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وط. 1  العامة الشر

وط هذه تغطيه الذي ما  1.1  واألحكام؟ الشر
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 . استخدامه عند  عليك

 وط هذه تفهم أن المهم من    واألحكام الشر
 
ا  قبولها  قبل مجملها  ف

ً
وط ستنشر   ، موافقتك عند . أدناه 1.3 للبند  وفق  الشر

ا  ملزمة اتفاقية واألحكام
ً
   األهل   البنك وبي    بينك قانون

 . الكويت 

 

م مت   1.2 ز وط بهذه تلت   واألحكام؟ الشر

وط هذه تشي  عرض أي عل للحصول بطلب تقدمت قد  كنت  إذا  حت  . 1 الصفحة عل المطبوع التاريــــخ من واألحكام الشر

   األهل   البنك من
وط هذه فإن ، التاريــــخ ذلك قبل الكويت  وط هذه ستحل. التاريــــخ ذلك من عليك ستنطبق واألحكام الشر  الشر

وط أي محل واألحكام م ، محلها  وتحل لألفراد  المرصفية بالخدمات بعالقتك يتعلق فيما  سابقة وأحكام شر وط وتحت   شر

   األهل   البنك مع وتفاعلك عالقتك
   الكويت 

 . عليها  وافقت الت 

 

م كيف  1.3 ز وط تلت   واألحكام؟ بالشر

 األهل   البنك يحددها  خطوات أي اتخاذ  خالل من   
   ، آلخر  وقت من الكويت 

   بما ) القبول إىل ترف   والت 
 استكمال ذلك ف 

   األهل   البنك من عرض أي استخدام ، نموذج أي
 قرأت قد  أنك تؤكد  فإنك ،( الحساب ومعامالت تنفيذ  أو /  و  الكويت 

ام. ذلك عل ووافقت وقبلت وفهمت وط بهذه االلت   ات أي إىل باإلضافة واألحكام الشر  . محددة مت  

 ونية طريقة أي أن عل توافق أنت وط هذه لقبول أخرى طريقة أي أو  إلكت   البنك قبل من عليها  المنصوص واألحكام الشر

   األهل  
ام عل وموافقتك قبولك ستشكل آلخر  وقت من الكويت  وط بهذه االلت   ات وأية واألحكام الشر  لو  كما   محددة مت  

ام عل ووافقت قبلت قد  كنت  . كتابة  بواسطتهم االلت  

 وط هذه ستكون ام بأي يتعلق فيما  لهم والمتنازل وخلفائك لورثتك ملزمة واألحكام الشر  المرصفية الخدمات لعالقة احت 

   األهل   البنك مع والتفاعل لألفراد 
 . الكويت 
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ا  تفهم ل  كنت  إذا  تفعل أن يجب ماذا  1.4
ً
   ما  شيئ

ز
وط هذه ف  واألحكام؟ الشر

  ء هناك كان  إذا  
   واضح غت   شر

 
وط هذه ف   " المشد" عل نظرة إلقاء عليك فيجب ، واألحكام الشر

 
وط هذه نهاية ف  الشر

ة  بأحرف تبدأ  كلمة  رأيت إذا  ، المثال سبيل عل. واألحكام    المعت   من التحقق فعليك ، كبت 
 
 "المصطلحات مشد " ف

  وط هذه حول أسئلة أي لديك كان  إذا    األهل   البنك من عرض أي حول أو  واألحكام الشر
 بالبنك االتصال يمكنك ، الكويت 

   األهل  
   الموقع عل المحددة االتصال تفاصيل عل ، الكويت 

ون   . اإللكت 

   بالتسجيل أقوم كيف  1.5
ز
؟ األهل   البنك عروض أحد  ف  

 الكويت 

 التسجيل يمكنك   
 
   األهل   البنك عرض ف

ا  ذلك كان  إذا . نموذج تعبئة خالل من الكويت 
ً
ا  منك ُيطلب فقد  ، ممكن

ً
 اتخاذ  أيض

   األهل   البنك يحددها  إضافية إجراءات
   ترغب كنت  إذا  ، المثال سبيل عل. آلخر  وقت من الكويت 

 
 من معي    نوع فتح ف

ا  منك ُيطلب فقد  ، الحسابات
ً
 . األوىل   لإليداع أدن   حد  عمل أيض

 األهل   البنك عروض من عرض لكل بالنسبة   
   بما ) الكويت 

كة الحسابات ، الحرص  ال  المثال سبيل عل ذلك ف   المشت 

   األهل   البنك سياسات اتباع عليك يجب ،( للقارص المفتوحة والحسابات
 األهل   البنك من المحدد  العرض لهذا  الكويت 

  
 . الكويت 

كة يمكن هل 1.6 اك التجزئة لشر    الشت 
ز
؟ األهل   البنك عروض أحد  ف  

 الكويت 

 األهل   البنك عروض كل  ليست   
كات من التجزئة لعمالء متاحة الكويت     األهل   للبنك يجوز . الشر

ا  ، الكويت 
ً
 لتقديره وفق

   األهل   البنك عروض بعض إتاحة ، الخاص
كات من التجزئة عمالء من معينة ألنواع الكويت   مدير  إىل الرجوع يرج  . الشر

   األهل   بالبنك العالقات
   األهل   البنك من الطرح خدمة إتاحة الممكن من كان  إذا  ما  لتحديد  الكويت 

 التجزئة لعمالء الكويت 

كات من  الشر

   صعوبة واجهت لو  ماذا  1.7
ز
 الكتابة؟ أو  القراءة ف

  صعوبة تواجه كنت  إذا   
   األهل   البنك إخطار  عليك فيجب ، وثائقنا  فهم أو  كتابة  أو  قراءة ف 

 للحصول التقدم قبل الكويت 

   األهل   البنك من عرض عل
   االنخراط أو  الكويت 

   األهل   البنك مع أخرى معامالت أي ف 
 ُيطلب قد  ، لحمايتك. الكويت 

   األهل   البنك مع التعامل عند  إضافية خطوات اتخاذ  منك
 . الكويت 

 وط أي إىل باإلضافة ، أمًيا  كنت  إذا  ، المثال سبيل عل    القيود  أو /  و  ، أخرى خاصة شر
   األهل   البنك يفرضها  الت 

 الكويت 

 : يل   ما  تطبيق فسيتم ، آلخر  وقت من

 من العينة توقيع أو /  و  اإلبهام بصمة فيه تظهر  الذي بالنموذج مرفقة لك حديثة صورة من نسخ تقديم عليك يجب (أ )

 ؛ الهوية تحديد  تسهيل أجل

 ؛ لك الخصم بطاقة شيكات إصدار  يتم لن (ب)

   إال  بالسحب ُيسمح لن (ت)
   هويتك وتحديد  الشخص   طلبك ف 

   األهل   البنك فروع أحد  ف 
 ؛ الكويت 

   األهل   البنك مع معامالتك جميع تنفيذ  يتم أن يجب (ث)
   من األقل عل اثني    بحضور  الكويت 

 األهل   البنك موظف 

  
   األهل   البنك قبل من عليها  التوقيع يتم وأن الكويت 

 ؛ وعرضه الكويت 
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 يقدم لم ما  ، السحب مبلغ يغط   المتاح الرصيد  كان  إذا  حت   ثالث طرف قبل من السحب عمليات قبول يتم لن (ج)

   بما  ، الثالث الطرف
   األهل   البنك يرض 

  ، الكويت 
ً
 األهل   البنك لدى مقبول بشكل الطرف لهذا  ممنوًحا  رسمًيا  توكيل

  
 . الكويت 

وط هذه هل 1.8 وط ه   واألحكام الشر    الوحيدة واألحكام الشر
 عليك؟ تنطبق الت 

وط هذه إىل باإلضافة    األهل   البنك عرض يخضع قد  ، واألحكام الشر
ا  الكويت 

ً
وط أيض  البنك بطرح تتعلق تكميلية وأحكام لشر

   األهل  
ات مثل) الكويت  وط هذه إصدار  يتم قد (. المحددة المت      األهل   البنك قبل من التكميلية واألحكام الشر

 خالل من. الكويت 

   األهل   البنك عرض استخدام أو /  و  للحصول بطلب التقدم
 عل ووافقت وقبلت وفهمت قرأت قد  اعتبارك سيتم ، الكويت 

ام وط بأي االلت      بما ) تكميلية وأحكام شر
 
ات ذلك ف    األهل   البنك عرض عل تنطبق( المحددة المت  

 إىل اإلشارة ستعتت  . الكويت 

وط" ات أي متضمنة ، ذلك ينطبق حيثما  ، هنا  الواردة" واألحكام الشر وط وأي محددة مت    . تكميلية وأحكام شر

   األهل   للبنك يمكن هل 1.9
؟ األهل   البنك عروض إىل الوصول إتاحة تقييد  الكويت   

 الكويت 

   األهل   البنك سيبذل بينما 
ا  الكويت 

ً
   األهل   البنك عروض توفر  لضمان معقولة جهود

   بما  إليها  والوصول الكويت 
 المرصفية الخدمات ذلك ف 

ونية    األهل   البنك وفروع اإللكت 
ا  ،"(  والخدمات المنتجات) ABL خالل من أو  من مقدمة أخرى خدمة عروض وأي الكويت 

ً
 لهذه وفق

وط  دون ، آلخر  وقت من تقييده أو  تقييده أو  والخدمات المنتجات من أكت   أو  واحد  إىل الوصول تأخت   يتم قد  و  والتوافر  ، واألحكام الشر

   األهل   البنك يتمكن حت   ، لك إشعار  أو  منك أخرى موافقة أو  موافقة عل الحصول إىل الحاجة
 غت   أو  مخطط أي تنفيذ  من الكويت 

قيات أو . ومنتظم له مخطط    اإلصالح أو  الصيانة أو  واحدة لمرة الت 
   األهل   البنك لمبان 

   الموقع أو  المرصفية األنظمة أو  الكويت 
ون   اإللكت 

   أو 
   األهل   البنك يستخدمها  أنظمة أو  خدمة أي تعطل أو  لتأخت   نتيجة تحدث قد  الت 

   الكويت 
 الخدمات منتجات معالجة أو  توفت   ف 

   األهل   البنك يكون لن ، بها  المعمول القواني    به تسمح حد  أقص إىل" "(. الخدمة انقطاع)"
  الكويت 

ً
 تعويض وعليك ، ذلك عن مسؤول

   األهل   البنك
   انقطاع أي عن مباشر  غت   أو  مباشر  بشكل تنشأ  مسؤولية أي من وحمايته الكويت 

 . الخدمة ف 

 

 العمالء اتصالت . 2

؟ األهل   البنك مع ستتواصل كيف.  2.1  
  الكويت 

  األهل   للبنك يجوز   
ا  آلخر  وقت من ، الكويت 

ً
   العمالء مراسالت إرسال منك يطلب أن ، الخاص لتقديره ووفق

 شكل ف 

ا  ، معينة بطريقة أو  محدد 
ً
   األهل   البنك عرض أو  كعميل  الشخص   ملفك عل اعتماد

 العميل اتصال به يتعلق الذي الكويت 

ه آخر  سبب ألي أو  ،    األهل   البنك يعتت 
 . مناسًبا  الكويت 

 األهل   البنك قبل من ذلك بخالف محدد  هو  ما  باستثناء   
ا  آلخر  وقت من الكويت 

ً
 هذه محتوى طبيعة عل واعتماد

   األهل   البنك إىل العمالء مراسالت إرسال يجوز  ، االتصاالت 
 : الكويت 

(a)  ؛( للتعويضات خاضع) بالفاكس أو  كتابًيا 

(b) االتصال طريق عن   
ون   اإللكت 

   
وط هذه بموجب تقديمه المطلوب اإلشعار  أو  الطلب مثل) رسم   اتصال وهو  بالعميل االتصال حالة ف   ،( واألحكام الشر

   يدوًيا  تسليمه يجب
   األهل   البنك فروع أحد  ف 

يد  إرساله أو  الكويت   . المحل   فرعك إىل المسجل بالت 
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 األهل   البنك يتسلمها  عندما  فقط قبلك من صحيح بشكل تقديمها  أو  تقديمها  تم قد  العمالء اتصاالت  جميع اعتبار  سيتم 

  
 الكويت 

  األهل   البنك سيترصف ، كتابًيا   ، إجراؤها  منك تطلب العمالء مع مراسالت بأي يتعلق فيما   
 اتصاالت  عل بناءً  فقط الكويت 

   التوقيع نموذج حسب عليها  بالتوقيع مرشحك أو  أنت تقوم حيث ، هذه العمالء
 
 . السجالت ف

 األهل   البنك سيعامل   
   أنه عل الكويت 

   األهل   البنك يعتقد  العمالء مع اتصال أي وسيعالج حقيف 
 أنه نية بحسن الكويت 

   األهل   البنك يكون ولن( مرشحك من أو ) قبلك من صدر 
  الكويت 

ً
 . العمالء  اتصال صحة من التحقق أو  بتأكيد  ملزما

وط أي تنطبق هل 2.2    األهل   بالبنك العمالء اتصالت  عل خاصة شر
ونًيا  الكويت   الهاتف؟ عت   أو  إلكت 

  األهل   للبنك يجوز   
ا  ، الكويت 

ً
   العمالء اتصاالت  عل بناءً  الترصف رفض ، الخاص لتقديره وفق

 عن منك تلقيها  يتم الت 

يد  طريق    الت 
ون  ونية التعليمات أو  اآلمنة الرسائل أو  الفاكس أو  اإللكت   المكتوب األصل   االتصال يستلم أن إىل ، اإللكت 

ا ( مرشحك من أو ) منك موقًعا  بالعميل
ً
   التوقيع. للعينة وفق

 
   األهل   البنك منك يطلب قد . السجالت ف

ا  الكويت 
ً
 تقديم أيض

   األخرى والمستندات الطلبات جميع من أصلية نسخ
   ، تعتت   الت 

   األهل   البنك رأي ف 
ورية ، وحدها  الكويت   للمعامالت رص 

  
 : مطلوًبا  هذا  كان  إذا . هذه العمالء اتصاالت  خالل من ستبدأ  الت 

   األهل   البنك إىل المستندات هذه تسليم يجب (أ )
 قد  الذي بالشكل المعامالت هذه مثل تنفيذ  قبل الفور  عل الكويت 

   األهل   البنك يطلبه
 و ؛ الكويت 

 ، المعامالت أو  االتصاالت  بهذه يتعلق فيما  مسؤوليتك عل العميل مع األصل   االتصال هذا  تقديم عدم يؤثر  لن (ب)

   األهل   البنك يمنح قد  ولكنه
   الحق الكويت 

 االتصال عل بناءً  الترصف أو  باالستالم اإلقرار  عدم أو  إبطال أو  إلغاء ف 

 . المعاملة بدء وعدم

  األهل   للبنك يجوز   
ا  ، الكويت 

ً
   بما ) عنوانك عل بك االتصال ، الخاص لتقديره وفق

 القناة أو  الهاتف طريق عن ذلك ف 

  ( المسجلة
ه يتم أنه ُيزعم العمالء مع اتصال أي صحة من للتحقق وقت أي ف   إذا  أنه عل وتوافق تقر . بواسطتك توفت 

   األهل   البنك حاول
 فيجوز  ، العمالء مع اتصالك صحة من التحقق أو /  و  تأكيد  من يتمكن لم ولكن بك االتصال الكويت 

   األهل   للبنك
ا  ، الكويت 

ً
 . معالجته عدم اختيار  ، الخاص لتقديره وفق

 

   األهل   للبنك يمكن أخرى أسباب أي هناك هل 2.3
 العمالء؟ اتصالت  معالجة رفض أو  تأخت   أجلها  من الكويت 

   األهل   للبنك يجوز 
 : العمالء  مراسالت من أي معالجة رفض أو  تأخت   الكويت 

   األهل   البنك كان  إذا  (أ )
 ؛ صحيحة غت   أو  دقيقة غت   أنها  يعتقد  الكويت 

   األهل   البنك كان  إذا  (ب)
 تتم أخرى واجبات أي أو  الخاصة سياساته أو  به معمول قانون أي ينتهك أو  يخالف الكويت 

 ؛ قبلهم من معالجتها 

 البنك قبل من فرضها  أو  فرضها  تم قيود  أي ستخالف بك الخاص العمالء اتصال عل بناءً  المنفذة الصفقة كانت  إذا  (ت)

   األهل  
 ؛( مطبق يوم   حد  أدن   أو  أقص حد  أي مثل) آلخر  وقت من الكويت 

   األهل   البنك اشتبه إذا  (ث)
   الكويت 

 أو/  و  ؛ احتياىل   نشاط أو  لألمن خرق حدوث ف 

 آخر وجيه سبب ألي
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 العمالء؟ باتصالت  يتعلق فيما  مسؤوليتك ه   ما  2.4

 وط لهذه األخرى األحكام بموجب مسؤوليتك إىل باإلضافة    األهل   البنك ستعوض فإنك ، واألحكام الشر
 أي عن الكويت 

 : عن تنشأ  مسؤولية

   األهل   البنك يترصف (أ )
   تأخت   أي أو  ، العمالء مع اتصال أي عل بناءً  الترصف عن االمتناع عل بناءً  الكويت 

 
 ف

 ؛ العمالء مع اتصال أي تنفيذ 

 العمالء مراسالت من ألي استخدام سوء أو  استخدام أي (ب)

   عليها  المنصوص بك الخاصة التعليمات دقة (ت)
 
 ؛ العمالء مع اتصال أي ف

   ثالث طرف أي جانب من تقصت   أو  تأخت   أو  فشل أي (ث)
 
 و ؛ العمالء مع اتصال أي مع التعامل ف

 . االحتياىل   النشاط أو  المتعمد  السلوك سوء أو ( المرشح إهمالك أو ) إهمالك (ج)
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 البنك اتصالت . 3

   األهل   البنك سيتواصل كيف  3.1
 معك؟ الكويت 

  طلبت قد  تكن لم ما  
ً
يد  عت   عنوانك عل المرصفية االتصاالت  استالم رصاحة ط ، الت     األهل   البنك موافقة وبشر

 الكويت 

 
ً
   األهل   للبنك يجوز  ، الطلب هذا  عل رصاحة

 األهل   البنك عروض من بأي يتعلق فيما  بنكية مراسالت إرسال الكويت 

  
وط هذه أو /  و  الكويت     التواصل وسائل من وسيلة أي خالل من واألحكام الشر

ون     بما . اإللكت 
 
يد  الفاكس ذلك ف  والت 

  
ون  ة والرسائل اإللكت  نت عت   المرصفية الخدمات أو  المحمول الهاتف تطبيق عت   اآلمنة والرسائل والهاتف القصت   اإلنت 

   بما )
 
   الموقع عل اإلخطارات نشر  طريق عن ذلك ف

ون   (اإللكت 

   األهل   البنك يوافق لم ما 
  الكويت 

ً
عتت   ، ذلك خالف عل رصاحة

ُ
 : المفعول سارية بنكية اتصاالت  أي ت

يد  إرسالها  تم حيث (أ )    ، عنوانك إىل بالت 
 
   العمل يوم ف

 ؛ اإلرسال يوم بعد  الثان 

يد  طريق عن إرسالها  تم حيث (ب)    ، عنوانك إىل الشيــــع الت 
 
كة فيه تؤكد  الذي اليوم ف يد  شر  ؛ التسليم الشيــــع الت 

ها  يتم حيث (ت)    ، الموقع عل نشر
   الذي اليوم ف 

نت عت   النشر  هذا  فيه يأن   أو/  و  ؛ اإلنت 

ة الرسائل طريق عن إرسالها  يتم حيث (ث) يد  أو  الفاكس أو  MobileApp أو  اآلمنة الرسائل أو  الهاتف أو  القصت   الت 

  
ون     ، عنوانك إىل اإللكت 

 . اإلرسال يوم ف 

   
   اتصال تسليمك حالة ف 

   األهل   البنك قبل من مرصف 
 التسليم قبول/  تأكيد  أو  التوقيع منك يتطلب عنه بالنيابة أو  الكويت 

 البنك اتصال ُمرِسل خالل من المقدمة القبول تعليمات باتباع تتعهد  فإنك ،( شيكات دفت   أو  بطاقة ، المثال سبيل عل)

   توقيع أي أن عل وتوافق تقر  أنت(. الهوية إثبات وتقديم والقبول التوقيع استمارة ، المثال سبيل عل)
ون   رقم   أو  إلكت 

 تقديمه تم لو  كما   صالًحا ( 1) سيكون بواسطتك المقدم"( الرقم   التأكيد ( )"القبول/  التأكيد  أشكال من آخر  شكل أي أو )

 
ً
  يشكل (2) و  ، كتابة

ً
وط هذه لغرض قبول  تسليم عل هذا  بموجب توافق فإنك ، ذلك إىل باإلضافة. واألحكام الشر

   البنكية االتصاالت 
   األهل   البنك إىل الرقم   التأكيد  هذا  تمرر  الت 

 . الكويت 

  األهل   للبنك يجوز   
ويــــج المتعلقة المرصفية مراسالتك إرسال ، آلخر  وقت من ، الكويت     األهل   البنك لطرح بالت 

 الكويت 

   األهل   البنك قيام عل بموجبه توافق أنت(. جديدة أو  قائمة كانت  سواء)
 . إليك االتصاالت  هذه بإرسال الكويت 

 

 

 تتلقها؟ لم أو  البنك اتصالت  فقدت إذا  يحدث ماذا  3.2

 األهل   البنك يكون لن   
  الكويت 

ً
ام أي عن مسؤول    األهل   البنك سيطرة عن خارجة ظروف عن ناشر   الت  

 يتعلق فيما  الكويت 

   بما  ، البنك اتصاالت  استالم عدم أو  بتسليم
   إخفاقك عن ناتًجا  بنكية اتصاالت  استالم عدم أي يكون عندما  ذلك ف 

 تحديث ف 

   األهل   البنك مع بك الخاص العنوان
ا  الكويت 

ً
 . الجزء  هذا  من 8.2 البند  لـ وفق

  تشك كنت  إذا   
   تشك كنت  أو  المرصفية االتصاالت  من أي شقة أو  ضياع ف 

ك آخر  شخًصا  أن ف   ، استخدامها  حاول قد  غت 

   األهل   بالبنك الفور  عل االتصال عليك فيجب
 . الكويت 
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 األهل   البنك بتعويض تقوم سوف   
 استخدام سوء أو  شقة أو  خسارة بأي إخطارك قبل تكبدها  يتم مسؤولية أي عن الكويت 

 . البنك التصاالت 

  األهل   للبنك يجوز   
ا  ، الكويت 

ً
 دفعت إذا  إليك مستلمة غت   أو  مفقودة بنكية اتصاالت  أي إصدار  إعادة ، الخاص لتقديره وفق

   األهل   للبنك
 . اإلصدار  إعادة تكلفة مقابل طلبه عل بناءً  الكويت 

  ا  عليها  العثور  تم إذا
ً
ا  فقدت أنها  يعتقد  بنكية اتصاالت  أي إعادة عليك فيجب ، الحق

ً
   األهل   البنك إىل سابق

 . إللغائها  الكويت 

نت والفاكس والجوال بالهاتف التصال. 4  والنت 

   المخاطر  ه   ما 
   أو  إرسال عند  بها  دراية عل تكون أن يجب الت 

نت؟ أو  الفاكس أو  المحمول الهاتف أو  الهاتف عت   اتصال تلق   اإلنت 

   
 
