمي و
 كما أقر بموافقتي الكامل غ ر المشييييروط باالسييييتعالم عن جم ع الب انات، الجهات الحكوم في دول الكويت
والمعلومات االئتمان من النظام اآللي لمركزي المخاطر لشيييرك شيييبك المعلومات االئتمان والمتعلق بالحال
االئتمان الخاصي بي في حال االسيتعال م الشيخصيي فق ) أو عن الشيرك المذكو ة أعاله في حال االسيتعالم
الخدمات

 الب انات من معلومات تحل ل وت(صييييييي ل من ح.عن الك ان القانوني فق ) وما تتضيييييييمنه تل

وااللتزامات المال والتسييييه الت االئتمان وعمل ات التمويل بكاف أنواعها ومسييييم اتها ومؤشييييرات التصيييين
 دون وقوع أدنى مسيييييئول على شيييييرك شيييييبك المعلومات االئتمان لما يترتب عل ه من عدم. وذل، االئتماني
صيييييييح الب انات والمعلومات االئتمان الوا دة في تقرير المعلومات االئتمان في حال اذا ما كانت مخال( أو
) لسييييييين9  وأحكام القانون ق1982 ) لسييييييين32 ق

غ ر متوافق مع قانون نظام ه ئ المعلومات المدن

 في شيييييأن2018  لسييييين18  في شيييييأن تنظ تبادل المعلومات االئتمان والئحته التن( ذي والقانون ق2019
 القوان ن. وأيي تعيديالت تطرا على تلي، السيييييييجيل التجيا ي والئحتيه التن( يذيي وجم ع القوان ن ذات الصيييييييلي
أو تح(ظ وهذا إقرا

والقرا ات والضيييييواب الوزا ي الصييييياد ة أو التي سيييييتصيييييد تن( ذا له دون اعترا
.  على ما و د أعاله.وموافق مني بذل

)Customer Signature( توقيـــع العميـــــــل
…… /...../..... :)Date( التاريخ

.....................................................

)Enquirer information( بيــــانات المستعلم
.يقر المستعل عند التوق ع على هذا النموذج بأنه قد إطلع على جم ع ب انات ومستندات العم ل المذكو أعاله وتأكد من صح الب انات الوا دة ف ها
Upon signing this form, the person undertaking the inquiry acknowledges that they reviewed all of the above-mentioned customer data, documents and verified
the accuracy of the data contained herein.
Name of the enquirer

إســم الجهــــــــة طالبة االستعالم

Code of the enquirer

رمز الجهــــــــة طالبة االستعالم

User Name (Enquirer)

)اســــــم المستخـــــدم (المستعلم

User ID No. (Enquirer)

)رقم هويـة المستـخدم (المستعلم

User Signature (Enquirer)

)توقيع المستخــــــــدم (المستعلم

Enquirer entity Stamp

الختم المعتمد للجهة طالبة االستعالم

 ويُحظر اإلفصاح عن أيا ً منها ويلتزم المشترك بإعادة هذا النموذج الى شرك شبك المعلومات االئتمان ي عنيد اسيت (اا كافي الب انيات اليوا دة ف يه دون تقياعس أو تيأخ ر أو نقيص فيي،  جم ع الب انات الوا دة في هذا الطلب تعتبر معلومات سري وخاص بالعم ل المذكو أعاله: تنـويه هام
.  وتحت(ظ شرك شبك المعلومات االئتمان بكامل حقوقها القانون في قبول أو فض أي طلب غ ر مستوفي للشروط والب انات الوا دة ف ه، تعبئ أي ب ان
IMPORTANT DISCLAIMER: All information contained in this application is confidential and specific to the above-mentioned customer. It is forbidden to disclose any thereof. The subscriber is obliged to return this
form to the Credit Information Network Company upon completing all the data contained therein without delay or shortage in filling any item. The Credit Information Network Company reserves all its legal rights to
accept or reject any application that does not meet the conditions and data contained therein.

Information Classification- Confidential
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