   األهل   البنك أن حي    ف

 جميع وأن آمنة معامالتك تكون أن لضمان المعقولة العملية الخطوات جميع سيتخذ  الكويت 

   األهل   البنك وبي    بينك االتصاالت 
 البنكية واالتصاالت  العمالء اتصاالت  إعطاء عل وتوافق تقر  فإنك ، وشية خاصة الكويت 

نت أو  الفاكس أو  المحمول الهاتف أو  الهاتف عت   نت عت   سواء) اإلنت   عت   المرصفية الخدمات أو  المرصفية الخدمات( اإلنت 

يد  أو  اآلمنة الرسائل أو  المحمول الهاتف    الت 
ون   . تماًما  وشية وآمنة موثوقة اتصال وسائل ليست( ذلك غت   أو  اإللكت 

  ت إذا    أو /  و  االتصال اخت 
 عليه وبناءً . بالكامل الخاصة مسؤوليتك عل يكون ذلك فإن ، الوسائل هذه خالل من االتصاالت  تلف 

   األهل   البنك يكون لن ،
  الكويت 

ً
 : عن تنشأ  مسؤولية أي عن مسؤول

   أو /  و  إدارة أو  تسليم أو  إنشاء (أ )
 المحمول الهاتف أو  الهاتف عت   نقله يتم بنك   اتصال أو  العمالء مع اتصال أي تلف 

نت أو  الفاكس أو   ؛ اإلنت 

ات أو  أخطاء (ب)    تأخت 
 تالعب أو  استخدام أو  به مرصح غت   تغيت   أي أو  بنك   اتصال أو  العميل مع اتصال أي إرسال ف 

 ؛ لتسليمها  نتيجة أو  فيها  الواردة بالمعلومات

وسات (ت) ونية اتصاالت  أي عن الناتجة الفت  ها  أو  إلكت   أو/  و  ؛ غت 

 البيانات تسليم أو  الستالم نتيجة ثالثة أطراف إىل الشية المعلومات عن الكشف أو  به مرصح غت   وصول أي (ث)

   الموضحة الوسائل عت  
 . 4 البند  ف 

ات. 5 وط هذه عل التغيت   واألحكام الشر

   األهل   للبنك يحق هل
وط هذه تعديل الكويت   واألحكام؟ الشر

 األهل   للبنك يجوز  ، بها  المعمول القواني    به تسمح الذي الحد  إىل   
 من أي حذف أو  استكمال أو  استبدال أو  تغيت   الكويت 

وط هذه    بما ) واألحكام الشر
ات ، الحرص  ال  المثال سبيل عل ذلك ف     التغيت 

   بما ) الفائدة أسعار  ف 
( سائد سعر  أي ذلك ف 

ات من وأي والرسوم    األهل   البنك عروض مت  
ات( الكويت  وط وأي الخاصة والمت   ا  بالمنتج خاصة وأحكام شر

ً
 لتقديرها  وفق

   الخاص
ات أي هناك كان  إذا . وقت أي وف  وط هذه عل تغيت  ات أي عل أو  واألحكام الشر  البنك فسيقوم ، محددة مت  

   األهل  
ات بهذه بإعالمك الكويت   : خالل من التغيت 

يد  (أ )    الت 
ون   اإللكت 

ة الرسائل (ب) نت عت   المرصفية الخدمات أو  اآلمنة الرسائل أو  المحمول الهاتف تطبيق أو  القصت   أو/  و  ؛ اإلنت 

   األهل   البنك يراها  أخرى اتصال وسيلة أي (ت)
 . مناسبة الكويت 
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   األهل   البنك من عرض أي استخدام أو  االحتفاظ يعتت   
ات هذه شيان تاريــــخ بعد  الكويت   هذه عل موافقتك بمثابة التغيت 

ات  . تحفظ دون التغيت 

  ض كنت  إذا ات عل تعت  وط هذه عل التغيت  ات أي أو  واألحكام الشر    األهل   للبنك فسيحق ، محددة مت  
 إنهاء الكويت 

 . عالقته

 األمنية التدابت  . 6

؟ األهل   البنك لعروض باستخدامك يتعلق فيما  أمنية إجراءات أي اتخاذ  عليك يجب هل 6.1  
 الكويت 

 عليه منصوص هو  ما  باستثناء   
 
وط هذه ف  األهل   البنك وبي    بينك شية الشية المعلومات جميع فإن ، واألحكام الشر

  
ت إذا . الكويت   . وحدك مسؤوليتك عل بذلك تقوم فإنك ، ثالث طرف ألي شية معلومات أي عن الكشف اخت 

 أي أو /  و  الشية والمعلومات الشيكات ودفاتر  بطاقاتك إىل له مرصح غت   طرف أي وصول عدم من التأكد  عليك يجب 

   األهل   البنك مع بعالقتك تتعلق أخرى معلومات أو  عنارص 
   األهل   البنك وأن الكويت 

 عل الحفاظ منك يطلب الكويت 

 وهذا . العنارص  أو  المعلومات هذه إىل به مرصح غت   وصول أي لمنع الالزمة العناية كل  اتخاذ  عليك يجب. واألمان الشية

 : يل   ما  ، الحرص  ال  المثال سبيل عل ، يشمل

   األهل   البنك قبل من تم قد  الطلب هذا  أن بدا  لو  حت   ، أمنية معلومات يطلب طلب أي عل الرد  عدم (أ )
 ؛ الكويت 

 تاريــــخ تمثل أو  عل تحتوي مرور  كلمة  تختار  أال  يجب ، الخصوص وجه عل. تخمينها  يسهل مرور  كلمة  تحديد  عدم (ب)

  ( هاتفك رقم مثل) الشخصية بياناتك من أي أو  اسمك من جزء أو  ميالدك
 أطراف قبل من إليها  الوصول يمكن الت 

 ؛ ثالثة

 بانتظام مرورك كلمة  تغيت   (ت)

ا  بانتظام المحمول الجهاز  أو /  و  الكمبيوتر  جهاز  فحص (ث)
ً
وسات عن بحث  ؛ الفت 

 ؛ بك الخاص المحمول والجهاز  الكمبيوتر  برامج تحديث عل الحفاظ (ج)

ا  المحمول الجهاز  أو /  ABK بك الخاص الكمبيوتر  جهاز  عل الحفاظ (ح)
ً
ا  آمن

ً
 ؛ وآمن

 ؛ رقابة دون بك الخاصة البطاقات أو  المحمول الجهاز  أو  الكمبيوتر  جهاز  ترك عدم (خ)

 ؛ تلقائًيا  يحفظها  برنامج أي عل أو  مًعا  تخزينها  أو  مقروءة بطريقة األمنية معلوماتك تسجيل عدم (د )

نت عت   البطاقة معامالت لتنفيذ  اآلمنة الويب مواقع استخدام أو  (ذ )  أو/  و  ؛ اإلنت 

   األهل   البنك يقدمها  أمنية متطلبات ألية االمتثال (ر )
 . آلخر  وقت من الكويت 

  ا  هناك تكون قد
ً
امات أيض    األهل   البنك من معينة بعروض يتعلق فيما  إضافية أمنية الت  

وط إىل الرجوع يرج  . الكويت   الشر

   األهل   البنك بطرح الخاصة
 . التفاصيل من لمزيد  الكويت 

 

قدت لو  ماذا  6.2
ُ
 ثالث؟ لطرف عنها  الكشف تم أو  ُشقت أو  األمنية معلوماتك ف

  شككت أو  علمت إذا   
 عل) ثالث لطرف عنه الكشف أو  شقته أو  فقده تم قد  بك الخاصة األمان معلومات من جزء أي أن ف 

   ، المثال سبيل
ء بأي علمت أو  ،( المحمول الجهاز  أو /  و  الكمبيوتر  أجهزة شقة أو  فقدان حالة ف   

 للوصول به مرصح غت   شر
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   األهل   البنك عروض إىل
   األهل   بالبنك الفور  عل االتصال عليك يجب ، الكويت 

   والتعليمات التعليمات واتباع الكويت 
 الت 

   األهل   البنك لك يقدمها 
 : يل   بما  مطالبتك التعليمات هذه تتضمن قد . الكويت 

 ؛ بك الخاصة األمان معلومات تغيت   (أ )

ا  حساًبا  وافتح حسابك أغلق (ب)
ً
 أو/  و  ؛ جديد

   األهل   البنك يطلبها  قد  أخرى إجراءات أي اتخاذ  (ت)
 . الكويت 

 

 السجالت. 7

   السجالت ه   ما  7.1
   األهل   البنك بها  يحتفظ الت 

 استخدامها؟ يتم وكيف الكويت 

  األهل   للبنك يجوز   
ة طوال ، الكويت     األهل   البنك مع لألفراد  المرصفية عالقتك فت 

 األهل   البنك يراه الذي النحو  وعل الكويت 

  
  الكويت 

ً
   األهل   للبنك مالئمة تكون قد  للتخزين أخرى طريقة بأي أو  بها  واالحتفاظ بالسجالت االحتفاظ ، مناسبا

 أنت. الكويت 

  وستشكل قانونية أدوات ه   السجالت هذه كل  من النسخ أو  المطبوعات أن عل توافق
ً
 . محتوياتها  عباقرة عل قاطًعا  دليل

 األهل   للبنك يجوز  أنه عل توافق أنت   
 : بي    أخرى وسيلة بأي أو  الهاتف عت   االتصاالت  تسجيل الكويت 

   بما ) أنت (أ )
 و ؛( ممثليك ذلك ف 

   (ب)
   األهل   البنك وممثل   موظف 

 . الكويت 

 السجالت ستكون  
ً
   األهل   البنك وبي    بينك ومعاملة اتصال أي عل وملزًما  قاطًعا  دليل

   بما ) الكويت 
 تقديم يتم عندما  ذلك ف 

   األهل   البنك قبل من خدمة أي
اك الكويت     بما ( ثالث طرف مع باالشت 

   تلك الحرص  ال  المثال سبيل عل ذلك ف 
 إجراؤها  يتم الت 

ونًيا  أو  كتابًيا   أو  شفهًيا  المقدمة التعليمات خالل من    األهل   البنك بها  يحتفظ سجالت أي فإن ، النحو  هذا  عل. . إلكت 
 الكويت 

  ستكون
ً
وط هذه بموجب لك ممنوح حق أي مراعاة مع ، محتوياتها  صحة عل وحاسًما  نهائًيا  دليل    للطعن واألحكام الشر

 ف 

 . السجالت هذه دقة

 سلطة أو  محكمة عن صادر  ألمر  االمتثال بخالف ، السجالت إنتاج أو  لتدقيق بطلب التقدم يخولك قد  حق أي عن تتنازل أنت 

   اختصاص ذات أخرى
   األهل   البنك عل قضان 

 . الكويت 

 األهل   البنك سيحرص   
 االحتفاظ يتم أنه عل وتوافق تقر  فإنك ، ذلك ومع. بالسجالت االحتفاظ عل معقول بشكل الكويت 

   األهل   البنك لصالح بالسجالت
 لن. بالسجالت يتعلق فيما  ذلك خالف أو  ملكية أو  حقوق لديك ليس وأنه ، فقط الكويت 

   األهل   البنك يكون
  الكويت 

ً
 . للسجالت إتالف أو  فساد  أو  تلف أو  خسارة أي عن تنشأ  مسؤولية أي عن مسؤول

   
   األهل   البنك رفض حالة ف 

   األهل   البنك من عرض عل للحصول طلًبا  وتقديمك الكويت 
 أن عل وتوافق تقر  فإنك ، الكويت 

 . إليك إعادتها  يتم ولن السجالت من جزًءا  ستصبح له الداعمة والمستندات الطلب
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 معلوماتك. 8

اماتك ه   ما  8.1 ز  المعلومات؟ بتقديم الت 

  األهل   البنك تزويد  عليك يجب ، الطلب عند   
   بما  ، والمستندات المعلومات بجميع الفور  عل الكويت 

 
 المعلومات ذلك ف

يبية    ، الذاتية الشهادات أو  الرص 
   األهل   البنك يطلبها  والت 

   بما  غرض ألي الكويت 
 
 البنك وبي    بينك بالعالقة يتعلق ما  ذلك ف

   األهل  
امات بأي يتعلق فيما  أو  الكويت  يبية الت    حسابك معلومات( الحرص ال  المثال سبيل عل) المعلومات هذه تتضمن قد . رص 

يبية إقامتك أو  هويتك حول أخرى شهادات أو  مستندات أو  معلومات وأي واالسم والتوقيع المعاملة ومعلومات  أو  الرص 

   األهل   البنك لدى مودعة أموال أي مصدر  أو  جنسيتك
   ، الكويت 

   األهل   البنك يطلبها  قد  والت 
 . آلخر  وقت من الكويت 

  كات التجزئة عمالء من كنت  إذا    األهل   البنك تزويد  عليك فيجب ، للشر
 لتحديد  المطلوبة الوثائق أو /  و  بالمعلومات الكويت 

يبية الهوية وأرقام ، النهائيي    المستفيدين( المالكي   ) المالك هويات /  و  واإلقامة ، الميالد  مكان/  وتاريــــخ ، بهم الخاصة الرص 

وة األموال ومصدر  الصلة ذات الحالة أو /  و  والتوضيح الجنسية أو  كات أو /  و  المستفيدين المالكي    من لكل والت   التابعة الشر

   بما  ، االقتضاء حسب)
 (. التأسيس وثائق ذلك ف 

 آخر  حكم أي عن النظر  بغض) وتوافق تؤكد  أنت   
وط هذه ف     األهل   البنك تزود  لم إذا ( واألحكام الشر

 بالمعلومات الكويت 

   والوثائق
   األهل   البنك يطلبها  الت 

 للبنك يجوز  ، مضللة أو  كاملة  غت   أو  دقيقة غت   وثائق أو /  و  معلومات قدمت إذا  أو  ، الكويت 

   األهل  
 : الكويت 

ا  حسابك حظر  أو  تجميد  أو  تعليق (أ )
ً
 ؛ الجزء هذا  من 13.1 للبند  وفق

ا  حسابك إغالق (ب)
ً
 . الجزء  هذا  من 13.2 للبند  وفق

 

اماتك ه   ما  8.2 ز ؟ األهل   للبنك تقدمها  ووثائق معلومات أي تجاه الت   
 الكويت 

 

 األهل   للبنك وتتعهد  وتقر  تتعهد  أنت   
 األهل   للبنك تقدمها  وثائق أو /  و  توقيع نموذج أو /  و  معلومات أي بأن الكويت 

  
   األهل   البنك قيام عل وتوافق ترصح أنت. ودقيقة وصحيحة كاملة  ستكون الكويت 

 معلومات أي من بالتحقق الكويت 

   المصادر  كانت  مهما  القبيل هذا  من
 . مناسبة تراها  الت 

 األهل   البنك إخطار  عليك يجب   
   تغيت   بأي دائم اطالع عل وإبقائه الفور  عل الكويت 

 عنوانك أو  ، عملك أو  ، عملك ف 

   بما ) إقامتك حالة أو  ، جنسيتك أو  ،
يبية اإلقامة ذلك ف   الوثائق أو /  و  التوقيع نموذج أو  ، أخرى معلومات أي أو ( الرص 

  
   األهل   البنك إىل قدمتها  الت 

 . . آلخر  وقت من الكويت 

  كات التجزئة عمالء من كنت  إذا    األهل   البنك إبالغ عليك فيجب ، للشر
ات بأي الفور  عل الكويت     تغيت 

 التأسيس وثائق ف 

   األهل   البنك وتزويد  ، صلة ذات أخرى معلومات وأي
 من أي تجديد  أو  تحديث عند . محدثة معلومات بأي الكويت 

   األهل   البنك تزويد  الفور  عل عليك يجب ، التأسيس مستندات
 معلومات أي إىل باإلضافة ، منها  محدثة بنسخ الكويت 

 (للمرشح ممنوحة سلطة أي ، الحرص  ال  المثال سبيل عل) التحديث بهذا  تتأثر  وثائق أو /  و 
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 األهل   البنك ستعوض   
   جانبك من إخفاق أي عن تنشأ  مسؤولية أي عن الكويت 

 
   األهل   البنك تزويد  ف

 بأي الكويت 

   دقة عدم أو  كفاية  عدم أو  حذف أو  خطأ  أي عن وكذلك ، يطلبها  مستندات أو  معلومات
 
 وثيقة أو /  و  معلومات أي ف

   األهل   البنك إىل تقدم. جانبك من
 . الكويت 

 

؟ األهل   البنك قبل من بك المتعلقة المعلومات معالجة سيتم كيف  8.3  
 الكويت 

 

 األهل   للبنك يجوز  أنه عل الموافقة عل فيه رجوع ال  بشكل توافق أنت   
ة طوال ، الكويت   لألفراد  المرصفية عالقتك فت 

   األهل   البنك مع
   األهل   البنك يراه وكما  الكويت 

 عل الحصول إىل الحاجة دون ، وكشف ونقل وتخزين معالجة ، الكويت 

   بما  ، لك إشعار  أو  منك أخرى موافقة أو  موافقة
 
 توقيع الحرص  ال  المثال سبيل عل. بك المتعلقة المعلومات ذلك ف

   األهل   البنك من عرض ألي استخدامك أو /  و  حسابك معلومات أو /  و  ، بك الخاص النموذج
 والمنتجات ، الكويت 

   بما ) والخدمات اإلضافية
 (. المستفيدين بالمالكي    المتعلقة التفاصيل هذه ، ينطبق حيثما  ، ذلك ف 

 

   األهل   البنك سيفصح لمن 8.4
 بك؟ المتعلقة المعلومات عن الكويت 

 

  ا
ً
   األهل   البنك لحقوق وفق

   األهل   البنك يفصح قد . أعاله 8.3 البند  بموجب الكويت 
 : يل   مما  ألي معلوماتك عن الكويت 

 أو  تنظيمية أو  قضائية هيئة أو  محكمة أي أو  المركزي الكويت وبنك المتحدة العربية اإلمارات لدولة المركزي البنك (أ )

افية يبية أو  إشر    أخرى حكومية شبه أو  حكومية سلطة أو  رص 
 البنك عل قضائية والية لها  المتحدة العربية اإلمارات ف 

   األهل  
   األهل   البنك يسىع أخرى سلطة أو  قضائية هيئة أو  محكمة أي أو  ، الكويت 

 . تطوعية قواعد  لها  لالمتثال الكويت 

   األهل   البنك يختار  كما   ، االئتمانية للمعلومات االتحاد  المثال سبيل عل ائتمانية مرجعية وكاالت  أي (ب)
 وقت من الكويت 

 . أخرى ومعلومات ائتمانية مراجع توفت   أو  عل الحصول ألغراض آلخر 

   األهل   البنك يعتقد  طرف أي (ت)
 أو  ، حسابك من المستفيدين أو  ، المدفوعات مستلم   أو  ، عنك نيابة يترصف أنه الكويت 

 وكالء أو  ، التسوية أو  المقاصة أنظمة أو  ، المقاصة غرف أو  ، والوكيلة المراسلة البنوك أو  ، الوسطاء أو  ، المرشحون

 . األوىل   االستقطاع

 تسمح فإنك ، أعاله إليها  المشار  الكشف عمليات من أي أو  كل  ألغراض  
ً
 هو  ما  بقدر  ، وتتنازل اإلفصاحات هذه بمثل رصاحة

   حق أي عن ، به مسموح
   بها  معمول قواني    أي بموجب لديك الشية ف 

 . أخرى قضائية سلطات أي وف 

 األهل   البنك يكون لن   
  الكويت 

ً
   إجراؤها  يتم إفصاحات بأي يتعلق فيما  مسؤولية أي عن مسؤول

 المنصوص الظروف ظل ف 

   عليها 
 . مماثلة ظروف أي أو  الجزء هذا  من 8.4 و  8.3 الفقرتي    ف 

 التنظيمية والمتطلبات العقوبات. 9

امات ه   ما  9.1 ز    اللت 
 التنظيمية؟ والمتطلبات بالعقوبات يتعلق فيما  لديك الت 
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   األهل   للبنك تتعهد  أنت
 : يل   بما  الكويت 

   األهل   البنك مع عالقتك لتمويل المستخدمة األموال اشتقاق يتم لم (أ )
   تنشأ  ولن الكويت 

 
 أو  مباشر  بشكل ، وقت أي ف

   بما  ، قانونية غت   أنشطة بأي تتعلق أو  من ، مباشر  غت  
 
 ، األموال غسيل أنشطة الحرص  ال  المثال سبيل عل ذلك ف

   األهل   البنك استخدام يتم لن مع عالقتنا  من والعائدات
   قانونية غت   أنشطة أي لتمويل الكويت 

 
 قضائية والية أي ف

 ؛ اإلطالق عل

كات التجزئة عمالء أحد  كنت  إذا ) خاضًعا  لست (ب) كات من فكل ، للشر  ؛ لوائح أي بموجب قيود  ألي( لك التابعة الشر

 : تصبح ولن لست أنت (ت)

a. يسكن أو  يقع   
 
 أو ؛ محظور  بلد  أي ف

b. ا  معه التعامل يكون شخص أو  كيان
ً
ا  يكون قد  أو  مقيد

ً
 ؛ بها  المعمول القواني    بموجب مقيد

 : األحوال من حال بأي تكون ولن لست أنت (ث)

a. أو ؛ كيان  أو  بشخص مرتبط 

b. مباشر  غت   أو  مباشر  بشكل ، تشارك ،   
   يسكن أو  يقع كيان  أو  شخص أي مع نوع أي من تجاري نشاط ف 

 ف 

   متورط أو  محظور  بلد 
/  غيار  قطع توريد  أو  األسلحة تجارة أو  تصنيع أو  اإلرهاب تمويل أو  األموال غسل ف 

 معدات؛ للدفاع كيميائية  مواد 

 : تستخدم لن (ج)

a. األهل   البنك من طرح أي   
 ؛ الكويت 

b. األهل   البنك لدى مودعة أموال أي   
 ؛ الكويت 

c. ع أو  إقراضها  تم أموال أي    األهل   البنك قبل من لك إتاحتها  أو  بها  التت 
 أو ؛ الكويت 

d. األهل   البنك مع عالقتك عن ناتجة أخرى أموال أي   
 ، مباشر  غت   أو  مباشر  بشكل سواء معاملة ألي ، الكويت 

   مقيم أو  موجود  كيان  أو  شخص أي مع
 أنشطة تمويل لغرض أو  قانونية غت   أغراض ألي أو  محظورة دولة ف 

 . بها  المعمول القواني    بموجب قيود  ألية يخضع آخر  طرف أي أو  دولة أو  دولة أي أو  أو  لصالح أو 

   األهل   للبنك الدفع المستحقة األخرى والمبالغ الرسوم. 10
يبة وتطبيق الكويت   المضافة القيمة ضز

؟ األهل   البنك رسوم ه   ما . 10.1  
 الكويت 

   األهل   البنك من المقدمة المختلفة بالعروض الخاصة الرسوم دفع إىل تضطر  قد 
ها  يتم كما   ، الكويت   . آلخر  وقت من نشر

يبة عن مسؤول أنت هل. 10.2  المضافة؟ القيمة ضز

 

  األهل   البنك قبل من ذلك خالف عل رصاحة االتفاق أو  تحديد  يتم لم ما   
 المنصوص التجزئة رسوم جميع فإن ، الكويت 

   األهل   البنك إىل منك السداد  وواجبة مستحقة أنها  عل عليها 
وط هذه بموجب ، الكويت  يبة تشمل ال  ، واألحكام الشر  رص 

 . المضافة القيمة

 األهل   البنك تزود  سوف   
   المعلومات بجميع الفور  عل الكويت 

امات لالمتثال يطلبها  أو  يطلبها  الت  يبة اللت    المضافة القيمة رص 

وط هذه عن الناشئة  . واألحكام الشر
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  األهل   البنك إىل اللجوء لك يحق ال   
   األهل   البنك قبل من فشل أو  خطأ  ألي األشكال من شكل بأي الكويت 

 يتعلق فيما  الكويت 

يبة    بما  ، المضافة القيمة برص 
 
 : الحرص  ال  المثال سبيل عل ذلك ف

   األهل   البنك يخضع عندما  (أ )
يبة لقرار  الكويت   فيما  عموًما  المقبولة الممارسة أو  القرار  إعالن أو  المضافة القيمة رص 

يبة خاضعة توريدات بأي يتعلق وط هذه بموجب إجراؤها  يتم للرص   . واألحكام الشر

ض عندما  (ب)    األهل   البنك يفت 
داد  يمكنه أنه الكويت  يبة است  اض وهذا ( كان  سبب ألي) و  المدخالت رص  ا  يعتت   االفت 

ً
 الحق

 أو/  و  ، صالح غت  /  صحيح غت  

   األهل   البنك معاملة اعتبار  تم إذا  (ت)
يبة خاضعة توريدات بأي يتعلق فيما  بالدفع مطالبة بأي يتعلق فيما  الكويت   للرص 

وط هذه بموجب إجراؤها  تم  . صالحة غت   أو  صحيحة غت   واألحكام الشر

 

 حساب لتشغيل السلطة تفويض. 11

 آخر؟ شخص إىل حسابك تشغيل تفويض يمكنك هل 11.1

 طريق عن"( مرشح" منهم كل) المرشحي    من أكت   أو  واحد  إىل حسابك تشغيل تفويض يمكنك : 

   األهل   البنك تزويد  (أ )
  ( المرشحي   ) المرشح هذا  لمثل ممنوح رسم   بتوكيل الكويت 

   األهل   البنك يقبله شكل ف 
 و ؛ الكويت 

   األهل   البنك يحدده نموذج أي استكمال (ب)
 . آلخر  وقت من الغرض لهذا  الكويت 

 األهل   البنك المرشح يزود  أن يجب   
   بما  والتحقق الهوية تحديد  ألغراض تطلب معلومات بأي الكويت 

 . العينة توقيع ذلك ف 

 ام عل بك الخاص المرشح لموافقة حسابك عمليات تفويض عل قدرتك ستخضع وط بهذه االلت    خالل من واألحكام الشر

   األهل   البنك يحددها  أخرى وسيلة أي أو  المحدد  التفويض نموذج استكمال
 . آلخر  وقت من الكويت 

  األهل   البنك إخطار  عليك فيجب ، السلطة تفويض تغيت   أو  إلغاء قررت إذا   
( مرشح وأي) أنت ستقوم. الفور  عل الكويت 

   األهل   البنك بتعويض
   بما  ، بك الخاص السلطة بتفويض يتعلق فيما  أو  عن تنشأ  مسؤولية أي من ذمته وإبراء الكويت 

 ذلك ف 

ها  تم أو . السلطة تفويض بإلغاء مناسًبا  إشعاًرا  تقدم لم إذا  حسابك عل بها  مرصح غت   معامالت أي  بشكل استخدامها  أو  تغيت 

   األهل   البنك عروض عل السلطة تفويض تغيت   أو  إلغاء يؤثر  قد . الئق غت  
   األخرى الكويت 

   األهل   البنك يقدمها  الت 
 . الكويت 

  فستكون ،( مرشح أي توقيع أو  بك الخاص التوقيع نموذج بتغيت   قمت إذا  
ً
 جميع إتالف أو  إزالة أو  استبدال عن مسؤول

 يكون لن(. الصلة ذي المرشح توقيع أو ) توقيعك تحمل صلة ذات أخرى مستندات وأي والشيكات والتفويضات التعليمات

   األهل   البنك
  الكويت 

ً
   والمرشح) أنت وستقوم ، ذلك عن مسؤول

   األهل   البنك ذمة وإبراء بتحديد ( المعت 
 أي من الكويت 

   األهل   البنك بقبول يتعلق فيما  أو  عن تنشأ  مسؤولية
 أو /  و  شيكات أو  تفويضات أو  معاملة أي مقاصة أو  تنفيذه أو  الكويت 

   المستندات. صلة ذات أخرى
   األهل   البنك يتلقاها  الت 

 . التوقيع تغيت   بعد  الكويت 

  



 

 17   اإلمارات - لألفراد  المرصفية الخدمات
 الظروف و  البنود 

 

 الحساب كشف.  12

   األهل   البنك سيصدر  هل. 12.1
 لحسابك؟ كشوفات  أي الكويت 

 

  ا
ً
   حساب كشف  إرسال سيتم ، الجزء هذا  من 4.1 للبند  وفق

ون     بريدك عنوان إىل إلكت 
ون   األقل عل واحدة مرة المسجل اإللكت 

   األهل   البنك قبل من عليه المنصوص النحو  عل ، أكت   أو  شهرًيا 
ا  الكويت 

ً
ا  يمكنك. الخاص لتقديره وفق

ً
 كشف  عرض أيض

   الحساب
ون  نت عت   المرصفية الخدمات إىل الوصول طريق عن بك الخاص اإللكت   . اإلنت 

   حساب كشف  تلقيت إذا  تفعل أن عليك ماذا . 12.2
ز
ون  إليه؟ الوصول تستطيع ل  ولكنك إلكت 

 

  الحساب كشف  إىل الوصول من تتمكن لم إذا   
ون     بريدك عنوان إىل المرسل ، اإللكت 

ون   الوصول تحاول أن فيجب ، اإللكت 

نت عت   المرصفية الخدمات خالل من إليه ا  تتمكن لم إذا . اإلنت 
ً
   الحساب كشف  إىل الوصول من أيض

ون   خالل من اإللكت 

نت عت   المرصفية الخدمات    األهل   البنك إخطار  عليك فيجب ، اإلنت 
   الكويت 

 الحساب كشف  استالم من أيام سبعة غضون ف 

  
ون     البيان تلقيت قد  اعتبارك سيتم ، ذلك خالف ؛ اإللكت 

ون   . إليه والوصول اإللكت 

 

 حسابك؟ كشف  تستلم لم إذا  يحدث ماذا . 12.3

 

 األهل   البنك أن اعتبار  سيتم   
 بك الخاص الحساب كشف  تستلم لم إذا . له استالمك عند  الحساب كشف  لك سلم قد  الكويت 

   األهل   البنك من حساب كشف  طلب مسؤوليتك فمن ،
   الكويت 

   إليك إرساله تاريــــخ من يوًما  30 غضون ف 
 . المعتاد  ف 

  األهل   البنك سيطرة عن خارج لسبب بك الخاص الحساب كشف  تستلم لم إذا   
   األهل   البنك يكون فلن ، الكويت 

 الكويت 

 
ً
 . ذلك عن تنشأ  عواقب أي عن مسؤول

 

   الواردة المعلومات أن تعتقد  ل  ولكنك حساب كشف  تلقيت إذا  تفعل أن عليك ماذا . 12.4
ز
  صحيحة؟ البيان ف

 

  يظهر  إدخال أي عل توافق ال  كنت  إذا   
   األهل   البنك إىل التفاصيل إرسال فيجب ، الحساب كشف  ف 

   الكويت 
 30 غضون ف 

   اإلدخاالت  جميع صحة عل وافقت أنك اعتبار  فسيتم وإال  ، الحساب كشف  تاريــــخ من يوًما 
 الحساب من. الحساب كشف  ف 

   الحق لك يكون ولن
اض ف     األهل   البنك وافق إذا . دخول أي عل االعت 

 األهل   البنك فسيقوم ، خطأ  حدوث عل الكويت 

  
   األهل   البنك منك يطلب قد . لتصحيحه الالزمة الخطوات باتخاذ  الكويت 

 المستندات أو  المعلومات من مزيد  تقديم الكويت 

 . تحقيق إجراء أجل من
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 التجميد  أو  التعليق األخرى النتصاف وسبل اإلنهاء وحقوق ، وإغالقه تعليقه أو  حظره أو  تجميده أو  الحساب تعليق. 13

 . التعليق أو  الحجب أو 

 

13.1   
ز
   األهل   للبنك يمكن ظروف أي ف

  حسابك؟ تجميد  أو  تجميد  أو  تجميد  أو  تعليق الكويت 

 

   
 
   األهل   البنك أن حي    ف

ا  إشعاًرا  إلعطائك معقول بشكل يسىع سوف الكويت 
ً
ا  يكن لم ما ) بذلك القيام قبل مسبق

ً
 من ممنوع

   األهل   للبنك يجوز  ،( بها المعمول القواني    بموجب اإلشعار  هذا  تقديم
   الكويت 

 
ا  وقت أي ف

ً
 أو  تعليق المطلق لتقديره ووفق

   معامالتك أو /  و  حسابك عل. تعليقها  أو /  و  معامالتك إيقاف أو /  و  ، حسابك تجميد 
 
 : التالية الظروف ظل ف

   األهل   البنك تلف   إذا ( أ)
ا  الكويت 

ً
 : بشأن يرضيه آخر  دليل أي أو  كتابًيا   تأكيد

ك الحساب صاحب وفاة. 1 كات عمالء من كنت  إذا  ، الحل تأكيد  أو ) القانونية إعاقته أو  المشت  ( االستهالكية الشر

ا  الصلة ذات المحكمة تعي    أن إىل
ً
 ؛ قانونًيا  خلف

2 .  
 أو ؛ القانونية إعاقته أو  المرشح وفاة ، النحو  هذا  عل تعيينك حالة ف 

   عجزه أو  األمر  وىل   وفاة( ب)
   القانون 

 ؛ القارص  حالة ف 

   األهل   البنك تلف   إذا ( ج)
   قضائية والية لها  ، أخرى تنظيمية سلطة أو  محكمة من أمًرا  الكويت 

 ، المتحدة العربية اإلمارات ف 

 ؛ تعليقه أو  حظره أو  تجميده أو  حسابك بتعليق

   األهل   البنك كان  إذا ( د)
   الموجودة األموال أن يعتقد  الكويت 

 أو  قانونية غت   وسائل خالل من عليها  الحصول تم قد  حسابك ف 

  . مشبوهة معامالت إلحداث استخدامه يتم حسابك أن
   األهل   البنك منك يطلب قد  ، الحالة هذه مثل ف 

 أي تقديم الكويت 

ورية وثائق  ؛ المعنية المعامالت قانونية من للتحقق رص 

   األهل   البنك كان  إذا ( ـه)
   مقيًما  تعد  لم أنك يعتقد  الكويت 

 تغادر  أن المحتمل من أنه أو  المتحدة العربية اإلمارات دولة ف 

 ؛ دائم بشكل اإلمارات

ويد  ، الطلب عند  ، تقم لم إذا ( و)    األهل   البنك بت  
   بحسابك أو /  و  بك تتعلق وثائق أو  معلومات بأي الكويت 

 عل يتعي    والت 

   األهل   البنك
ا  بها  االحتفاظ الكويت 

ً
   األهل   البنك سياسات أو /  و  بها  المعمول للقواني    وفق

 األهل   البنك طلب أو  الكويت 

  
 ؛ ذلك بخالف الكويت 

 . اإلغالق قيد  حسابك كان  إذا ( ز)

 األهل   البنك يكون لن   
  الكويت 

ً
  ( االقتضاء حسب) معامالتك أو  حساباتك من أي عن تنشأ  مسؤولية أي عن مسؤول

 يتم الت 

 . تعليقها  أو  تجميدها  أو  تجميدها  أو  تعليقها 

 األهل   البنك ستعوض   
 أو  تجميدها  أو ( االقتضاء حسب) معامالتك أو  حسابك من أي عن تنشأ  مسؤولية أي عن الكويت 

 . تعليقها  أو  تجميدها 
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 حسابك؟ تغلق كيف  13.2.1 اإلغالق 13.2

 الصلة ذي النموذج باستخدام الطلب بتقديم قمت إذا  حسابك إغالق يمكنك . 

  األهل   البنك يطلب كما   ، حسابك إلغالق بها  القيام عليك يجب إضافية خطوات هناك تكون قد   
 بما  ، آلخر  وقت من الكويت 

  
 
 : ذلك ف

   األهل   البنك إىل تقديمها  سيتم عنكم صادرة شيكات وجود  عدم عل التأكيد  (أ )
 ؛ اإلغالق تاريــــخ بعد  ، الكويت 

 ؛( وجدت إن) اإليداع خزانة عن التنازل (ب)

   األهل   البنك إىل لإللغاء الصالحية منتهية غت   والبطاقات المستخدمة غت   الشيكات جميع إعادة (ت)
 و ؛ الكويت 

ء أي سداد  (ث)  
   األهل   للبنك مستحق شر

 . حسابك إغالق قبل حسابك عن الكويت 

ز  هل 13.2.2  حسابك؟ إغالق عند  رسوم أي دفع عليك يتعي 

  حسابك إغالق تم إذا   
 . للتطبيق قابلة رسوم هناك تكون فقد  ، فتحه من عام غضون ف 

   األهل   للبنك يمكن هل 13.2.3
 حسابك؟ إغالق الكويت 

  األهل   البنك يغلق قد   
   حسابك الكويت 

   بما  ، معينة ظروف ف 
 : ذلك ف 

   األهل   البنك قبل من دفعها  دون عام خالل عنك صادرة أكت   أو  شيكات أربعة إرجاع تم إذا  (أ )
 كفاية  عدم بسبب الكويت 

 ؛ األموال

 ؛ أكت   أو  متتالية يوًما  90 لمدة نشاط وجود  عدم مع" صفر" رصيد  يحمل حسابك كان  إذا  (ب)

 البنك قبل من المحددة للمدة نشاط وجود  عدم مع ، للرصيد  األدن   الحد  من أقل رصيد  عل يحتوي حسابك كان  إذا  (ت)

   األهل  
 ؛ آلخر  وقت من الكويت 

  وظل النشاط عدم نتيجة حسابك تنشيط إلغاء تم إذا  (ث)
ً
ة معطل    للفت 

   األهل   البنك يحددها  قد  الت 
 آلخر  وقت من الكويت 

 ؛

   األهل   البنك تلف   إذا  (ج)
   قضائية والية لها  ، تنظيمية سلطة أو  محكمة من أمًرا  الكويت 

 ، المتحدة العربية اإلمارات دولة ف 

 ؛ بذلك القيام منها  تطلب

  تعد  لم إذا  (ح)
ً
   مقيما
  أو  المتحدة العربية اإلمارات دولة ف 

ً
   مواطنا

ً
 . كويتيا

   األهل   البنك كان  إذا  (خ)
يفة غت   أو  احتيالية بطريقة ترصفت قد  أنك ، معقول بترصف ، يعتقد  الكويت   شر

 باالحتيال أدين قد  كنت  إذا  (د )

وط هذه انتهكت إذا  (ذ )    األهل   البنك مع أخرى اتفاقية أي أو  واألحكام الشر
 ؛ الكويت 

ويد  ، الطلب عند  ، تقم لم إذا  (ر )    األهل   البنك بت  
 الحفاظ يجب بحسابك أو /  و  بك تتعلق وثائق أو  معلومات بأي الكويت 

ا  عليها 
ً
   األهل   البنك سياسات أو /  و  بها  المعمول للقواني    وفق

ا  أو  الكويت 
ً
   األهل   البنك يطلبه لما  وفق

 ؛ الكويت 

ويد  قمت إذا  (ز )    األهل   البنك بت  
 ؛ صحيحة غت   بمعلومات الكويت 

   األهل   البنك يرى عندما  (س)
وري من أنه الكويت   ؛ األموال غسيل لمنع ، بذلك القيام الرص 
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 االحتيال لمنع (ش)

   األهل   البنك قام حيث (ص)
 . تعليقه أو  حظره أو  تجميده أو  حسابك بتعليق الكويت 

   األهل   البنك يعتقد  لماذا  أخرى وجيهة أسباب أي هناك كانت  إذا  (ض)
وري من أنه الكويت   . بذلك القيام الرص 

 نشط غت   13.3

 نشط؟ غت   أنه عل حسابك معاملة يمكن هل 13.3.1 

  األهل   للبنك يجوز   
ورة حسب المناسب اإلجراء واتخاذ  حسابك تنشيط إلغاء الكويت   : إذا  فيه الموجودة األموال لحماية الرص 

   تبدأ  لم (أ )
 
ة حساباتك خالل من معامالت أي ف    للفت 

   األهل   البنك يحددها  قد  الت 
 ؛ آلخر  وقت من الكويت 

   األهل   البنك (ب)
 . لك عنوان بأحدث علم عل ليس الكويت 

  األهل   للبنك يحق ، نشط غت   حسابك يكون عندما   
   واردة مبالغ أي مع التعامل الكويت 

 
 بها  مسموح طريقة بأي حسابك ف

وط وهذه بها  المعمول القواني    بموجب  . واألحكام الشر

وط 13.4  للبطاقة العامة الشر

 وط هذه من السارية األخرى األجزاء مع جنب إىل جنًبا  قراءتها  ويجب تمتلكها  بطاقات أي عل البند  هذا  ينطبق  واألحكام الشر

  
 . المحدد  البطاقة نوع عل تنطبق الت 

 البطاقة؟ هذه لمن 13.4.1

   وستظل ، بطاقتك تعتت   
ا  ، األوقات جميع ف 

ً
   األهل   للبنك ملك

   األهل   البنك إىل تسليمها  ويجب الكويت 
 عل بناءً  فوًرا  الكويت 

   األهل   البنك من طلب
 . الكويت 

 البطاقة؟ عن المسؤول هو  من 13.4.2

 ( البطاقة حامل) أنت ستكون. الشخص   التعريف رقم استخدام وكذلك استخدامها  عن مسؤول وأنت مسؤوليتك ه   بطاقتك

 
ً
  مسؤول

ً
   عواقب أي عن ومسؤول

 . للبطاقة تلف أو  استخدام إساءة أو  شقة أو  خسارة أي حدوث حالة ف 

 بطاقتك؟ لحساب بطاقة من أكت   لديك يكون أن يمكن هل 13.4.3

  األهل   البنك قبل من إضافية بطاقة إصدار  يمكن ال   
 . الكويت 

 بطاقتك؟ تستخدم كيف  13.4.4

  األهل   البنك من مقدمة تعليمات أي اتباع الفور  عل عليك يجب ، بطاقتك استالم عند   
 واستخدام بتفعيل يتعلق فيما  الكويت 

   الستخدامه شخص   تعريف رقم إعداد  ذلك يتضمن قد  ، المثال سبيل عل. بطاقتك
   الذاتية الخدمة محطة ف 

 ستقبل الت 

ة عل البطاقة تحتوي. المطلوبة اإلجراءات تكمل حت   بطاقتك استخدام من تتمكن لن. بطاقتك يط إىل باإلضافة الرقاقة مت    الشر

يحة الطرفية المحطات بعض تقبل قد . المغناطيش   يحة الطرفية الوحدة تقبل ال  وحيث ، الشر  تنفيذ  من تتمكن فقد  ، الشر

يط باستخدام البطاقة معامالت ة أو  المغناطيش   الشر   Contactless Technology مت  
ً
 . ذلك من بدل

 ا  البطاقة معاملة تنفيذ  أجل من
ً
 : يل   مما  أكت   أو  بواحد  القيام منك ُيطلب قد  ، المعاملة تفاصيل عل واعتماد

 (أ )رمز  أدخل PIN  ؛ ذلك منك ُيطلب عندما 
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 (ب )؛ البطاقة معاملة عل فعلًيا  التوقيع 

 (ج )خاصية استخدام Contactless Technology أو/  و  ؛ 

 (د )األهل   البنك يطلبها  أخرى إجراءات أي   
 . آلخر  وقت من الكويت 

 األهل   البنك مع دائًما  محدثة بك الخاصة االتصال بيانات أن من التأكد  عليك يجب ، بطاقة حامل بصفتك   
 يتم. الكويت 

   األهل   للبنك يجوز . العمل يوم بقيمة تالية معاملة أنها  عل التوقف وقت بعد  بالبطاقة تتم معاملة أي مع التعامل
 ، الكويت 

ا  ، التوقف وقت تغيت   أو  تحديد  ، آلخر  وقت من
ً
 . جانبه من مسؤولية أي عن مسؤولية أو  إشعار  ودون الخاص لتقديره وفق

 األهل   البنك يقوم قد  ، االحتيال ومنع التفويض إجراءات من كجزء   
ا  الكويت 

ً
 مزيد  وطلب التاجر  إىل التفويض طلب بإحالة أيض

   األهل   للبنك يجوز . البطاقة حامل من أو  منك الهوية تحديد  أو  التفاصيل من
 بك االتصال ، الخاص تقديره حسب ، الكويت 

   بما )
 
   المتكرر  الفشل يؤدي قد . البطاقة معاملة من للتحقق( المسجل الخط عل ذلك ف

 
 الشخص   التعريف رقم إدخال ف

 البنك يحدده الذي النحو  عل ، استخدامها  عل أخرى قيود  فرض أو  بطاقتك حظر  إىل واحدة لمرة المرور  كلمة  أو  الصحيح

   األهل  
   األهل   البنك يحتفظ. آلخر  وقت من الكويت 

ا  بالحق الكويت 
ً
   الخاص لتقديره وفق

 استبدال أو  بطاقتك إلغاء أو  استبدال ف 

ات أي أو  الشخص   التعريف رقم إلغاء أو  تعيي    إعادة أو   . ببطاقتك يتعلق فيما  أخرى مصادقة أو  أمان مت  

 13.4.5  خاصية استخدام يمكنك كيف Contactless Technology   
ز
 خاصية عل بطاقتك تحتوي قد  بطاقتك؟ ف

Contactless Technology .الدخول ذلك لك يتيح ، معينة وحدود  قيود  مراعاة مع   
 التجار  مع ، البطاقة معامالت ف 

 ستخضع. أمنية ألسباب مطلوًبا  ذلك كان  إذا  إال  ، بك الخاص الشخص   التعريف رقم إدخال إىل الحاجة دون ، المحددين

   البطاقة معامالت
ة عت   تتم الت   100 حالًيا ) معاملة لكل للتطبيق قابلة قصوى قيمة ألي Contactless Technology مت  

   درهم
   المعامالت لعدد  أقص حد  وأي ،( إماران 

اكمية للقيمة أقص حد  وأي اليوم ف     للمعامالت الت 
 هذه تخضع. اليوم ف 

   األهل   البنك قبل من للتغيت   الحدود 
ا ) الكويت 

ً
ا  تختلف وقد ( الخاص لتقديره وفق

ً
 ، أخرى إىل دولة ومن تاجر  إىل تاجر  من أيض

ا  تختلف وقد 
ً
ا  أيض

ً
   األهل   البنك سيطرة ضمن الحدود  هذه تكون ال  قد . البطاقة فئة/  لنوع وفق

 البنك يكون ولن ، الكويت 

   األهل  
  الكويت 

ً
ات أو ) الحدود  هذه عن تنشأ  مسؤولية أي عن مسؤول  البطاقة معاملة تنفيذ  عل القدرة عدم أو ( عليها التغيت 

ة عت   ات أو ) الحدود  هذه بسبب Contactless Technology مت    (. . عليها التغيت 

   األهل   بالبنك االتصال يرج   
 إىل البطاقة معاملة أدت إذا . والقيود  القيود  هذه حول المعلومات من مزيد  عل للحصول الكويت 

 . بك الخاص الشخص   التعريف رقم بإدخال مطالبتك تتم فقد  ، أعاله إليها  المشار  الحدود  من أي تجاوز 

   األهل   البنك يستخدمه أن يمكن الذي ما  13.4.6
 بطاقتك؟ معامالت عل كدليل  الكويت 

  األهل   البنك يتعامل قد   
 : صحيح بشكل البطاقة معاملة إجراء عل كدليل  يل   ما  مع الكويت 

 (أ )؛ آخر  رسوم سجل أي أو  نقدي رصف قسيمة أو  ائتمان قسيمة أو  معاملة سجل أي 

 (ب )بما  بطاقتك معامالت سجالت   
   سجالت أي ، الحرص  ال  المثال سبيل عل ، ذلك ف 

   بالمعامالت متعلق وسيط أي ف 
 الت 

نت عت   تتم ونية المرصفية والخدمات ، اإلنت   أو/  و  ؛ اإللكت 

 األهل   البنك يكون آخر  دليل أي( ج   
ا  ، الكويت 

ً
   بما  آلخر  وقت من لقبوله استعداد  عل ، الخاص لتقديره وفق

 عل ، ذلك ف 

 . التاجر  سجالت ، الحرص  ال  المثال سبيل
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 السحب؟ أو  لإلنفاق حدود  أي هناك هل 13.4.7

 بطاقتك استخدام يمكن   
 
 : البطاقة معامالت ف

 (أ )  و ؛ البطاقة حد  حت 

 (ب )ة خالل  . البطاقة صالحية فت 

 ا  عليك يجب. بطاقتك بحساب الخاص البطاقة حد  تجاوز  عدم من التأكد  عليك يجب
ً
 عل رسوم ألية السماح عدم أيض

   بالتسبب البطاقة
 
 ، بطاقتك بحساب الخاص البطاقة حد  تجاوز  إىل بالبطاقة معاملة أي أدت إذا . البطاقة لحد  تجاوزك ف

   األهل   البنك يحتفظ
ا  ، بالحق الكويت 

ً
   ، الخاص لتقديره وفق

 
   ترغب كنت  إذا . البطاقة معاملة رفض ف

 
 سحب عمليات إجراء ف

   بالدرهم سواء) السحب عمليات فإن ، النقدي السحب طريق عن بطاقتك حساب من
 ألي ستخضع( أجنبية بعملة أو  اإلماران 

 عدد  وكذلك( يوم   أساس عل أساس عل أو  الفردي السحب أساس عل سواء) السحب عمليات حجم عل مطبقة قيود 

ا  ، يومًيا  السحب عمليات
ً
   األهل   البنك به يسمح لما  وفق

ا  آلخر  وقت من الكويت 
ً
 بطاقتك تستخدم كنت  إذا . الخاص لتقديره وفق

   سواء) آىل   رصاف جهاز  أي من سحب عمليات إلجراء
   أو  المتحدة العربية اإلمارات ف 

 لحد  سحب كل  فسيخضع ،( الخارج ف 

 البنك يفرضها  قد  يومية أو /  و  فردية سحب حدود  وأي اآلىل   الرصاف أجهزة من به المعمول اليوم   أو /  و  الفردي السحب

   األهل  
   األهل   البنك قبل من للتغيت   السحب عمليات حدود  تخضع. بطاقتك لحساب حددت. الكويت 

ا ) الكويت 
ً
 لتقديره وفق

ا  تختلف وقد ( الخاص
ً
   األهل   للبنك التابعة اآلىل   الرصاف أجهزة بي    أيض

 األهل   للبنك التابعة غت   اآلىل   الرصاف وأجهزة الكويت 

  
   األهل   البنك سيطرة ضمن الحدود  هذه تكون ال  قد . أخرى إىل دولة ومن الكويت 

   األهل   البنك يكون ولن ، الكويت 
 الكويت 

 
ً
ات أو ) الحدود  هذه عن تنشأ  مسؤولية أي عن مسؤول  بطاقتك حساب من سحب إجراء عل القدرة عدم أو ( عليها التغيت 

ات أو ) الحدود  هذه بسبب  (. عليها التغيت 

   األهل   للبنك يمكن هل 13.4.8
  بطاقتك؟ معامالت رفض الكويت 

   األهل   للبنك يحق ، بطاقتك حد  إىل الوصول يتم لم إذا  حت   
   ، الكويت 

 تحمل ودون سبب أو  إشعار  إعطاء دون ، وقت أي ف 

   حقك تقييد  أو /  و  سحب ، جانبه من مسؤولية أي مسؤولية
 . البطاقة معاملة. منها  أي رفض أو  بطاقتك استخدام ف 

  هذا  يحدث قد   
 : التالية الحاالت  من أي ف 

 (أ ) البطاقة معاملة تتسبب قد   
وط هذه خرق ف   ؛ واألحكام الشر

 (ب )األهل   للبنك قدمتها  معلومات أي   
 ؛ صحيحة غت   أو  صحيحة غت   أنها  تبي    أو  فيها  مشتبه الكويت 

 (ج )ويد  قيامك عدم    األهل   البنك بت  
وط هذه بموجب آلخر  وقت من يطلبها  معلومات بأي الكويت   ؛ واألحكام الشر

 (د )؛( االقتضاء حسب) معامالتك أو  حساباتك من أي تعليق أو  تجميد  أو  تجميد  أو  تعليق 

 (ـه )ة صالحية انتهاء    اإلقامة تأشت 
 ؛ إلغاؤها  أو  المتحدة العربية اإلمارات ف 

 (و ) األهل   البنك يعتقد   
   يتمثل خطًرا  هناك أن الكويت 

اماتك الوفاء عل قدرتك عدم ف   الحرص  ال  المثال سبيل عل) تجاهه بالت  

   المماثلة اإلجراءات أو  اإلفالس ،
وع يتم الت   ؛( ضدك فيها  الشر

 (ز )األهل   البنك لدى   
 أي أو  جريمة ارتكاب وشك عل أو  ارتكبت قد  ثالث طرف أي أو  بأنك للشك معقولة أسباب الكويت 

 ؛ بطاقتك حساب أو /  و  بطاقتك باستخدام يتعلق فيما  بها  معمول قواني    ألي آخر  انتهاك
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 (ح )األهل   البنك يشتبه   
   الكويت 

 
   بما  ، المعلومات من المزيد  منك ُيطلب قد ) لبطاقتك استخدام إساءة أو  احتيال ف

 
 ذلك ف

 ؛( معاملة تفويض منا  ُيطلب عندما  ، هويتك من التحقق

 (ط )  األهل   البنك يتلف   
 ؛ ائتمانية مرجعية وكالة من االئتمانية أهليتك حول سلبية معلومات الكويت 

 (ي ) بطاقتك استخدام عند  بك الخاص الشخص   التعريف رقم تستخدم ال   
 
 رقم استخدام منك تتطلب طرفية محطة ف

 ؛ الشخص   التعريف

 (ك ) البطاقة معاملة تتسبب قد   
 
 ؛ بطاقتك حد  تجاوز  ف

 (س )األهل   البنك تزود  لم   
 أو/  و  ؛ مطلوبة معلومات أو  مستندات بأي الكويت 

 (م )آخر  وجيه سبب ألي . 

 بطاقتك؟ لستخدام رسوم أي هناك هل 13.4.9

 األهل   البنك. آلخر  وقت من للبطاقة استخدامك عل البطاقة رسوم تطبيق سيتم   
 من البطاقة رسوم لسحب مفوض الكويت 

 . االئتمانية بطاقتك حساب عل البطاقة رسوم وتحصيل حسابك

   أفعل ماذا  13.4.10
ز
   ضياع حالة ف

 تلفها؟ أو  شقتها  أو  بطاقت 

   
   األهل   البنك إبالغ يجب ، شقتها  أو  تلفها  أو  بطاقتك فقدان حالة ف 

 للبنك فرع أقرب زيارة طريق عن ، الفور  عل الكويت 

   األهل  
 . الدولية للمكالمات 22442211 965+ أو  1899899 عل أهل   بأهال  االتصال طريق عن أو  الكويت 

 فوق؟ وما  مرات 3 صحيح غت   بشكل ن    الخاص الشخص   التعريف رقم بإدخال قمت إذا  أفعل أن عل   ماذا  13.4.11

   
 التعريف رقم تعيي    إعادة طلب وستتطلب البطاقة قفل سيتم ، فوق وما  مرات 3 صحيح غت   PIN رمز  إدخال حالة ف 

 1899899 عل أهل   بأهال  االتصال طريق عن إما  الشخص   التعريف رقم تعيي    إعادة طلب يمكنك. قفلها  إللغاء الشخص  

 التعريف رقم تعيي    إعادة االتصال لمركز  يمكن. لك فرع أقرب زيارة طريق عن أو  الدولية للمكالمات 22442211 965+ أو 

 . كسياسة  شهر  كل  فقط واحدة مرة الشخص  

   اشتبهت إذا  أفعل ماذا  13.4.12
ز
؟ عل احتياىل   نشاط وجود  ف  

 بطاقت 

  تشك كنت  إذا   
ج   ، عليه تعرفت أو  بطاقتك عل احتيال وجود  ف   965+ أو  1899899 عل Ahlan Ahli بـ االتصال فت 

   لدينا  االتصال مركز  موظفو  وسيساعد  ، الدولية للمكالمات 22442211
 . البطاقة إيقاف ف 

   إطار  هناك هل 13.4.13
؟ أو  مشبوه نشاط عن لإلبالغ زمتز  احتياىل 

 أو  الفور  عل بطاقتك عل احتياىل   أو  مشبوه نشاط أي عن اإلبالغ يجب   
 . المشبوه النشاط وقت من ساعة 24 غضون ف 

 

 األخرى النتصاف وسبل اإلنهاء حقوق 13.5

   األهل   للبنك يمكن مت   13.5.1
 معك؟ عالقته إنهاء الكويت 

 األهل   البنك بها  يتمتع قد  أخرى إنهاء حقوق أي إىل باإلضافة   
وط هذه بموجب الكويت   األهل   للبنك يحق ، واألحكام الشر

  
   معك عالقته إنهاء الكويت 

اماتك من بأي اإلخالل حالة ف     األهل   البنك عروض من عرض بأي يتعلق فيما  الت  
 أو /  و  ، الكويت 
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وط هذه    األهل   البنك سياسات أي أو /  و  واألحكام الشر
   األهل   البنك يكون لن. الكويت 

  الكويت 
ً
 تنشأ  مسؤولية أي عن مسؤول

   األهل   البنك بتعويض تقوم وسوف ، معك عالقته إنهاء عن
 . اإلنهاء  هذا  عن تنشأ  مسؤولية أي عن الكويت 

   األهل   للبنك يمكن مت   13.5.2
 معك؟ عالقته إنهاء الكويت 

   
 
   األهل   البنك من عرض أي إنهاء حالة ف

وط لهذه خرقك أو  الكويت     األهل   للبنك يحق ، واألحكام الشر
ا  ، الكويت 

ً
 للقواني    وفق

وط هذه بموجب التعويضات بكافة والمطالبة اإلنفاذ  أو /  و  اإلنهاء حقوق من أي ممارسة ، بها  المعمول وط. الشر  . والشر

 متوقعة غت   ظروف. 13.6

   األهل   البنك سيكون هل
  الكويت 

ا
 إرادته؟ عن خارجة ظروف عن تنشأ  مسؤولية أي عن مسؤول

 األهل   البنك يكون لن   
  الكويت 

ً
 سيطرة عن خارجة أخرى ظروف أي أو  متوقعة غت   ظروف أي عن تنشأ  مسؤولية أي عن مسؤول

   األهل   البنك
 . الكويت 

وط شيان استمرار  13.7  واألحكام الشر

   األهل   البنك من لعرض استخدامك ينته   عندما  يحدث ماذا  13.7.1
 إنهاؤه؟ يتم أو  صالحيته ينته   أو  الكويت 

  ذلك خالف عل االتفاق يتم لم ما  
ً
   األهل   البنك قبل من رصاحة

 من عرض أي إنهاء أو  صالحية انتهاء أو  إلغاء فإن ، الكويت 

   األهل   البنك
   بما ) حقوق أي عل يؤثر  لن الكويت 

   األهل   البنك مسؤولية من االستثناءات أو  القيود  ذلك ف 
امات أو ( الكويت   االلت  

وط هذه من أي أو  ، اإلنهاء أو  اإللغاء هذا  قبل المستحقة وط و  الشر    الشر
   أو  رصيــــح بشكل سواء) بها  ُيقصد  الت 

 البقاء( ضمت 

 . اإلنهاء  أو  الصالحية انتهاء أو  اإللغاء عند  الحياة قيد  عل

 اللغة. 14

ز  تعارض هناك كان  إذا  يحدث ماذا  14.1 ية العربية النصوص بي  ز وط لهذه واإلنجلت   واألحكام؟ الشر

 وط صياغة تمت ية العربية باللغتي    واألحكام الشر   . واإلنجلت  
   تناقض أو  تعارض أي وجود  حالة ف 

 بي    المختلف التفست   ف 

ية النسختي    وط هذه من والعربية اإلنجلت      ه   العربية النسخة فإن ، واألحكام الشر
 إىل االستماع تم إذا  ، ذلك ومع. تسود  الت 

   األهل   البنك وبي    بينك نزاع
   الكويت 

   أو  المحكمة ف 
 أخرى لغة بأي اإلجراءات لغة تكون حيث آخر  نزاع تسوية منتدى أي ف 

ية النسخة فإن ، العربية اللغة غت   وط هذه من اإلنجلت      ه   هنا  الوارد  النحو  عل واألحكام الشر
 . تسود  الت 

  التنازل عدم. 15

   األهل   البنك يمارس لم لو  ماذا  15.1
ا  الكويت 

ً
ا  أو  حق

ً
   تأخر  أو  ، ضدك تعويض

ز
  بذلك؟ القيام ف

 إغفال أو  تأخت   أي أو  تعامل مسار  أي تفست   يتم لن   
 متاح تعويض أو  حق أي عن تنازل أنه عل تعويض أو  حق أي ممارسة ف 

   األهل   للبنك
 . الكويت 

   والختصاص الحاكم القانون. 16
 
  القضان

ز  ه   ما  16.1    القواني 
ز  بينك العالقة تحكم الت     األهل   البنك وبي 

 ؟ الكويت 
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 وط هذه تخضع امات وأي واألحكام الشر  العربية اإلمارات لدولة االتحادية للقواني    بها  تتعلق أو  عنها  تنشأ  تعاقدية غت   الت  

 . بها  المعمول اإلمارة ومحكمة المتحدة

 

وط  بالمنتج الخاصة واألحكام الشر

 

 الجارية الحسابات .1

ات ه   ما  1.1 ز  الجاري؟ حسابك عل المفروضة القيود  أو  المت 

 

   عليك يجب ، جارًيا  حساًبا  تمتلك لك : 

 من كن   
 المتحدة العربية اإلمارات دولة مواطت 

 من كن   
 أو الخليج    التعاون مجلس دول مواطت 

 ة عل حاصل  سارية إقامة تأشت 

  األهل   البنك وكان ، عنوانك عل بك لالتصال معقولة جهود  بذل بعد  ، إذا   
 : أن يعتقد  الكويت 

  من كنت  إذا   
   من أو  الخليج    التعاون مجلس دول مواطت 

 دائًما  مقيًما  تعد  ولم المتحدة العربية اإلمارات دولة مواطت 

  
ة تحمل ال  أو  ، المتحدة العربية اإلمارات دولة ف     المفعول سارية إقامة تأشت 

 ، المتحدة العربية اإلمارات دولة ف 

   األهل   للبنك يجوز 
 حسابك تحويل عل بموجبه وتوافق ، توفت   حساب إىل الجاري حسابك تحويل ، بحقوقه المساس دون ، الكويت 

   توفت   حساب إىل الجاري
   األهل   البنك وتفوض ، أعاله المذكورة الظروف ف 

ورية إجراءات بأي للقيام الكويت  . التحويل. بها  للقيام رص 

ا  توافق أنت. الجاري حسابك من معامالت أي وتنفيذ  حساب أي وإغالق فتح ، الحرص  ال  المثال سبيل عل ، يشمل وهذا 
ً
 إبراء عل أيض

   األهل   البنك ذمة
   الجاري حسابك تحويل عن تنشأ  مسؤولية أي من الكويت 

 . الظروف هذه ظل ف 

ات ه   ما  1.2 ز  الجاري؟ حسابك عل المفروضة القيود  أو  المت 

 المركزي البنك لوائح حسب فائدة تحمل ال  الجارية الحسابات . 

 درهم 3،000 قدره للرصيد  أدن   حد  عل بالحفاظ مطالب أنت   
 درهًما  25 البالغة للرصيد  األدن   الحد  رسوم لتجنب ، إماران 

   إماراتًيا 
 الشهر ف 

 شيكات دفت   طلب يمكنك 

 الخصم بطاقة عل للحصول التقدم يمكنك 

ات أي ستتوفر     بما ) الجاري بالحساب تتعلق أخرى مت  
ات أي ذلك ف   الويب موقع عل( محددة مت  

 التوفت   حسابات. 2

ات ه   ما  2.1 ز  بك؟ الخاص التوفت   حساب عل المفروضة القيود  أو  المت 

 ؛ الخصم بطاقة عل للحصول بطلب التقدم يمكنك 

  ؛ شيكات دفت   التوفت   حساب يستلم ال 
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 األهل   البنك   
ا  ، الكويت 

ً
   التوفت   حسابات عدد  من يحد  ، الخاص لتقديره وفق

 فتحها يمكنك الت 

 درهم 3،000 قدره للرصيد  أدن   حد  عل بالحفاظ مطالب أنت   
ات وستتوفر  توفت   حساب لكل إماران     أخرى مت  

 
 ؛ فرع كل  ف

 فائدة تحمل التوفت   حسابات . 

؟ حساب من سحب عمليات إجراء يمكنك هل 2.2  التوفت 

 التوفت   حساب من سحب عمليات إجراء يمكنك 

 

 ألجل الودائع حسابات. 3

ات ه   ما  3.1 ز  بك؟ الخاص ألجل الثابتة الوديعة حساب قيود  أو  مت 

 "ة ثابت بمبلغ إيداع ه  " األجل الثابتة الوديعة  . ثابت فائدة بسعر  محددة لفت 

 ات وأي األجل محددة وديعة حساب لفتح المطلوب للرصيد  األدن   الحد  تفاصيل    بما ) به تتعلق أخرى مت  
 
ات أي ذلك ف  مت  

   ستكون( محددة
 . فرع كل  ف 

  األهل   البنك سيصدر  ، األجل ثابتة وديعة حساب فتح عند   
ا  الكويت 

ً
 ، األجل الثابتة للوديعة األساش   المبلغ يوضح تأكيد

 . المدة عن الدفع المستحق عليه المتفق الفائدة ومعدل عليها  المتفق والمدة

  بك الخاص ألجل الثابتة الوديعة حساب من السداد  يمكنك ال . 

  اإليداع مبلغ زيادة يمكن ال   
 يمكنك أنه من الرغم عل ، عليها  المتفق المدة خالل إنقاصه أو  األجل الثابتة الوديعة حساب ف 

 . األجل ثابتة ودائع حسابات عدة فتح

 األهل   البنك يحدده الذي النوع من آخر  حساب لديك يكون أن يجب   
 للوديعة عليها  المتفق المدة طوال آلخر  وقت من الكويت 

 . الثابتة

 

 ألجل؟ الثابتة الوديعة حساب عل الفائدة احتساب يتم كيف  3.2

 اكم سوف  عليها  المتفق للمدة تحديده يتم الذي السائد  بالسعر  احتسابها  وسيتم يومًيا  األجل الثابتة الوديعة عل الفائدة تت 

   عليه المنصوص النحو  عل إليك إضافتها  ويتم األجل الثابتة للوديعة
 . هذا  ألجل الثابتة الوديعة بحساب الخاص النموذج ف 

 التقلبات تؤثر  لن   
 مدة طوال ألجل الثابتة الوديعة عل والمطبقة المحددة المعدالت  عل الودائع لفائدة المصنف السوق ف 

 . الوديعة
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 األجل؟ الثابتة الوديعة حساب من جزئية سحب عمليات إجراء يمكنك هل 3.3

 

  األجل الثابتة الوديعة حساب من جزئية سحب عمليات إجراء يمكنك ال 

 

 عليها؟ المتفق المدة نهاية قبل األجل محددة وديعة بسحب قمت إذا  يحدث ماذا  3.4

   
 
   األهل   البنك مع األجل ثابتة وديعة بعمل قيامك حالة ف

ام فإن ، الكويت     األهل   البنك الت  
 عند  سينشأ  الوديعة بسداد  الكويت 

   األهل   للبنك يجوز . االستحقاق تاريــــخ
ا  ، الكويت 

ً
 المحددة للوديعة المبكر  السحب عمليات عل الموافقة ، الخاص لتقديره وفق

   األهل   البنك يحدده الذي النحو  عل مبكر  وسحب أقل فائدة لسعر  خاضعة سيجعلها  مما  ، األجل
 آلخر  وقت من الكويت 

   األهل   للبنك يجوز  والذي)
 (. لك الدفع قبل الثابتة وديعتك مبلغ. المال رأس من خصمه الكويت 

  األهل   البنك وافق إذا   
 الثابتة الوديعة استحقاق تاريــــخ قبل ، بك الخاصة ألجل الثابتة الوديعة عل الفائدة دفع عل الكويت 

ا  أقل أو  فائدة بدون فائدة لسعر  خاضعة سيجعلها  ذلك فإن ، األجل
ً
   األهل   البنك لسياسات وفق

 المبكر  السحب ورسوم الكويت 

   األهل   البنك قبل من عليه المنصوص النحو  عل
  . آخر  إىل وقت من من الكويت 

 الوديعة هذه لمثل المبكر  السحب حالة ف 

   األهل   البنك عل يجب ، األجل الثابتة
 األساش   المبلغ من مبكرة سحب ورسوم بالفعل مدفوعة فائدة أي خصم الكويت 

   األهل   البنك لدى األخرى حساباتك من أي أو  بك الخاصة ألجل الثابتة للوديعة
ا  ، الكويت 

ً
   األهل   البنك لتقدير  وفق

 الكويت 

 . وحده

 

 األجل؟ الثابتة للوديعة عليها  المتفق المدة انتهاء عند  يحدث ماذا  3.5

 

  األهل   للبنك تعليمات تصدر  لم ما   
   ، ذلك بخالف الكويت 

   األهل   البنك سيدفع ، األجل الثابتة الوديعة نهاية ف 
 المبلغ الكويت 

اكمة فائدة أي مع األجل الثابتة الوديعة من األساش      ، بالفعل لك دفعت قد  تكن لم إن ، مت 
 خالله من تم الذي الحساب ف 

 . نقل. الثابتة الوديعة

 اكمة الفائدة مع) ألجل الثابتة الوديعة تجديد  يمكنك    المطبق السائد  وبالسعر  المدة لنفس( المت 
 : طريق عن التجديد  تاريــــخ ف 

   األهل   البنك إخطار  (أ )
 أو ؛ ألجل الجشعية الوديعة انتهاء من األقل عل عمل يومي    قبل الكويت 

   التجديد  بطلب التقدم (ب)
   ، بك الخاصة ألجل الثابتة للوديعة التلقان 

 . الصلة ذي النموذج باستخدام حالة كل  ف 

 

 

 حسابك باستخدام

   الودائع جعل. 4
ز
 حساب ف

 

   باإليداع تقوم كيف  4.1
ز
 حسابك؟ ف
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 اإليداعات إجراء يمكن   
 
   بما  ، طرق بعدة حسابك ف

 
   الشيكات أو  النقود  إيداع ذلك ف

 
 األهل   البنك سيضيف. الفروع أحد  ف

  
وط لهذه األخرى األحكام مراعاة مع ، تودعها  قد  بشيكات أو  نقدية مبالغ حسابك إىل الكويت   . واألحكام الشر

  األهل   للبنك يجوز   
ا  ، الكويت 

ً
 . حسابك إىل ثالث طرف قبل من إيداعه يتم مبلغ أي إضافة ، لتقديره وفق

  بسبب لإليداع الكاملة القيمة إىل الوصول أو  سحب من تتمكن ال  قد : 

   األهل   البنك يمارس (أ )
   حقه الكويت 

 
 ضدك المقاصة ف

 ؛ الدافع البنك وتكاليف رسوم (ب)

 الرصف قيود  (ت)

 أو/  و  ؛ بالكامل المودع المبلغ لتسوية الالزم الوقت (ث)

 . باإليداع يقوم الذي الطرف عل تنطبق أخرى قيود  أي (ج)

 

   
   خلل أو  خطأ  بسبب حسابك إىل الخطأ  طريق عن أموال أي إضافة حالة ف 

   أو  الكمبيوتر  ف 
ي أو  فت   أو  ، المقاصة نظام أو  بشر

   األهل   للبنك يحق ، آخر  سبب ألي
   األهل   البنك وتفوض) الكويت 

  ) حسابك من الخصم( الكويت 
   وف 

 كفاية  عدم حالة ف 

   الرصيد 
   األهل   البنك يكون لن(. بك الخاص الحساب لسحب ، حسابك ف 

  الكويت 
ً
 مثل عن تنشأ  مسؤولية أي عن مسؤول

 . الحدث هذا 

 

   المودعة المبالغ تخصيص يمكنك هل 4.2
ز
 آمنة؟ بطريقة تحميلها  أو  حسابك ف

 المودعة أو  بواسطتك المودعة المبالغ تأمي    طريق عن ثالث طرف أي عل رسوم فرض أو  عن التنازل عدم عليك يجب   
 ف 

   األهل   البنك يتعرف لن. حسابك
 . القبيل هذا  من نشاط أي عل الكويت 

 

 الحساب من سحب عمليات إجراء. 5

 

 حسابك؟ من بالسحب تقوم كيف  5.1

  ة لديك تكن لم ما ) المقيدة األموال من إال  السحب عمليات إجراء يجوز  ال    المقيدة( المكشوف عل السحب مت  
 حسابك ف 

 : تكون وقد 

ا ( أ)
ً
   بالدرهم نقد

   درهم أخرى عملة بأي أو  ؛ اإلماران 
 إماران 

   األهل   للبنك تعليماتك عل بناءً ( ب)
 ؛ التحويل أو  للدفع الكويت 

   بالصيغة مكتوبة شيكات مقابل ، الجارية للحسابات بالنسبة( ج)
   األهل   البنك يحددها  الت 

 أو و  ؛ الكويت 

   األهل   البنك يحدده نموذج أي باستخدام الطلب تقديم عند  ، التوفت   لحسابات بالنسبة( د)
 . الغرض لهذا  الكويت 

 

 األجنبية؟ بالعمالت حسابك من سحب عمليات إجراء يمكنك هل 5.2

 



 

 29   اإلمارات - لألفراد  المرصفية الخدمات
 الظروف و  البنود 

 أجنبية بعملة واستبدالها  حسابك من األموال سحب يمكنك   
 
  ،( به المعمول الرصف بسعر ) الفروع أحد  ف

ً
 العملة بتوافر  رهنا

   الصلة ذات
 
   األهل   البنك يقدم. الفرع ذلك ف

 النحو  عل الرسوم تطبيق يتم وقد  تقديري أساس عل الخدمة هذه الكويت 

   عليه المنصوص
 
 . الرسوم جدول ف

 

 حساب من األموال تحويل. 6

 

  األموال؟ بتحويل تقوم كيف  6.1

 طريق عن األموال تحويل إجراء يمكنك : 

نت عت   المرصفية الخدمات تعليمات (أ )  ؛ اإلنت 

   األهل   البنك إىل جانبك من دائم أمر  (ب)
ات عل األموال تحويل عمليات لتنفيذ  الكويت  ا  محددة زمنية فت 

ً
 ؛ مسبق

   األهل   البنك يقبلها  أخرى اتصال طريقة أو  نموذج أي استكمال (ت)
 ؛ الغرض لهذا  الكويت 

نت عت   المرصفية الخدمات (ث)  اإلنت 

 األهل   للبنك يجوز  ، أعاله ورد  مما  الرغم عل   
ا  آلخر  وقت من ، الكويت 

ً
 إجراء عل قدرتك تقييد  ، الخاص لتقديره ووفق

ا  معينة طريقة أو  بطريقة األموال تحويالت
ً
   األهل   البنك عرض أو  كعميل  الشخص   ملفك عل اعتماد

 به يتعلق الذي الكويت 

ه آخر  سبب أي أو  ، األموال تحويل    األهل   البنك يعتت 
 . مناسًبا  الكويت 

   المستفيد  كان  لو  ماذا  6.1
ز
 آخر؟ بلد  ف

  فرض أو /  و  األموال إرجاع أو /  و  التأخت   تجنب أجل من ، المتحدة العربية اإلمارات دولة خارج ألمره المدفوع حساب كان  إذا 

   األهل   البنك منك يطلب فقد  ، الصلة ذات الرسوم
   بالحسابات الخاصة ألمره المدفوع حساب تفاصيل تقديم الكويت 

 ذلك ف 

  . البلد 

   القيود  ه   ما  6.2
 األموال؟ تحويل إجراء عند  بها  دراية عل تكون أن يجب الت 

 دقيقة معلومات تقديم ضمان مسؤولية عاتقك عل تقع. إجرائها  بمجرد  عكسها  يتم ال  قد  عام بشكل األموال تحويالت   
 ف 

   األهل   البنك يعتمد . مقصودة غت   مالية تحويالت أي لتجنب تعليماتك
   المعلومات جميع عل الكويت 

 يتعلق فيما  قدمتها  الت 

   بما ) األموال بتحويالت
  وستكون( المستفيد حساب عن تفاصيل أي ذلك ف 

ً
   أخطاء أي عن مسؤول

 إىل تقدمها  معلومات أي ف 

   األهل   البنك
 . الكويت 

  األهل   البنك سيبذل بينما   
ا  الكويت 

ً
   األهل   البنك يكون لن ، السداد  بوقف تعليمات أي لتنفيذ  معقولة جهود

  الكويت 
ً
 مسؤول

  
   األهل   البنك بأن وتقر ) األموال تحرير  وتم بذلك القيام عل قدرته عدم حالة ف 

داد  عل قادًرا  يكون قد  الكويت   األموال است 

 (. المستفيد من بموافقة فقط

 األموال تحويل طلب معالجة ستتم   
   األهل   للبنك يجوز . تحدده الذي التحويل تاريــــخ ف 

 تحويل تنفيذ  رفض أو  تأخت   الكويت 

  يكون ولن) األموال
ً
  ( الرفض أو  التأخت   هذا  عن تنشأ  مسؤولية أي عن مسؤول

 : التالية الحاالت  ف 

   كافية  أموال توجد  ال  (أ )
 حسابك ف 
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   األهل   البنك يضعه حد  أي األموال تحويل يتجاوز  سوف (ب)
 آلخر وقت من الكويت 

   األهل   البنك لدى (ت)
ا  ، الكويت 

ً
ا  يكون أن يمكن أو  سينتهك األموال تحويل بأن لالعتقاد  سبًبا  ، المطلق لتقديره وفق

ً
 خرق

   األهل   البنك سياسات أو  بها  المعمول للقواني   
 ؛ الكويت 

   األهل   للبنك يسمح ال  (ث)
   األهل   البنك سياسات أو  بها  المعمول القواني    بموجب بذلك بالقيام الكويت 

 ؛ الكويت 

   األهل   البنك لدى (ج)
ا  يكون قد  حسابك بأن لالعتقاد  سبب الكويت 

ً
 نشاط أو  األموال غسيل أو  االستخدام لسوء موضوع

   يشتبه أو ) احتياىل  
 
   ذلك ف

 
 ؛( الحالة هذه ف

   بما ) األموال تحويل إلكمال الالزمة المعلومات جميع تقديم يتم لم (ح)
 
 المدفوع البنك قبل من المطلوبة المعلومات ذلك ف

 ؛( الوسطاء أو  ألمره

   األهل   البنك من مطلوب (خ)
   األهل   البنك سياسات أو  بها  معمول قواني    أي أو  المحكمة ألمر  االمتثال الكويت 

 ؛ الكويت 

   األهل   البنك من تطلب أنت (د )
 ؛ األموال تحويل إيقاف الكويت 

 ؛ له للمدفوع المخصص بالحساب ألمره المدفوع البنك يحتفظ ال  (ذ )

 ؛ المقاصة نظام من جزًءا  ليست ألمره المدفوع الفرع أو  البنك لدى المسجلة ألمره المدفوع حساب تفاصيل (ر )

وط لهذه تمتثل لم (ز )  ؛ واألحكام الشر

   تساهم أو  تسبب أسباب أي هناك (س)
 مراسل بنك أو  وسيط أي أو  ألمره المدفوع البنك يكون الذي الرفض أو  التأخت   ف 

 
ً
 أو/  و  ؛ مسؤول

   األهل   البنك سيطرة عن خارجة أخرى ظروف أي أو  متوقعة غت   ظروف أي وجود  (ش)
 . الكويت 

 األهل   البنك يكون لن   
  الكويت 

ً
ام عن تنشأ  مسؤولية أي عن مسؤول    األهل   البنك الت  

 بتعويضها  تقوم وسوف ، بتعليماتك الكويت 

   بما  ، عنها  وإبعادها 
   بما ) لألموال تحويل أي إيقاف أو  بتنفيذ  الخاصة التعليمات ذلك ف 

 تحويل ألي رفض أو  تأخت   أي ذلك ف 

   المبينة الظروف. ذلك عن ينشأ  لألموال
امات أي أو  ، أعاله الفقرة ف  يبية الت    ، الشك لتجنب(. األموال تحويل عن ناشئة رص 

ا  السابق التعويض سيشمل
ً
 والرسوم ، األخرى التوجيه ورسوم المراسلة ورسوم ، عملة تحويل تكاليف أي عن المسؤولية أيض

 . بك الخاص األموال بتحويل يتعلق فيما  األخرى والخسائر  والتكاليف اإلدارية

 من سبب ألي ، حسابك تجاوز  إذا . أموال تحويالت أي إجراء قبل كافية  أموال عل يحتوي حسابك أن من التأكد  عليك يجب 

  فستكون ، لألموال تحويل ألي نتيجة به الخاص اإلنفاق حد  ، األسباب
ً
 عل سحب مبلغ ألي الفوري السداد  عن مسؤول

   المكشوف
   بما  استثنان 

 . بها  معمول رسوم أي ذلك ف 

  وط هذه أو  بها  معمول قواني    أي تنتهك لن( مرشحك أو ) أنت تطلبها  لألموال تحويالت أي بأن وتتعهد  وتقر  تتعهد  واألحكام الشر

   األهل   البنك سياسات من أي أو 
 . الكويت 

  األهل   البنك بك يتصل قد   
 بيانات عل تطرأ  تعديالت وأي) منها  والتحقق األموال تحويل من المستفيد  هوية لتأكيد  الكويت 

 . معالجتها  قبل( األموال تحويل من المستفيد 

   
   األهل   البنك يحتفظ ، الدفع تاريــــخ ف 

   بالحق الكويت 
ا  ، األموال تحويل طلبات أولوية تحديد  ف 

ً
 مقابل ، الخاص لتقديره وفق

   األهل   البنك مع حالية أخرى دفع ترتيبات أي أو  مقدمة أخرى دفع طلبات أي
   األهل   للبنك يحق. الكويت 

 تنفيذ  عدم الكويت 

ا  يصبح قد  حسابك أن ، المدفوعات أولوية تحديد  بعد  ، يعتقد  كان  إذا  األموال تحويل
ً
 . مكشوف
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 ا  األمر  يستغرق قد . فورية ليست األموال تحويالت
ً
   الرسمية العطل أيام أي باستثناء) العمل أيام من عدد

 
 اإلمارات دولة ف

 . األموال ألمره المدفوع يتلف   حت  ( ألمره المدفوع حساب فيه يوجد  الذي والبلد  المتحدة العربية

 األهل   البنك يكون لن   
ا  الكويت 

ً
   طرف

 
 . المستفيد  وبي    بينك تنشأ  قد  نوع أي من نزاعات أو  استفسارات أي ف

 األهل   البنك يكون لن   
  الكويت 

ً
ات أي عن تنشأ  مسؤولية أي عن مسؤول    أخرى قصور  أوجه أو  أخطاء أو  إخفاقات أو  تأخت 

 
 ف

 بما ) ثالث طرف أي إلجراءات نتيجة أخرى معاملة أي أو  دفع أو  سحب أو  تحويل أو  أموال تحويل أي إكمال أو  معالجة أو  تنفيذ 

  
 
 (. وسيط بنك أي ذلك ف

 األهل   البنك إىل كتابًيا   الدائم لألمر  إلغاء أو  تعديل أو  تأجيل أو  إعداد  أي إرسال يجب   
ا  تقديمه ويجب الكويت 

ً
 كاف    بوقت مسبق

 . التنفيذ  تاريــــخ من

  األهل   البنك كان  إذا   
 األمر  مع التعامل فسيتم ، األموال كفاية  عدم بسبب متتالية دفعات ثالث تنفيذ  عل قادر  غت   الكويت 

 . إخطار  دون ملىع   أنه عل الدائم

 ألمره؟ المدفوع البنك قبل من بك الخاص األموال تحويل رفض تم لو  ماذا  6.2

  األموال عكس فسيتم ، األسباب من سبب ألي ألمره المدفوع البنك قبل من بك الخاص األموال تحويل رفض تم إذا 

   الرصف بسعر 
  ستكون ، ذلك إىل باإلضافة. اإللغاء  تاريــــخ ف 

ً
 تحويل مصاريف أو  خسائر  أو  تكاليف أي عن بمفردك مسؤول

ها  المراسلة ورسوم للعمالت  األموال بتحويل يتعلق فيما  أخرى خسائر  أو  رسوم أو  تكاليف وأي اإلدارية الرسوم من وغت 

 . المرفوض

   األهل   للبنك يمكن هل 6.4
 الخاص الدائم األمر  صالحية انتهاء تاري    خ أو  التحويل تاري    خ بعد  األموال تحويل تنفيذ  محاولة الكويت 

 بك؟

  كافية  أموال لديك يكن لم إذا   
   حسابك ف 

ء أي عن النظر  بغض ، التحويل تاريــــخ ف   
   مذكور  شر

وط هذه ف   ، واألحكام الشر

   األهل   للبنك يجوز 
 تاريــــخ أو  التحويل تاريــــخ بعد  األموال تحويل تنفيذ  محاولة ، نوع أي من مسؤولية أي دون ، الكويت 

   كافية  أموال لديك كان  إذا  إال  األموال تحويل ينجح لن ، أعاله ورد  مما  الرغم عل. بك الخاص الدائم األمر  انتهاء
 . حسابك ف 

 

 الشيكات . 7

 شيكات؟ دفت   عل الحصول يمكنك كيف  7.1

 توفت   حساب إىل الجاري حسابك تغيت   تم إذا . شيكات دفت   عل الحصول أجل من جاري حساب لديك يكون أن يجب ، 

 . بك الخاص الشيكات دفت   إلغاء فسيتم

   األهل   البنك لدى الشيك إيداع يتم مت   7.2
   الكويت 

ز
 حسابك؟ ف

 األهل   البنك يقدم   
 هذه عل رسوم تطبيق يتم قد . تعليماتك وبموجب عنك نيابة الشيكات تحصيل خدمات الكويت 

 . الخدمات

 المسحوبة أو  المؤجلة الشيكات بخالف ، قبلك من المودعة الشيكات قيمة   
   المواقع ف 

 األهل   للبنك فرع فيها  يوجد  ال  الت 

  
ا  ، يجوز  ، الكويت 

ً
   األهل   البنك لتقدير  وفق

ا  قيدها  ، وحده الكويت 
ً
   مؤقت

. الشيك عائدات تحقيق مراعاة مع ، حسابك ف 

 . 
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 األهل   البنك قبل من واستالمها  تحقيقها  عند  فقط قبلك من لسحبها  متاحة المودعة الشيكات عائدات إن   
   الكويت 

 
 ف

 . المقاصة أموال

  األهل   البنك يتفق لم ما   
ا  ، ذلك خالف عل الكويت 

ً
  يتم ، أدناه للفقرة ووفق

ً
   المودع الشيك مبلغ إيداع عادة

 
 حسابك ف

  
 
   حسابك ف

 
ة تتطلب حاالت  هناك تكون قد . عمل يوم   غضون ف  يشتبه حيث الحرص  ال  المثال سبيل عل ، أطول فت 

   األهل   البنك
   الكويت 

 
   األهل   البنك من ُيطلب عندما  أو  احتياىل   نشاط ف

 . األموال مصدر  من التحقق الكويت 

  إيداعها  بعد  األسباب من سبب ألي شيكات أي رفض تم إذا   
 
   األهل   للبنك يحق ، حسابك ف

 عن االئتمان عكس الكويت 

   بما  الحساب من المقابلة القيمة خصم طريق
 
 شيكات أي رسوم ، الحرص  ال  المثال سبيل عل) صلة ذات رسوم أي ذلك ف

( المكشوف عل للسحب االستثنائية الفائدة ، أمكن وإذا  ، اإلدارية الرسوم ، قبلك من مودعة مدفوعة غت   مرتجعة

ة السائد  بالسعر  والفائدة  األهل   البنك يتمكن لم إذا . الخصم طريق عن االئتمان عكس تاريــــخ حت   االئتمان تاريــــخ من للفت 

  
داد  من الكويت     األهل   للبنك بدفعها  تتعهد  فإنك ، األسباب من سبب ألي المبالغ هذه است 

 طلب عل بناءً  فوًرا  الكويت 

   األهل   البنك
 . الكويت 

7.3   
ز
   األهل   البنك يرفض أن يمكن ظروف أي ف

 للشيك؟ البنك تكريم تجاه مسؤوليتك ه   وما  كتبته  الذي الشيك تكريم الكويت 

 كافية  أموال وجود  من التأكد  عليك يجب   
   بالشيكات للوفاء الجاري حسابك ف 

   كتبتها   الت 
  . الجاري الحساب ذلك ف 

 حالة ف 

   األهل   البنك مع مسبقة ترتيبات بإجراء تقم لم وإذا  ، كافية  أموال وجود  عدم
 قبل من الشيكات هذه تكريم يتم فلن ، الكويت 

   األهل   البنك
 . الكويت 

 ية أو  العربية باللغة إما  الجاري حسابك عل المسحوبة الشيكات كتابة  يجب    األهل   البنك. اإلنجلت  
 بسداد  ملزم غت   الكويت 

 . أخرى لغة بأي المكتوبة الشيكات

  خطأ  هناك كان  إذا   
   األهل   البنك كان  إذا  أو  ، بواسطتك مكتوب شيك ف 

 أي كان  أو  ، توقيعك من التحقق عل قادر  غت   الكويت 

   األهل   البنك يرفض فقد  ، واضح غت   أو  مقروء غت   الشيك من جزء
 كفاية  عدم عكس عل) فنية ألسباب الشيك قبول الكويت 

  ( . األموال
   األهل   البنك قيام حالة ف 

  يتضمن أو  واضح غت   أو  مقروء غت   شيك بتكريم( نية بحسن) الكويت 
ً
  أو  خطأ

ً
 فإنك ، خطأ

   األهل   البنك تعوض سوف
كات الكويت   بهذا  يتعلق فيما  سدادها  يتم مدفوعات أي عن ناتجة مسؤولية أي عن له التابعة والشر

 . الشيك

  للدفع الشيك تقديم يتم عندما   
   األهل   للبنك سيكون ، الرئيش   الفرع غت   آخر  فرع ف 

   المطلقة التقديرية السلطة الكويت 
 ف 

   رفضه أو  دفعه
 . فيه تقديمه يتم الذي الفرع ف 

  ا  يتم قد
ً
   مختصة محكمة من بأمر  كتبته  شيك دفع إيقاف أيض

 . المتحدة العربية اإلمارات دولة ف 

 األهل   البنك يحتفظ   
   بالحق الكويت 

 . أشهر  ستة من أكت   عليه مص   شيك أي قبول عدم ف 

  الرصيد  كان  إذا   
   كتبته(  شيكات) شيك أي قيمة لتغطية كاف    غت   الجاري حسابك ف 

 تفست   يتم فلن ، الجاري الحساب هذا  ف 

   األهل   البنك موافقة
ا  الموافقة هذه تكون) الدفع عل الكويت 

ً
   األهل   البنك لتقدير  وفق

 تسهيل كمنحة(  آلخر وقت من الكويت 

  
   األهل   البنك طلب عل بناءً  ، فوًرا  عليك يجب. لك ائتمان 

 . الجاري الحساب إىل المطلوب الرصيد  إضافة ، الكويت 

 الشيكات جميع ملء ضمان عن المسؤول وحدك أنت   
   كتبتها   الت 

  . صحيح بشكل الجاري حسابك ف 
 أي تكريم عدم حالة ف 

امات الوفاء ضمان عن المسؤول وحدك فأنت ، فنية ألسباب جانبك من مكتوبة شيكات  . بك الخاصة السداد  بالت  
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7.4   
ز
   األهل   للبنك يمكن ظروف أي ف

   الشيك إيداع قبول رفض الكويت 
ز
 حسابك؟ ف

  األهل   البنك يرفض قد   
 : الشيكات قبول الكويت 

 ؛( الجديد المستفيد  بصفتك صحيح بشكل لك تعيينه يتم لم ما ) ثالثة أطراف لصالح سحبه تم (أ )

   السمك مطابق غت   ألمره المدفوع اسم كان  إذا  (ب)
 
 أو ؛ السجالت ف

   بما  ، آخر  سبب ألي (ت)
 
 . األموال غسل أو  االحتيال منع ذلك ف

 األهل   البنك يقبل لن   
 . تجاوزه تم إذا  ثالث طرف لصالح شيك أي عن التنازل الكويت 

 صالح غت   الشيك سيجعل تدوين أو " تسطت  " لـ إلغاء أي . 

 كتبته؟  الذي الشيك ارتد  إذا  يحدث ماذا  7.5

  إذا : 

ا  تكتب (أ )
ً
   كافية  أموال لديك يكون أن بدون شيك

 الجاري حسابك ف 

   كافية  أموال لديك ليس (ب)
 أو ؛ للدفع كتبته  شيك تقديم عند  الجاري حسابك ف 

 ، للدفع كتبته  شيك تقديم عند  تعليقه أو  تعليقه أو  تجميده أو  تجميده أو  الجاري حسابك إغالق يتم (ت)

  األهل   البنك من ُيطلب قد   
 هذا  تكريم عدم بسبب جنائية أو /  و  مدنية مسؤولية تتحمل وقد  السلطات إبالغ الكويت 

 . الشيك

  األهل   للبنك يجوز   
 والتنظيمية الداخلية المتطلبات باتباع ، جزئًيا  الشيك تصفية ، المستفيد  طلب عل بناءً  الكويت 

  األهل   البنك يختار  قد   
ا  الكويت 

ً
   األهل   البنك بها  يتمتع قد  أخرى حقوق بأي المساس دون ، معك عالقته إنهاء أيض

 . الكويت 

؟ لنشاط تعرضت أو  بك الخاصة الشيكات فقدت لو  ماذا  7.6  احتياىل 

 األهل   البنك من لك الصادرة والشيكات الشيكات دفاتر  أن من التأكد  عليك يجب   
 إخطار  عليك يجب. محفوظة الكويت 

   األهل   البنك
طة من بتقرير  متبوًعا  ، شيكات ألي شقة أو  خسارة بأي الفور  عل الكويت  ا  الشر

ً
 ، بها  المعمول للقواني    وفق

   األهل   البنك إىل التعليمات وتقديم
 من اإلشعار  هذا  استالم يتم أن وإىل. الشيكات بهذه يتعلق فيما  الدفع إليقاف الكويت 

   األهل   البنك قبل
   األهل   البنك بتعويض تقوم فسوف ، الكويت 

 مدفوعات ألي معالجته عن ناتجة مسؤولية أي عن الكويت 

 . لها  استخدام سوء أي أو  المشوقة أو  المفقودة الشيكات هذه بمثل تتعلق

 ستكون  
ً
   األهل   البنك تزويد  عن مسؤول

طة الكويت   معلومات بأي صلة ذات أخرى سلطات أي أو /  و  والمحاكم والشر

   للمساعدة مطلوبة
   التحقيق ف 

 . بك الخاصة بالشيكات تتعلق مسألة أي ف 

 خدمات

  الخصم بطاقات. 8

وط تنطبق وكيف مت   8.1  عليك؟ الخصم بطاقة شر

 وط ستنطبق  . واستخدامها  هذه الخصم بطاقة وتنشيط لك خصم بطاقة إصدار  يتم عندما  عليك الخصم بطاقة شر



 

 34   اإلمارات - لألفراد  المرصفية الخدمات
 الظروف و  البنود 

 الخصم لبطاقة استخدامك أو /  و  تنشيطك سيشكل  
ً
  دليل

ً
  ملزما

ً
امك لتأكيد  وحاسما وط بهذه الت      بما ) واألحكام الشر

 
 ذلك ف

وط  (. الخصم بطاقة شر

 

 اآلمن اإليداع خزائن.  9

  اآلمنة؟ اإليداع خزانة استئجار  يمكنك كيف  9.1

  ترغب كنت  إذا   
 
   األهل   البنك لدى حساب لديك يكون أن إىل تحتاج فسوف ، آمنة حفظ خزانة استئجار  ف

 وتعبئة الكويت 

ا  منك ُيطلب قد . الصلة ذي النموذج
ً
   األهل   البنك تزويد  أيض

 إلثبات مطلوبة تكون قد  وأدلة شخصية معلومات بأي الكويت 

 . منها  والتحقق هويتك

  عنه بالنيابة أو  ثالث طرف أي باسم الودائع لحفظ خزنة استئجار  لك يجوز  ال . 

 يوجد  وال  له المرخص حقوق ه   اآلمن اإليداع بخزانة يتعلق فيما  حقوقك بأن تقر  أنت   
 
وط هذه ف  يمنحك ما  واألحكام الشر

   حق أي
   عل حقوق أي أو  اآلمن اإليداع خزانة ملكية ف 

   المبان 
 . بها  توجد  الت 

   المدة ه   ما  9.2
 بها؟ اإليداع خزانة استئجار  يمكنك الت 

 ة اإليداع خزانة استئجار  يمكنك    محدد  هو  كما   أو  شهًرا  12 إىل تصل أولية لفت 
 من عليه والموافق الصلة ذي النموذج ف 

   األهل   البنك قبل
ة انتهاء عند . الكويت  ة تلقائًيا  تجديدها  سيتم ، األولية اإليجار  فت   قبلك من إنهاؤها  يتم لم ما  مماثلة لفت 

   األهل   البنك قبل من أو 
 . الكويت 

  اإليداع؟ خزنة لستئجار  دفعه إىل تحتاج الذي ما  9.3

 ة تجديد  أي وعند  البدء قبل    األهل   للبنك المطبقة الرسوم دفع عليك يجب ، اإليداع خزانات تأجت   لفت 
 . الكويت 

  اآلمن؟ اإليداع خزانة إىل الوصول يمكنك كيف  9.4

 خالل من اآلمن اإليداع خزنة إىل الوصول يمكنك : 

 المساعدة الخدمة ،   
   العمل ساعات خالل فقط لك متاحة ستكون والت 

 اإليداع خزانة توجد  حيث الفرع ف 

 . اآلمن

 األهل   البنك يحتفظ   
   بالحق الكويت 

 تنظيم   إشعار  أي بسبب أو  الخدمة أو  للصيانة اإليداع خزانة إىل الوصول تعليق ف 

   األهل   البنك سيحاول بينما . جانبه من مسؤولية أي عن مسؤولية وبدون إنفاذ  أو /  و 
 قبل معقول بشكل إخطارك الكويت 

   الحق له سيكون ، وصولك تعليق
ا  إخطارك دون بذلك القيام ف 

ً
 . مسبق

 األهل   للبنك ملك ه   األمانات خزانة إىل للوصول لك المقدمة العنارص  جميع   
 استئجار  إنهاء عند  إعادتها  ويجب الكويت 

 . األمانات خزانة

  آخرين؟ ألشخاص اآلمن اإليداع خزانة إىل الوصول حق منح يمكنك هل 9.5

 

 عندما ( المعتمدون وكالءك) وكيلك بصفتك بك الخاصة اإليداع خزانة إىل الوصول حق لمنحهم أكت   أو  طرف ترشيح يمكنك 

   أو  اآلمن اإليداع خزانة عل للحصول طلًبا  تقدم
ا  وقت أي ف 

ً
   األهل   البنك عليه يتفق لما  وفق

 البنك تزويد  عليك يجب. الكويت 

   األهل  
   األهل   البنك سيطلبها  وأدلة شخصية معلومات بأي الكويت 

 منها والتحقق الهوية إلثبات الكويت 
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 اإلضافية األطراف   
 . اآلمن اإليداع خزانة إىل الوصول حق منحها  سيتم الت 

 ام عل اآلمن اإليداع خزانة إىل الوصول حق منحها  تم إضافية أطراف أي توافق أن يجب وط بهذه االلت    واالمتثال واألحكام الشر

   متساوية بحقوق اإلضافية األطراف هذه ستتمتع. لها 
 
   تتحكم لن ولكنها  إليك الوصول ف

 
 . اآلمن اإليداع خزانة ف

  يمكنك   
 
   األهل   البنك إخطار  طريق عن اإليداع خزانة إىل إضافية أطراف أي وصول إلغاء وقت أي ف

 . الكويت 

   األهل   البنك يستطيع هل 9.6
  اإليداع؟ خزانة نقل الكويت 

  األهل   للبنك يجوز   
   ، الكويت 

 
ا  وقت أي ف

ً
 مكان أي إىل منها  جزء أو  محتوياتها  وجميع اإليداع خزانة نقل ، الخاص لتقديره ووفق

   آخر 
 
   والضمانات األمان وسائل توفت   مع ، المتحدة العربية اإلمارات دولة ف

   األهل   البنك يراها  الت 
 سيقدم. مناسبة الكويت 

   األهل   البنك لك
ا  إخطاًرا  الكويت 

ً
 . التحويل بهذا  األقل عل أيام خمسة قبل مسبق

  اآلمن؟ اإليداع خزانة محتويات عل قيود  أي هناك هل 9.7

 القانونية لألغراض المماثلة الطبيعة ذات األخرى والعنارص  الثمينة واألشياء المستندات لتخزين اآلمن اإليداع خزانة تصميم تم 

 : بالتخزين آخر  شخص ألي السماح أو  لتخزين اآلمن اإليداع خزانة تستخدم أال  يجب. فقط

ء أي (أ )  
   غت   شر

ء أو  قانون     غت   أو  مش 
 ؛ بها  المعمول القواني    بموجب أخالف 

ر  أي تسبب قد  أو  شأنها  من مواد  أو  مواد  أي (ب)    بما  ، مكان أو  مبت   أو  طرف ألي نوع أي من رص 
 ؛ اآلمن اإليداع خزانة ذلك ف 

 أو

 . نباتية مواد  أو  أخرى حية كائنات  أو  نباتات أو  حيوانات أي (ت)

 األهل   البنك بأن تقر  أنت   
 لخزانة استخدامك من بالغرض معرفة أي لديه وليس اإليداع خزانة بمحتويات علم عل ليس الكويت 

   اإليداع
   األهل   البنك يحتفظ ، ذلك من الرغم عل. وقت أي ف 

   بالحق الكويت 
   ترغب مقاالت  أي فحص ف 

   وضعها  ف 
 خزانة ف 

 . بحضورك اإليداع

 األهل   البنك تعوض سوف   
   زوار  أو  عمالء أي أو  الكويت 

   األهل   البنك لمبان 
ئهم الكويت   عن تنشأ  مسؤولية أي من وتت 

 . اآلمن اإليداع لخزانة استخدامك

   األهل   البنك مسؤولية مدى هو  ما  9.8
 ؟ اإليداع خزانة محتويات عن الكويت 

 ا  ، المناسبي    واالهتمام بالعناية اإليداع خزانة استخدام عليك يجب
ً
وط لهذه وفق  صادرة إضافية تعليمات وأية واألحكام الشر

   األهل   البنك عن
 . آلخر  وقت من الكويت 

 األهل   البنك يكون لن   
  الكويت 

ً
 : مسؤولية أي عن مسؤول

ر  أو  خسارة أي فيه يحدث الذي الحد  إىل (أ ) وط لهذه امتثالك عدم نتيجة أو  اإلهمال أو  اإلهمال أفعال نتيجة رص   الشر

   األهل   البنك عن صادرة تعليمات أي أو  واألحكام
 ؛ آلخر  وقت من الكويت 

   تدهور  أي عن (ب)
 التدهور  أو  العادي البل بسبب اآلمن اإليداع خزانة داخل الموضوعة العنارص  قيمة أو  كمية  أو  جودة ف 

 . المناخية أو  الجوية الظروف أو  الطبيىع  
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  اإليداع؟ خزانات تأجت   إنهاء يمكن كيف  9.9

 وط لهذه األخرى األحكام مراعاة مع    األهل   للبنك أو  لك يجوز  ، واألحكام الشر
 اآلمن اإليداع خزانة استئجار  إنهاء الكويت 

  
 
 . اآلخر  إىل يوًما  15 قبل مسبق إشعار  إرسال طريق عن وقت أي ف

  األهل   للبنك يجوز   
 : إخطارك خالل من الفور  عل اإليداع خزانة تأجت   إنهاء الكويت 

   األهل   البنك اعتقد  أو  ، انتهكت إذا  (أ )
 ؛ الجزء هذا  من 9.7 البند ستخرق أو  انتهكت قد  أنك معقول بشكل الكويت 

وط هذه من أخرى بنود  أي بخرق قمت إذا  (ب)    االنتهاك هذا  بإصالح تقم ولم واألحكام الشر
 
 استالم من يوًما  30 غضون ف

   األهل   البنك إشعار 
 ؛ االنتهاك بشأن الكويت 

 حقك سيخضع   
 
 : يل   لما  اإليداع خزانة تأجت   إنهاء ف

 ؛ اآلمن اإليداع خزانة محتويات عل تحصل أن يجب (أ )

   العنارص  جميع إعادة عليك يجب (ب)
   األهل   البنك لك قدمها  الت 

 و ؛ اآلمن اإليداع خزانة إىل للوصول الكويت 

امات لديك يكون أال  يجب (ت)    األهل   البنك تجاه مستحقة الت  
 . الكويت 

  اإليداع؟ خزانة تأجت   إنهاء عند  يحدث ماذا  9.10

  اإليداع خزانة تأجت   إنهاء عند : 

 و ؛ الفور  عل اآلمن اإليداع بخزانة المتعلقة حقوقك ستتوقف (أ )

   األهل   البنك سيقوم (ب)
   األهل   للبنك يحق خصومات أية منه مخصوًما  ، إليك اإليداع مبلغ بإعادة الكويت 

 الكويت 

ا  تحصيلها  أو  تحصيلها 
ً
وط لهذه وفق  . واألحكام الشر

   فشلت إذا  يحدث ماذا  9.11
ز
   العناض  جميع إعادة ف

   األهل   البنك لك قدمها  الت 
  اإليجار؟ إنهاء عند  اإليداع خزانة إىل للوصول الكويت 

 ستكون  
ً
   األهل   البنك إىل تدفع أن ويجب مسؤول

   والرسوم التكاليف وجميع أي الطلب عند  الكويت 
 البنك يتكبدها  قد  الت 

   األهل  
   بما  ، الفشل هذا  بسبب الكويت 

   المطبق بالسعر  اإلضافية الرسوم ، الحرص  ال  المثال سبيل عل ، ذلك ف 
 ذلك ف 

 . الوقت

   فشلت إذا  يحدث ماذا  9.12
ز
  اإليجار؟ إنهاء عند  اإليداع خزانة محتويات إزالة ف

  فسيحق ، اآلمن اإليداع خزانة استئجار  إنهاء تاريــــخ من يوًما  60 خالل اإليداع خزانة محتويات جميع بإزالة تقم لم إذا 

   األهل   للبنك
   المختصة المحكمة إىل التقدم ، بذلك إخطارك بعد  ، الكويت 

   اإلمارة ف 
" اآلمن اإليداع خزانة" بها  توجد  الت 

 ". اآلمن اإليداع خزانة" بفتح إذن عل للحصول

 خزانة محتويات وجرد  فتح عن تقريًرا  سيعد  والذي ، المحكمة قبل من المعي    الطرف بحضور  اإليداع خزانة افتتاح سيتم 

   األهل   البنك عن وممثل المحكمة عن ممثل قبل من والجرد  التقرير  عل التوقيع سيتم. اآلمن اإليداع
 وسيكونان الكويت 

 . المحتويات هذه عل قاطعي    دليلي   

 ا  أو  ، المحكمة حكم بموجب
ً
   األهل   للبنك يحق ، المركزي البنك به نصح لما  وفق

 منح أو  بمحتوياتها  االحتفاظ الكويت 

 . المحتويات من التخلص المحكمة تأمر  أو  إليك المحتويات إعادة يتم حت   المحكمة تحدده ثالث طرف إىل عليها  الوصاية

  األهل   للبنك فسيكون ، المحتويات من بالتخلص المحكمة أمرت إذا   
 فيما  الترصف هذا  عائدات عل األولوية حق الكويت 

اكمة والمصاريف والتكاليف الرسوم بجميع يتعلق  . ومحتوياتها  اآلمن اإليداع بخزانة المتعلقة األخرى المت 
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 ا  يحق
ً
   األهل   للبنك أيض

د  أن الكويت    منك يست 
ً
ة    بما ) مباشر

 
 الرسوم جميع( الوديعة من الخصم طريق عن ذلك ف

   بما ) األخرى والمصاريف والتكاليف
 
  ( قانونية تكاليف أي ذلك ف

 خزانة بفتح يتعلق فيما  معقول بشكل يتكبدها  قد  الت 

 . محتويات. منها  والتخلص اإليداع

  إذا   
   األهل   للبنك المستحقة المبالغ جميع تسوية بعد  ، القبيل هذا  من ترصف أي بعد  ، عائدات أي بف 

 فسيقوم ، الكويت 

   األهل   البنك
   المبالغ كانت  إذا . عنوانك إىل متبقية مبالغ أي بإرسال الكويت 

 تغط   ال  الترصف هذا  خالل من جمعها  تم الت 

اماتك    األهل   البنك تجاه الت  
   األهل   للبنك فيحق ، الكويت 

داد  الكويت   . الطلب عند  منك المبالغ هذه است 

 األهل   للبنك يحق   
تيب اإليداع خزانة محتويات من التخلص من المتأتية العائدات تطبيق الكويت   : التاىل   بالت 

اكمة الفوائد  تسوية نحو  (أ ) اماتك يتعلق فيما  المت     األهل   البنك تجاه بالت  
 ؛ السداد  تاريــــخ حت   الكويت 

   بالتأخت   يتعلق فيما  مقدمة إضافية خدمات مقابل مستحقة رسوم أو  متكبدة مصاريف أي تجاه (ب)
 
 عدم أو  السداد  ف

 ؛ السداد 

 ؛ اآلمن اإليداع خزانة باستئجار  المتعلقة الرسوم تجاه (ت)

   األهل   للبنك عليك مستحقة أخرى مبالغ أي تسوية تجاه (ث)
 . الكويت 

 األهل   البنك بها  سيحتفظ منها  التخلص يتم لم محتويات أي   
   بالطريقة الكويت 

 آخر  وض   بواسطة أو  مناسبة يراها  الت 

 . المحكمة تعينه

ة خالل العقلية قدرتك فقدت أو  توفيت إذا  يحدث ماذا  9.13   اإليداع؟ خزانة تأجت   فت 

  األهل   البنك يسمح فسوف ، اآلمن اإليداع خزانة استئجار  مدة خالل العقلية قدرتك فقدت إذا   
 لممثليك الكويت 

ط ، اإليداع خزانة لهم سيفتح أو  ، اآلمن اإليداع خزانة بفتح القانونيي     ، الطلب عند  أدلة األشخاص هؤالء يقدم أن بشر

   بما 
   األهل   البنك يرض 

   ممثلك يمثلون فهم ، الكويت 
ا  القانون 

ً
 . بها  المعمول للقواني    وفق

   
   األهل   البنك يسمح لن ، وفاتك حالة ف 

 عن صادر  أمر  عل بناءً  إال  اإليداع خزانة بفتح ، بوفاتك علم أن بعد  ، الكويت 

   محكمة
 . اآلمن اإليداع خزانة توجد  حيث اإلمارة ف 

 

ونية المرصفية الخدمات  اإللكت 

 

ونية المرصفية الخدمات عل هذا  ينطبق وط هذه من السارية األخرى األجزاء مع قراءته ويجب اإللكت   . واألحكام الشر

ونية المرصفية الخدمات . 1  اإللكت 

وط عليك تنطبق كيف  1.1 ونية؟ المرصفية الخدمات شر  اإللكت 

 وط عليك ستنطبق ونية المرصفية للخدمات العامة الشر  المرصفية الخدمات عل للحصول بطلب تتقدم عندما  اإللكت 

ونية  . اإللكت 

  عل للحصول بطلب تقدمت إذا : 

وط عليك ستنطبق ، المتحرك الهاتف عت   المرصفية الخدمات (أ )  ؛ المحمول الهاتف شر
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نت عت   المرصفية الخدمات (ب) وط عليك ستنطبق ، اإلنت  نت عت   المرصفية الخدمات شر  . اإلنت 

ونية؟ المرصفية الخدمات خالل من المتوفرة الخدمات ه   ما  1.2  اإللكت 

 ا  ، آلخر  وقت من
ً
   األهل   البنك به يسمح لما  ووفق

ا  الكويت 
ً
   األهل   للبنك يجوز  ، الخاص لتقديره وفق

 العديد  توفت   الكويت 

ونية المرصفية الخدمات أشكال كل  أو  بعض استخدام خالل من لك والوظائف الخدمات من  ، المثال سبيل عل. اإللكت 

 : الممكنة والوظائف للخدمات ملزمة وغت   إرشادية قائمة هو  يل   ما 

 ؛ حسابك رصيد  عرض (أ )

 . شيكات دفاتر  طلب (ب)

ونية الحساب كشوفات  عرض (ت)  ؛ بك الخاصة اإللكت 

 ونية المرصفية والوظائف الخدمات جميع توفت   يتم    األهل   البنك قبل من اإللكت 
 ويمكن تماًما  تقديري أساس عل الكويت 

ها  أو  سحبها     األهل   البنك قبل من استكمالها  أو  استبدالها  أو  تغيت 
   الكويت 

ام أي ودون وقت أي ف   إشعاًرا  بإعطائك الت  

ا 
ً
 . مسبق

 

 صحيحة؟ غت   أمنية معلومات أدخلت لو  ماذا  1.3

  المرات عدد  من أكت   صحيح غت   بشكل األمنية معلوماتك أدخلت إذا   
   األهل   البنك بها  يسمح الت 

 آلخر  وقت من الكويت 

ونية المرصفية الخدمة إىل وصولك حظر  يتم فقد  ،    األهل   بالبنك االتصال إىل وستحتاج الصلة ذات اإللكت 
 الكويت 

   بك الخاصة األمان معلومات تغيت   يمكنك . الوصول الستعادة
 . وقت أي ف 

  

ونية؟ المرصفية بالخدمات تتعلق رسوم أي هناك هل 1.4  اإللكت 

 ونية المرصفية الخدمات ا  لك حالًيا  متاحة اإللكت 
ً
   األهل   البنك يحتفظ. مجان

   بالحق الكويت 
 مقابل عليك رسوم فرض ف 

ات ونية المرصفية للخدمات معينة مت      األهل   البنك يخطرك سوف. اإللكت 
 قابلة تصبح عندما  الرسوم بهذه الكويت 

 . للتطبيق

 الرسوم جميع عن مسؤول أنت   
نت خدمة مزود  أو /  و  TSP أو /  و  CSP يفرضها  الت   يتعلق فيما ( االقتضاء حسب) اإلنت 

ونية المرصفية للخدمات باستخدامك  تستخدم كنت  إذا  ISP أو  TSP أو  CSP بواسطة إضافية رسوم فرض يتم قد . اإللكت 

ونية المرصفية الخدمات    اإللكت 
 . الخارج ف 

ونية التعليمات معالجة تتم كيف  1.5 ؟ األهل   البنك قبل من اإللكت   
 الكويت 

 ونية التعليمات وط وغت   للنقض قابل غت   بشكل ملزمة اإللكت   . ومسؤوليتك مسؤوليتك عل وضعها  ويتم مشر

 األهل   البنك سيبذل   
ا  الكويت 

ً
ونية تعليمات أي معالجة منع أو  تأخت   أو  لتعديل معقولة جهود  لكن ، ذلك طلبت مت   إلكت 

   األهل   البنك
  يكون لن الكويت 

ً
   فشل أي عن مسؤولية أي عن مسؤول

 . الطلب لهذا  االمتثال ف 

مجيات المعدات عن المسؤول من 1.6 ونية؟ المرصفية الخدمات لستخدام الالزمة والت    اإللكت 

 عن المسؤول وحدك أنت : 
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ونية المرصفية للخدمات استخدامك الستمرار  وصيانتها  مطلوبة معدات أي عل الحصول (أ )  ، إليها  والوصول اإللكت 

وسات مكافحة ، أمكن وإذا     بما  ، المعدات لهذه األخرى األمنية والتدابت   الفت 
 
 والنسخ الكافية الحماية تدابت   ذلك ف

 و ؛ للبيانات االحتياط  

   المعدات أن من التأكد  (ب)
ونية المرصفية الخدمات إىل للوصول تستخدمها  الت   هذا  لمثل مناسبة واستخدامها  اإللكت 

 . وعملية االستخدام

  ونية المرصفية الخدمات تعتمد    والخدمات واالتصال التحتية البنية عل اإللكت 
 أو /  و  التحويل خدمات مقدمو  يقدمها  الت 

نت خدمات مقدمو  كون اآلخرون الخدمات مقدمو  أو /  و  اإلنت     األهل   البنك قبل من المشت 
 توقيت دقة تتأثر  قد . وأنت الكويت 

   المعلومات ووضوح ودقة
   األهل   البنك يرسلها  الت 

   بما ) الكويت 
 
( المحمول الهاتف وردود  التنبيهات ، أمكن إن ، ذلك ف

نت خدمة مزودي من المقدمة بالخدمات نت خدمات ومقدم   الخدمات ومقدم   اإلنت   اآلخرين الخدمات ومقدم   اإلنت 

كي   
   األهل   البنك قبل من المشت 

 . وأنت الكويت 

  ونية المرصفية الخدمات استخدام أثناء تناقضات أو  أخطاء أو  عيوب بأي علمت إذا  بالبنك االتصال عليك يجب ، اإللكت 

   األهل  
 . الفور  عل الكويت 

   األهل   البنك يتحمل ل  الذي ما  1.7
ونية؟ المرصفية بالخدمات يتعلق فيما  عنه المسؤولية الكويت   اإللكت 

 األهل   البنك لمسؤولية أخرى استثناءات أو  قيود  أي إىل باإلضافة   
وط هذه بموجب الكويت   يكون لن ، واألحكام الشر

   األهل   البنك
  الكويت 

ً
 : عن تنشأ  مسؤولية أي عن مسؤول

ونية المرصفية الخدمات خالل من إجراؤها  يتم بها  مرصح غت   معاملة أي( أ)    األهل   البنك إخطار  قبل اإللكت 
 بالمعاملة الكويت 

 ؛ األمنية لمعلوماتك شقة أو  إفشاء أو  فقدان أو  استخدام إساءة أي أو  بها  المرصح غت  

ونية المرصفية الخدمات خالل من تنفيذه يتم احتياىل   نشاط أي( ب)  البنك قبل من االحتياىل   الفعل تنفيذ  يتم لم ما ) اإللكت 

   األهل  
 ؛( الكويت 

   إخفاقك( ج)
اماتك من أي مراعاة ف  وط هذه بموجب األمنية الت    ؛ واألحكام الشر

ونية المرصفية الخدمات إىل وصولك( د)    األهل   البنك قبل من به مرصح غت   لغرض أو  بطريقة استخدامها  أو  اإللكت 
 الكويت 

 ؛

ونية تعليمات أو  معلومات ألية فقدان أي( د)  ؛ متوقعة غت   ظروف بسبب اإلرسال أثناء إلكت 

ونية المرصفية الخدمات إىل ثالث طرف أي قبل من به مرصح غت   وصول أي( ـه) ونية والتعليمات اإللكت   وأي اإللكت 

 ؛ حساب معلومات

ونية تعليمات أي تخزين عدم أو  الحذف أو  الخاط   التسليم أو  التسليم( و)  ؛ التخصيص إعدادات أو  إلكت 

   المعامالت( ز)
ا  تحدث الت 

ً
ونية لتعليماتك وفق ونية المرصفية الخدمة إىل وصولك إنهاء قبل اإللكت   ؛ الصلة ذات اإللكت 

ونية المرصفية للخدمات استخدامك( ح)    بما  ، اإللكت 
يلها  تم برامج أو /  و  بيانات أو /  و  مواد  أي ، أمكن إن ، ذلك ف   أو  تت  

ونية المرصفية الخدمات استخدام خالل من أخرى بطريقة عليها  الحصول  أو/  و  ؛ اإللكت 

ر  أي( 1) ونية المرصفية للخدمات استخدامك نتيجة برمجياتك أو  بأجهزتك يلحق رص   . اإللكت 
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ونية؟ المرصفية الخدمات إىل وصولك إنهاء أو  تعليق يمكن هل 1.8  اإللكت 

 ونية المرصفية الخدمات استخدام عن التوقف يمكنك    اإللكت 
 
 . وقت أي ف

  األهل   للبنك يجوز   
ا  ، الكويت 

ً
   بما ) تعليق ، الخاص لتقديره وفق

 
 الخدمات إىل وصولك إنهاء أو ( الصيانة ألغراض ذلك ف

ونية المرصفية    اإللكت 
 
   األهل   البنك سيحاول بينما . وقت أي ف

 وصولك إنهاء أو  تعليق قبل معقول بشكل إخطارك الكويت 

   الحق له سيكون ،
 
ا  إخطارك دون بذلك القيام ف

ً
   بما  ، مسبق

 
   ذلك ف

 
   الظروف ف

 : الت 

ط أي بخرق قمت إذا  (أ ) وط هذه من شر    وفشلت واألحكام الشر
 
   الخرق تصحيح ف

 
   بعد  عمل أيام ثالثة غضون ف

 تلف 

   األهل   البنك من إشعار 
   األهل   البنك يحدده آخر  وقت أي أو ) الخرق تصحيح يطلب الكويت 

 ؛( آلخر وقت من الكويت 

   األهل   البنك يشتبه (ب)
 ؛ لألمن خرق بأي يعلم أو  الكويت 

   األهل   البنك يشتبه (ت)
ونية المرصفية للخدمات احتياىل   استخدام بأي علم عل يصبح أو  الكويت   ؛ اإللكت 

 . المطلوبة العقلية القدرة تمتلك تعد  لم أو  ، مفلسا  أو  معشا  أعلنت أو  ، تموت (ث)

  األهل   البنك يؤثر  لن ، ذلك خالف عل االتفاق يتم لم ما   
ونية تعليمات أي عل الكويت   وصولك إنهاء قبل بها  قمت إلكت 

ونية المرصفية الخدمة إىل    الصلة ذات اإللكت 
 . اإلنهاء  هذا  بعد  تنفيذها  المقرر  من والت 

 المتحرك الهاتف عت   المرصفية الخدمات . 2

 المتحرك؟ الهاتف عت   المرصفية الخدمات استخدام يمكنك كيف  2.1

 المتحرك الهاتف تطبيق عت   المتحرك الهاتف عت   المرصفية الخدمات استخدام يمكنك . 

 المتحرك؟ الهاتف عت   المرصفية الخدمات عل للحصول بطلب تتقدم كيف  2.2

 يل طريق عن ، المحمول الهاتف عت   المرصفية الخدمات عل للحصول بطلب التقدم يمكنك  المحمول الهاتف تطبيق تت  

 ؛ المحمول جهازك عل

وط ه   ما  2.3  المحمول؟ التطبيق استخدام شر

 تطبيق إىل الدخول لتسجيل MobileApp ، أخرى معلومات أي أو /  و  بك الخاصة األمان معلومات إدخال عليك يجب 

   األهل   البنك يطلبها 
   بدقة التفاصيل ملء عليك ويجب الكويت 

 صحيحة مستندات وتحميل الصلة ذي الحقل ف 

   بما  ، ودقيقة وحقيقية
   الواردة التعليمات حسب ، التوقيع بك الخاصة العينة الحرص  ال  المثال سبيل عل ذلك ف 

 ف 

MobileApp .األهل   البنك يكون لن   
  الكويت 

ً
 المعلومات بإدخال يقوم الذي الطرف هوية من التحقق عن مسؤول

 . األمنية

 يل عليك يجب  . متاحة تصبح عندما  MobileApp عل تحديثات أي تت  

  تطبيق من تلقائًيا  خروجك تسجيل يتم قد MobileApp  ة نشط غت   بقيت إذا  قبل من موصوف هو  كما   معينة زمنية لفت 

   األهل   البنك
 . الكويت 

 تطبيق تستخدم أال  يجب MobileApp الهاتف عت   المرصفية الخدمات حساب إىل الوصول بخالف غرض ألي 

 . المحمول جهازك عل المحمول الهاتف عت   المرصفية الخدمات واستخدام المحمول
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 المحمول؟ الهاتف تطبيق وأمان واتساق دقة عل العتماد  يمكنك هل 2.4

 األهل   البنك سيحاول   
 المحمول الهاتف تطبيق ومعلومات المحمول الهاتف تطبيق واكتمال وكفاية دقة ضمان الكويت 

 : ذلك ومع ،

 ؛ وحدك مسؤوليتك عل التطبيق استخدام (أ )

 ؛"  توفرها  حسب"  و "  ه   كما "   أساس عل MobileApp و  MobileApp معلومات توفت   يتم (ب)

   األهل   البنك يستطيع ال  (ت)
 الهاتف تطبيق معلومات أو  المحمول الهاتف تطبيق اكتمال أو  كفاية  أو  دقة تأكيد  الكويت 

   األهل   البنك يكون ولن المحمول
  الكويت 

ً
   سهو  أو  أخطاء أي عن تنشأ  مسؤولية أي عن مسؤول

 
 أو  المحمول الهاتف تطبيق ف

 و ؛ المحمول الهاتف تطبيق معلومات

   بما  ، قانونًيا  أو  رصيًحا  أو  ضمنًيا  ، نوع أي من تعهد  أو  إقرار  أو  ضمان أو  تأكيد  يوجد  ال  (ث)
 
 انتهاك بعدم يتعلق ما  ذلك ف

وسات من والتحرر  معي    لغرض والمالءمة والملكية الثالث الطرف حقوق  معلومات أو  MobileApp بتطبيق يتعلق فيما  الفت 

MobileApp . 

   األمنية اإلجراءات ه   ما  2.5 
 المحمول؟ الهاتف عت   المرصفية بالخدمات يتعلق فيما  اتخاذها  عليك يجب الت 

 من الخروج تسجيل عليك يجب MobileApp  مراقبة دون المحمول جهازك ترك وقبل استخدامه من االنتهاء بمجرد . 

   األهل   البنك يتحمل ل  الذي ما  2.6
 المتحرك؟ الهاتف عت   المرصفية بالخدمات يتعلق فيما  عنه المسؤولية الكويت 

  األهل   البنك لمسؤولية أخرى استثناءات أو  قيود  أي إىل باإلضافة ، المتحرك الهاتف عت   المرصفية بالخدمات يتعلق فيما 

  
وط هذه بموجب الكويت     األهل   البنك يكون لن ، واألحكام الشر

  الكويت 
ً
 : عن تنشأ  مسؤولية أي عن مسؤول

 أو ؛ متوقعة غت   ظروف بسبب اإلرسال أثناء متنقلة استجابات أو  تنبيهات ألي فقدان أي (أ )

 . متنقلة استجابات أو  تنبيهات أي إىل ثالث طرف أي قبل من به مرصح غت   وصول أي (ب)

 المتحرك؟ الهاتف عت   المرصفية الخدمات إىل وصولك إنهاء أو  تعليق يمكن هل 2.7

   األهل   للبنك يجوز  ، حقوقه إىل باإلضافة
ا  ، الكويت 

ً
 الخدمات إىل وصولك إنهاء أو  تعليق ، لك إنذار  سابق ودون الخاص لتقديره وفق

 : إذا  الفور  عل المحمول الهاتف عت   المرصفية

 أو ؛ المتحرك الهاتف عت   المرصفية الخدمات بحساب االحتفاظ عن توقفت (أ )

   األهل   البنك يعد  لم (ب)
 . المحمول جهازك عل المحمول الهاتف تطبيق يدعم الكويت 

خيص سينته   ، المتحرك الهاتف عت   المرصفية الخدمات إنهاء عند     األهل   البنك قبل من لك الممنوح الت 
 تطبيق الستخدام الكويت 

 . المحمول جهازك من المحمول الهاتف تطبيق حذف عليك ويجب المحمول الهاتف

 المتحرك؟ الهاتف عت   المرصفية الخدمات عت   األموال تحويالت معالجة تتم مت   2.8

 األموال تحويالت خصم سيتم   
 . حسابك من الفور  عل المحمول الهاتف عت   المرصفية الخدمات عت   تجريــها  الت 
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نت عت   المرصفية الخدمات . 3  اإلنت 

نت؟ عت   المرصفية الخدمات استخدام يمكنك كيف  3.1  اإلنت 

 نت عت   المرصفية الخدمات إىل للوصول الموقع زيارة عليك يجب    األهل   للبنك يجوز . اإلنت 
 الويب موقع تغيت   الكويت 

نت عت   المرصفية الخدمات إىل الوصول خالله من يمكنك الذي  . لك مسبق إشعار  دون اإلنت 

 نت عت   المرصفية الخدمات إىل الدخول لتسجيل  ، أمكن وإذا  ، بك الخاصة األمان معلومات إدخال عليك يجب ، اإلنت 

   األهل   البنك يكون لن. بك الخاص Secure Key رمز 
  الكويت 

ً
 بإدخال يقوم الذي الطرف هوية من التحقق عن مسؤول

 . األمنية المعلومات

  نت عت   المرصفية الخدمات من تلقائًيا  خروجك تسجيل يتم قد ة نشط غت   بقيت إذا  اإلنت   محدد  هو  كما   معينة زمنية لفت 

   األهل   البنك قبل من
 . الكويت 

نت؟ عت   المرصفية الخدمات عل للحصول بطلب تتقدم كيف  3.2  اإلنت 

 نت عت   المرصفية الخدمات عل للحصول بطلب التقدم يمكنك  طريق عن أو  الصلة ذي النموذج استكمال خالل من اإلنت 

   األهل   بالبنك االتصال
 . الكويت 

 الموقع؟ وأمان واتساق دقة عل العتماد  يمكنك هل 3.3

 األهل   البنك سيحاول   
 : ذلك ومع ، الموقع ومعلومات الموقع اكتمال أو  كفاية  أو  دقة ضمان الكويت 

 ؛ وحدك مسؤوليتك عل الموقع استخدام( أ)

 ؛"  توفرها  حسب"  و "  ه   كما "   أساس عل الويب وموقع الويب موقع معلومات توفت   يتم( ب)

   األهل   البنك يستطيع ال ( ج)
 األهل   البنك يكون ولن الموقع معلومات أو  الموقع اكتمال أو  كفاية  أو  دقة تأكيد  الكويت 

  
  الكويت 

ً
   أو  الموقع عل سهو  أو  أخطاء أي عن تنشأ  مسؤولية أي عن مسؤول

 ؛ الموقع معلومات ف 

   بما  ، قانونًيا  أو  رصيًحا  أو  ضمنًيا  ، نوع أي من تعهد  أو  إقرار  أو  ضمان أو  تأكيد  يوجد  ال ( د)
 انتهاك بعدم يتعلق ما  ذلك ف 

وسات من والتحرر  معي    لغرض والمالءمة والملكية الثالث الطرف حقوق  معلومات أو  الويب موقع بـ يتعلق فيما  الفت 

 و ؛ الموقع

 : يل   بما  ، قانونًيا  أو  رصيًحا  أو  ضمنًيا  ، نوع أي من تعهد  أو  إقرار  أو  ضمان أو  تأكيد  أي تقديم يتم لم( ـه)

 ؛ ينقطع لن إليه الوصول أن أو  متطلباتك ويلت    متاًحا  الويب موقع سيكون 

 أو ؛ المنقولة للمعلومات فقد  أو  حذف أو  أخطاء أو  فشل أو  تأخت   أي هناك يكون لن 

 ر  أي يحدث لن  . بك الخاص الكمبيوتر  ألنظمة رص 

   الموقع معلومات إعداد  تم
ون  ا  اإللكت 

ً
   األهل   البنك عروض ولتوريد  المتحدة العربية اإلمارات دولة وقواني    للوائح وفق

 داخل الكويت 

 . المتحدة العربية اإلمارات دولة
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   القضائية الوالية لقواني    تمتثل ال  كانت  إذا  إليك الموقع ومعلومات الويب موقع توجيه يتم ال 
 عل تقع. الويب موقع إىل منها  تدخل الت 

نت عت   المرصفية الخدمات باستخدام لك مسموح أنه من التأكد  مسؤولية عاتقك  . عليك المطبقة القواني    بموجب اإلنت 

   األمنية اإلجراءات ه   ما  3.4
نت؟ عت   المرصفية بالخدمات يتعلق فيما  اتخاذها  عليك يجب الت   اإلنت 

 أن عليك يجب : 

نت عت   المرصفية الخدمات من الخروج تسجيل( أ)  بك الخاص الكمبيوتر  جهاز  ترك قبل أو  استخدامها  من االنتهاء بمجرد  اإلنت 

 و ؛ مراقبة دون

نت عت   المرصفية الخدمات إىل الوصول عدم( ب)  وصول جهاز  أي أو ( LAN) محلية بشبكة متصل كمبيوتر   جهاز  أي من اإلنت 

نت إىل نت عت   المرصفية الخدمات إىل الوصول من الثالثة األطراف تمكن عدم ضمان دون عامة وصول نقطة أو  اإلنت   اإلنت 

 . باسمك

نت؟ عت   المرصفية للخدمات باستخدامك يتعلق فيما  المطبقة األخرى القيود  ه   ما  3.5   اإلنت 

  التدخل لك يجوز  ال   
   التدخل محاولة أو ) إتالف أو  ف 

نت عت   المرصفية بالخدمات مرتبطة برامج أو  بيانات أي( إتالف أو  ف   اإلنت 

   بما  ،
 (. أمكن إن) Secure Key أي ذلك ف 

 نت عت   المرصفية بالخدمات متعلقة أخرى معلومات أي أو  الوثائق أو  الوصول حقوق تعامل أن يجب  خاصة أنها  عل اإلنت 

   تماًما  وشية
 . األوقات جميع ف 

 بالموقع آخر  ويب موقع أي ربط عدم عليك يجب . 

نت؟ عت   المرصفية الخدمات خالل من األموال تحويالت معالجة تتم مت   3.6  اإلنت 

 األموال تحويالت خصم سيتم   
نت عت   المرصفية الخدمات عت   تجريــها  الت    . حسابك من الفور  عل اإلنت 
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 العقاري الرهن قروض

  العقاري الرهن قروض . 1

 العقاري؟ الرهن قرض هو  ما  1.1

 األهل   البنك يقدمه قرض هو  العقاري الرهن قرض   
 . عقار  عل بضمان لك الكويت 

   األهل   للبنك تقديمه إىل تحتاج الذي ما  1.2
 العقاري؟ الرهن قرض مبلغ لستالم الكويت 

 األهل   البنك تزويد  عليك يجب   
 : يل   بما  الكويت 

   األهل   البنك لدى مقبول بشكل موافقتك( أ)
 ؛ العقاري الرهن قرض عل الكويت 

   األهل   البنك لصالح ومسحوًبا  جانبك من موقًعا  العقاري الرهن قرض مبلغ يساوي مؤرخ غت   ضمان شيك( ب)
 ؛ الكويت 

   األهل   البنك لصالح التنازل( ج)
ا  ذلك كان  إذا  ، بالعقار  المتعلقة التأمي    لوثائق الكويت 

ً
 ؛ ممكن

   األهل   البنك لصالح التنازل( د)
ا  ذلك كان  إذا  ، العقار  عن الناشئة المستقبلية اإليجارات وجميع أي عن الكويت 

ً
 ؛ ممكن

 ؛ أمكن إن ، الملكية عقد /  الملكية سند  من أصلية نسخة( ـه)

   األهل   البنك لصالح العقار  عل رهن وكمال وتسجيل إنشاء يثبت مستند  أي من أصلية نسخة( و)
 ذلك كان  إذا  ، الكويت 

 ؛ به مسموًحا 

   اتفاقية( ز)
   األهل   البنك يقبله شكل ف 

ا  ذلك كان  إذا  ، الكويت 
ً
   األهل   البنك إىل SPA وتخصيص ، ممكن

 ؛ الكويت 

   األهل   البنك لصالح موثق أصل   رسم   توكيل( ح)
   المحاكم لدى مقبولة وبصيغة الكويت 

 والبنك المتحدة العربية اإلمارات ف 

   األهل  
ا  ذلك كان  إذا  ، الكويت 

ً
 ؛ ممكن

   األهل   البنك لصالح مؤرخ غت   واحد  شيك( 1)
 العقاري بالرهن يتعلق فيما  والكمال والتسجيل اإلنشاء رسوم لتغطية الكويت 

   األهل   البنك لصالح
 و ؛ الكويت 

   دليل( ي)
   األهل   البنك يرض 

 . للعقار  للتسويق وقابل نظيف سند  عل حصولك أو  امتالكك عل الكويت 

 األهل   للبنك يجوز  ، العقاري القرض طلب عملية من كجزء   
 البنك قبل من مناسبة تراها  وسيلة بأي) لك يرسل أن الكويت 

   األهل  
 وبدون فقط" المبدأ حيث من" موافقة القبيل هذا  من عرض خطاب أي سيكون. الموافقة خطاب نموذج( الكويت 

ام أي وطه يخضع وقد  باإلقراض الت    . الخاصة لشر

 العقاري؟ الرهن قرض مبلغ ستتلق   ومت   كيف  1.3

 األهل   البنك رضا  مراعاة مع   
ا  الكويت 

ً
وط المتطلبات جميع بأن المطلق لتقديره وفق  من عنها  التنازل أو  بها  الوفاء تم قد  والشر

   األهل   البنك قبل
   التحويل طريق عن العقاري الرهن قرض مبلغ رصف يجوز  ، الكويت 

 إذا  ، أو  الرصف حساب إىل المرصف 

   األهل   البنك مع ذلك خالف عل االتفاق تم
   شيك طريق عن ، الكويت 

 . مرصف 

  ا
ً
ا  ، العقاري الرهن قرض من الغرض عل اعتماد

ً
   األهل   البنك لتقدير  ووفق

 : الرصف حساب يكون قد  ، وحده الكويت 

  ( أ)
   األهل   البنك لدى مقبولة مالية مؤسسة أو  ثالث طرف بنك مع الديون تمويل إعادة حالة ف 

 به محتفظ حساب ، الكويت 

 ؛ الثالث الطرف هذا  لدى
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  ( ب)
 
   قرض عل الحصول حالة ف

 
   األهل   البنك لدى به محتفظ حسابك فإن ، إضاف

 مؤسسة أو  ثالث طرف بنك أو  الكويت 

   األهل   البنك لدى مقبولة مالية
 ؛ الكويت 

   األهل   للبنك يمكن هل 1.4
امه سحب الكويت  ز  لك؟ العقاري الرهن قرض لتوفت   الت 

  األهل   للبنك يجوز   
   الكويت 

 
امه إلغاء ، العقاري الرهن قرض رصف قبل وقت أي ف  أو  ، العقاري الرهن قرض بتوفت   الت  

   عليه المنصوص العقاري الرهن قرض مبلغ تخفيض
 
 العقاري الرهن قرض رصف تأخت   أو  عرض خطاب أي أو  القرض طلب ف

  . ذلك يفعل لم إذا 
   والتأمينية القانونية بالمسائل يتعلق فيما  ، يرضيها  بما  ، مستشاريــها  من تقرير  تلف 

 سند  مثل) تهمها  الت 

 (. الملكية

  األهل   البنك مارس إذا   
   األهل   البنك يكون فلن ، حقوقه الكويت 

  الكويت 
ً
 وستقوم تجاهك جانبه من مسؤولية أي عن مسؤول

   األهل   البنك بتعويض
كات الكويت  اء يتعلق فيما  تتكبدها  خسائر  بأي يتعلق فيما  مسؤولية أي عن له التابعة والشر  بالشر

   األهل   البنك يكون لن كما . .  للعقار  المقصود 
  الكويت 

ً
   األهل   للبنك بدفعها  قمت رسوم أي برد  ملزما

 يتعلق فيما  الكويت 

 . العقاري الرهن قرض عل للحصول بطلبك

اماتك ه   ما  1.5 ز  بالممتلكات؟ يتعلق فيما  ضمان بأي يتعلق فيما  الت 

  بالكامل العقار  ملكية تسجيل يتم لم إذا   
  كان  إذا  المثال سبيل عل) الصلة ذي العقاري السجل ف 

ً
   مسجل
 مؤقت سجل ف 

   عقود  مثل
   دائرة ف 

   واألمالك األراض 
   مشابه سجل أي أو  ، دن    ف 

 الملكية سند - قبل ما  للعقار  كان  إذا  أو ( أخرى إمارة أي ف 

،  
ً
 العقار  تسجيل من والتأكد  كامل  ملكية سند  إىل األوىل   الملكية سند  بتحويل تتعهد  فإنك ، الكامل الملكية سند  من بدل

  
  العقار  يصبح أن بمجرد  المكتمل الملكية سجل ف 

ً
 . التسجيل لهذا  مؤهل

  األهل   للبنك يجوز   
   ، الكويت 

 أو  سلًبا  تأثرت قد  قدمتها  مالية ورقة أي صالحية أو  كفاية  أو  قيمة أن فيه يرى وقت أي ف 

ا  ملزمة غت   أو  كافية  غت   أنها 
ً
 ضمان تقديم منك تتطلب ، به المعمول القانون به يسمح حد  أقص إىل للتنفيذ  وقابلة قانون

  
  . مصلحته حماية أجل من العقاري الرهن بقرض يتعلق فيما ( موجود ضمان أي إتقان أو ) إضاف 

 ، ذلك حدوث حالة ف 

 : يل   بما  تتعهد  فإنك

(a) الالزمة والصالحيات الموافقات جميع عل والحصول وتسليمها  الوثائق جميع عل التوقيع   
 البنك يقررها  قد  الت 

   األهل  
ا  الكويت 

ً
ورية لتكون الخاص لتقديره وفق  ؛ مستحسنة أو  رص 

ها  أو  حكومية سلطة أي مع التعامل( ب)    سجالت من غت 
   األهل   البنك قبل من المحددة الصلة ذات األراض 

 ؛ الكويت 

 و

ها  أو  التسجيل رسوم جميع دفع( ج) ها  أو  القانونية والتكاليف والمسؤوليات والنفقات الرسوم من غت   التكاليف من غت 

   ضمان أي أخذ  أو  ضمان أي بإتقان يتعلق فيما  ،
   أو  إضاف 

 . الممتلكات عل إضاف 

  األهل   البنك أبلغك إذا   
   وفشلت ضمان أي أو /  و  العقار  تسجيل يجب بأنه الكويت 

   الضمان أو  العقار  تسجيل ف 
 غضون ف 

 قم ، بالكامل العقاري الرهن قرض بموجب عليك المستحقة المبالغ جميع سداد  يتم وحت   ، اإلخطار  هذا  من يوًما  30

   األهل   البنك بتعيي   
 : عنك نيابة يل   بما  للقيام لك كمحام  (  المعتمدين محاميه أو  موظفيه أو  وكالئه من وأي) الكويت 

(a) األهل   البنك يراه قد  عمل بأي القيام أو  واستالمه وتسليمه مستند  أي عل التوقيع   
 يتعلق فيما  مناسًبا  الكويت 

 ؛ مالية ورقة أي أو /  و  العقار  بتسجيل
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 المبلغ إىل القبيل هذا  من مدفوعات أي وإضافة ضمان أي أو /  و  العقار  بتسجيل يتعلق فيما  مدفوعات أي لتسديد ( ب)

 ؛ العقاري الرهن لقرض الرئيش  

   أو  المطور  مع ضمان أي أو /  و  العقار  لتسجيل خطوات أي اتخاذ ( ج)
 
 عقاري سجل أي أو  حكوم   عقاري سجل أي ف

 أو/  و  ؛ صلة ذي آخر 

 . مالية ورقة أي إلتقان خطوات أي اتخاذ ( د)

 األهل   البنك به يتمتع قد  آخر  حق بأي اإلخالل عدم مع   
   األهل   البنك بتعويض تقوم سوف ، الكويت 

كات الكويت   والشر

 فيما  منك مطلوب ضمان أي أو  العقار  تسجيل عل قدرتك عدم أو  بفشل تتعلق مسؤولية أي من ذمتها  وإبراء له التابعة

 . العقاري الرهن بقرض يتعلق

 العقاري؟ الرهن بقرض يتعلق فيما  مسؤولياتك ه   ما  1.6

 األهل   للبنك وتضمن تقر  أنت   
   الكويت 

وط فيه تطبق الذي التاريــــخ ف     ، العقاري الرهن قرض شر
 قرض رصف تاريــــخ ف 

   العقاري الرهن
 : أن ، العقاري القرض مدة خالل يوم كل  وف 

(a) األهل   البنك يقدم لم   
 ؛ بالعقار  يتعلق فيما  نوع أي من تمثيل أي الكويت 

   بما  للعقار  ومسجل للتسويق وقابل وجيد  واضح ملكية حق فلديك ، العقار  مالك كنت  إذا ( ب)
( الحالة حسب) ذلك ف 

ف آخر  ملكية حق أي أو  المساطحة أو  االنتفاع حق أو  اإليجار  أو  المطلق التملك خالل من  القانون بموجب به معت 

 ؛ به المعمول

اماتك أداء فعند  ، العقار  مالك تكن لم إذا ( ج)    الحق لديك سيكون أو ) لديك سيكون ، SPA بموجب الت  
 الحصول ف 

   بما  للممتلكات ومسجلة للتسويق وقابلة واضحة ملكية( عل
 أو  الحر  التملك خالل من( يكون الحالة حسب) ذلك ف 

ف الملكية حق أو  المساطحة أو  االنتفاع حق أو  اإليجار   ؛ به المعمول القانون بموجب به المعت 

   األهل   للبنك منحه منك مطلوب ضمان أي باستثناء) ضمان يوجد  ال ( د)
 أي أو  SPA أو  للعقار  ملكيتك عل( الكويت 

 ؛( الحالة حسب) إيجار  دخل أو  صلة ذات تأمي    بوليصة

   تقصت   يحدث لم( ـه)
 ؛ المحدود  االستخدام اتفاقية ظل ف 

 و ؛ العقار  لبناء عقد  أي بموجب تقصت   يحدث لم ، بعد  بالكامل تشييده يتم لم العقار  كان  إذا ( و)

 . العقار  عل مرور  حق أو  ارتفاق حق أو  مقيد  عهد  يوجد  ال ( ز)

 بشكل وتوافق تتعهد  فإنك ، العقاري القرض مدة طوال   
وط وغت   نهان   : عل مشر

وط االمتثال( أ) اماتك وتنفيذ  ومراعاة القرض لشر ا  ذلك كان  وإذا  ، SPA بموجب الت  
ً
 العقار  لبناء عقد  أي بموجب ، ممكن

 ؛

   األهل   البنك يسلم أن( الحال مقتص   حسب) البائع من فطلب ، للعقار  المسجل المالك أنت تكن لم إذا ( ب)
 الكويت 

   األصلية المستندات جميع
   ومصالحك وملكيتك حقك تثبت الت 

   العقار  ف 
 يتم المستندات هذه مثل وجود  حالة وف 

   األهل   البنك إىل الفور  عل المستندات هذه لتسليم ، إليك تسليمها 
 ؛ الكويت 
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   األهل   البنك إخطار ( ج)
 أي أو  اإلنهاء حدث أو  البناء عقد  أو  SPA بموجب تقصت   حدث أي بحدوث الفور  عل الكويت 

   سلبية مصلحة أو  مطالبة
 
   بما  العقار  ف

 
حة تعديالت أو  تعديالت أو  تأخت   أي ذلك ف  ؛ البناء عقد  أو  SPA بموجب مقت 

 ؛ البناء عقد  أو /  و  SPA بموجب حقوقك إنفاذ ( د)

   خارجية ومناطق وتركيبات تركيبات وأي العقار  عل الحفاظ( ـه)
 
 بأي القيام أو  العقار  إهمال وعدم جيدة إصالح حالة ف

ء  
 ؛ قيمته لتقليل شر

امات االمتثال( و)  ؛ بك الخاصة التأمي    اللت  

   بما  ، بالممتلكات المتعلقة بها  المعمول القواني    لجميع االمتثال( ز)
 
 وجميع أي ، الحرص  ال  المثال سبيل عل ذلك ف

 الملزمة األخرى والمستندات والسندات العقود  وجميع بالعقار  ملزم مالك   اتحاد  أي أو  المطور  عن الصادرة القواعد 

 ؛ للعقار 

ائب والتقييمات والجبايات والرسوم الرسوم وجميع أي دفع( ح)    بالعقار  يتعلق فيما  المستحقة والرص 
 المناسب الوقت ف 

 ؛

   األهل   للبنك السماح( 1)
 ؛ عليها  والحصول الممتلكات بمعاينة المفوضي    ممثليه أو  الكويت 

   األهل   البنك إخطار ( ي)
 أي قبل من إليك تقديمها  يتم أخرى مسألة أو  إشعار  أو  مطالبة أو  أمر  بأي الفور  عل الكويت 

   ثالث طرف
 ؛ إشغالها  أو  ملكيتك أو  الممتلكات عل تؤثر  أن المحتمل من أو  شأنها  من والت 

   األهل   البنك لصالح العقاري الرهن تسجيل( ك)
   وتكلفتك نفقتك عل الكويت 

 أو/  و  ؛ عملًيا  ممكن وقت أشع ف 

   األهل   البنك من مسبقة كتابية  موافقة بدون ، ال ( ل)
 : الكويت 

   مصلحة أي تسجيل أو  منح أو  عن التنازل أو  بيع أو  نقل .1
   بما  ثالث طرف أي إىل منه جزء أي أو  العقار  ف 

 ذلك ف 

 ؛ تأجت   وإعادة بيع ترتيب أي إنشاء

   األهل   للبنك منحه منك مطلوب ضمان أي باستثناء) ضمان أي منح .2
 ؛ منه جزء أي أو  العقار  عل( الكويت 

 ؛ منه جزء أي أو  العقار  عل يؤثر  مقيد  عهد  أو  طريق حق أو  ارتفاق أي منح .3

 ؛ الممتلكات من جزء أو  كل  تأجت   .4

 ؛ منه جزء أي أو  العقار  عل جوهرية تعديالت إجراء .5

 ؛ منه جزء أي أو  العقار  حالة أو  استخدام تغيت   .6

   عمل أو  تجارة أي مزاولة .7
 ؛ العقار  ف 

   حقوق أي منح .8
   األهل   البنك حقوق أو  العقار  قيمة عل تؤثر  قد  العقار  ف 

وط بموجب الكويت   الرهن قرض شر

 ؛ العقاري

 ؛ فيه الطعن أو  إلغائه أو  الرسم   التوكيل إلغاء .9

 ؛ SPA إنهاء أو  تغيت   أو  تعديل أي إجراء. 10

 أو/  و  ؛ ببنائه يتعلق عقد  أي عل تغيت   أو  تعديل أي إلجراء ، بعد  تشييده يتم لم العقار  كان  إذا . 11
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   الدخول. 12
 
 من جزء أو  كل  عل اإلجباري االستحواذ  عل الموافقة أو  حكومية سلطة أي مع مفاوضات أي ف

 . الممتلكات

امات ه   ما  1.7 ز ز  الت   العقاري؟ الرهن قرض بموجب بك الخاصة التأمي 

 (: الخاصة نفقتك عل) عل وتوافق تتعهد  أنت ، العقاري القرض مدة طوال 

كة مع المعتادة المخاطر  جميع ضد ( التأمي    هذا  عل والحفاظ) الممتلكات عل التأمي   ( أ)  ومعتمدة السمعة حسنة تأمي    شر

   األهل   البنك من
   األهل   البنك إىل اإلشارة مع ، العقار  قيمة األقل عل تساوي بقيمة الكويت 

 للخسارة دافع أنه عل الكويت 

  
 
   البوليصة وجه ف

 
   ومضمون شكل وف

   األهل   البنك يرض 
 و ؛ الكويت 

كة مع الحياة عل تأمي    بوثيقة االحتفاظ( ب)    األهل   البنك من ومعتمدة السمعة حسنة تأمي    شر
 عل يساوي بمبلغ الكويت 

   األهل   البنك إىل اإلشارة مع ، العقاري الرهن قرض بموجب المستحق المبلغ األقل
   للخسارة كمستفيد   الكويت 

 
 وجه ف

   البوليصة
   األهل   للبنك مرضية والمضمون الشكل وف 

 . الكويت 

 األهل   البنك لصالح ستكون أعاله إليها  المشار  التأمي    بوالص   
 دفعها  سيتم بموجبها  الدفع مستحقة مبالغ وأي الكويت 

   األهل   البنك إىل
ورًيا  يراه حسبما  الكويت   يجوز  أنه عل وتوافق تقر  أنت(. الثالث الطرف مطالبات حالة بخالف) رص 

   األهل   للبنك
 : أجل من هذه التأمي    وثائق بموجب مدفوعة مبالغ أي استخدام الكويت 

ر  أي تصحيح( أ)    األهل   البنك يراه حسبما  عليه مؤمن رص 
ورًيا  الكويت   وأي الممتلكات قيمة عل الحفاظ لضمان رص 

 أو/  و  ؛ ضمان

 . العقاري الرهن قرض بموجب مستحقة مبالغ أي تسوية أو  تخفيض( ب)

 ها  أو  إلغاؤها  يمكن ال  أعاله إليها  المشار  التأمي    وثائق أن من التأكد  عليك يجب  صالحيتها  بانتهاء السماح أو  تعديلها  أو  تغيت 

كات تقدم أن دون    األهل   البنك إىل يوًما  30 قبل كتابًيا   إشعاًرا  التأمي    شر
 . الكويت 

  فشلت إذا   
ا  التأمي    بوالص عل الحفاظ ف 

ً
   األهل   للبنك فسيكون ، البند  لهذا  وفق

ام ليس ولكن) الحق الكويت    ( االلت  
 ف 

ورًيا  تراه حسبما  لصالحه التأمي    بوالص عل الحصول  رسوم أي إضافة سيتم. عنك نيابة أقساط أي دفع أو /  و  رص 

ائب ورسوم ورسوم قانونية وتكاليف ومصاريف    األهل   البنك يتكبدها  ورص 
 إىل الحق لهذا  بممارسته يتعلق فيما  الكويت 

 . األساش   المبلغ

 العقار؟ بصيانة يتعلق فيما  مسؤولياتك ه   ما  1.8

 األهل   البنك أمام مسؤول أنك كما   ، جيدة بحالة العقار  صيانة عليك يجب   
ار  الخسائر  جميع عن الكويت     واألرص 

 تلحق الت 

ا  عليك يجب. العادلي    والتلف التلف حاالت  باستثناء ، كانت  مهما  ، بالممتلكات
ً
 التعاقدية المدفوعات جميع سداد  أيض

 . بالعقار  مرتبط صيانة عقد  أي بموجب المستحقة

  البنك يحدده األيام من عدد  أي أو ) يوًما  14 بعد  مدفوعة غت   صيانة عقد  أي بموجب الدفع مستحقة مبالغ أي بقيت إذا 

   األهل  
ا  آلخر  وقت من الكويت 

ً
   األهل   للبنك فسيكون ، األول الدفع إلخطار  استالمك من( الخاص لتقديره وفق

 الكويت 

اًما ليس لكن) الحق    مصلحتها  عل للحفاظ عنك نيابة المبالغ هذه بدفع( الت  
 أي إضافة سيتم. ضمان وأي الممتلكات ف 
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   بما ) عنك نيابة سدادها  يتم القبيل هذا  من مدفوعات
 
 ورسوم ورسوم قانونية وتكاليف ومصاريف رسوم أي ذلك ف

ائب    األهل   البنك يتكبدها  ورص 
 . األساش   المبلغ إىل( الكويت 

اك عقاري قرض عل حصلت لو  ماذا  1.9  آخرين؟ مع بالشت 

  اك عقاري رهن قرض عل حصلت إذا    األهل   البنك تخت   لم ما  ، آخرين مع باالشت 
 ، الرصف قبل ذلك بخالف الكويت 

ض كل  اعتبار  فسيتم    متساوية مصلحة له مقت 
 
كة مسؤولية وله العقار  ف  قد  وأنه العقاري الرهن قرض عن ومتعددة مشت 

 . العقار  عل الضمان من. إنشائه عل وافق

 العقاري؟ الرهن قرض عل فائدة تحصيل يتم كيف  1.10

 بك الخاص العقاري الرهن قرض لمبلغ المستحق اليوم   الرصيد  عل فائدة تحميلك سيتم 

  اإلخطار  تم بديلة مرجعية معدالت  أي أو  إيبور  عل بناءً  متغت   فائدة بسعر  عقاري رهن قرض عل حصلت قد  كنت  إذا 

   األهل   البنك قبل من بها 
  : إجماىل   من تتكون الفائدة فإن ، الكويت 

   األهل   البنك قبل من بها  اإلخطار  تم بديلة مرجعية أسعار  أي أو /  الصلة ذي إيبور  معدل( أ)
 زائد ؛ الكويت 

 . الهامش( ب)

 األهل   البنك سيقوم   
 البنك قبل من إخطارها  يتم بديلة مرجعية أسعار  أي أو /  الصلة ذي إيبور  معدل بمراجعة الكويت 

   األهل  
 تم بديلة مرجعية أسعار  أي أو /  الصلة ذات اإلماراتية البنوك بي    الفائدة سعر  تغيت   تم إذا . دوري بشكل الكويت 

   األهل   البنك قبل من بها  اإلخطار 
   الكويت 

   بك الخاص الفائدة سعر  تغيت   فسيتم ، المعالجة تاريــــخ ف 
 التاريــــخ ذلك ومن ف 

   محدد  هو  كما   سنوًيا  الفائدة لمعدل األدن   الحد  مراعاة مع ، ذلك ليعكس
   أو  القرض نصيحة أو  العرض خطاب ف 

 طلب ف 

   األهل   البنك به ينصح ما  حسب أو  آخر  قرض مستند  أي أو  القرض
ا  المعدل هذا  سيبف  . الكويت 

ً
 المراجعة تاريــــخ حت   ثابت

 . التاىل  

 اإلماراتية البنوك بي    الفائدة سعر  تحديد  سيتم (EIBOR / ) األهل   البنك قبل من إخطارها  يتم بديلة معيارية أسعار  أي أو 

  
   والهامش الكويت 

   أو  القرض إشعار  أو  العرض خطاب ف 
ا  أو  آخر  قرض مستند  أي أو  القرض طلب ف 

ً
 به ينصح لما  وفق

   األهل   البنك
ا  الهامش سيبف  . الكويت 

ً
 . العقاري القرض مدة طوال ثابت

 األهل   للبنك يجوز  ، أعاله ورد  مما  الرغم عل   
 من إخطارها  يتم بديلة معيارية أسعار  أي أو /  إيبور  معدل مراجعة الكويت 

   األهل   البنك قبل
ة الكويت     مذكورة غت   بوتت 

   أو  القرض إشعار  أو  العرض خطاب ف 
 قرض مستند  أي أو  القرض طلب ف 

   األهل   البنك قبل من. توقيتها  تحديد  يمكن ، آخر 
ا  الكويت 

ً
 . الخاص لتقديره وفق

 العقاري؟ الرهن قرض سداد  قبل العقار  بيع تم إذا  يحدث ماذا  1.11

  األهل   البنك إىل بالكامل العقاري الرهن قرض مبلغ سداد  قبل العقار  بيع تم إذا   
 المستحقة المبالغ جميع فإن ، الكويت 

 الفور  عل المبالغ هذه دفع عليك ويجب الفور  عل السداد  وواجبة مستحقة تصبح العقاري الرهن قرض بموجب عليك

   األهل   البنك إىل
 . الكويت 
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   األهل   للبنك يمكن هل 1.12
 العقاري؟ الرهن قرض إنهاء الكويت 

 األهل   للبنك يجوز  ، األخرى اإلنهاء أحداث إىل باإلضافة   
ا  الكويت 

ً
ا  أيض

ً
 العقاري الرهن قرض إنهاء المطلق لتقديره وفق

 : إذا 

   أخفقت( أ)
 
وط بموجب تعهد  أو  عهد  أي مراعاة أو  تنفيذ  ف وط أو  العقاري الرهن قرض شر  ؛ العامة القرض شر

   سواء ، االستحقاق عند  بالدفع قيامك عدم( ب)
 
 ، ذلك غت   أو  التعجيل أو  االستحقاق أو  المحدد  االستحقاق تاريــــخ ف

 ؛ العقاري الرهن قرض بموجب الدفع مستحق مبلغ أي

وط بموجب ممنوح آخر  ضمان أي أو /  و  العقاري الرهن( ج)  يعد  لم األسباب من سبب ألي العقاري الرهن قرض شر

 ؛ والتأثت   المفعول ساري

وط( د) ا  الصالحية انتهاء أو  اإلنهاء بخالف سبب ألي ، العقاري القرض شر
ً
وطها  وفق  ونافذة المفعول سارية تعد  لم ، لشر

 ؛ بالكامل

   جوهري سلت    تغيت   وجود ( ـه)
 األهل   البنك يقرر  حدث أي أو  للعقار  به المسموح االستخدام أو  الحالة أو  القيمة ف 

  
ا  ، الكويت 

ً
   األهل   البنك مصالح عل سلًبا  يؤثر  قد  أنه ، الخاص لتقديره وفق

وط بموجب الكويت   أو  العقاري القرض شر

وط  العقاري؛ الرهن أو  للقرض العامة الشر

اء البيع اتفاقية بموجب السداد  عن تخلفك( و)  الضمان توفر  أخرى اتفاقية أي أو  العقاري الرهن أو  البناء عقد  أو  والشر

   األهل   للبنك
اماتك مقابل الكويت  وط بموجب الت   وط أو  العقاري الرهن قرض شر  ؛ العامة القرض شر

ا  ضمان أي( وإتقان التسجيل ، أمكن وإن) بتوفت   قيامك عدم( ز)
ً
   األهل   البنك لتقدير  وفق

 بناءً  ، ورضاه المطلق الكويت 

 ؛ طلب عل

   آخر  ترصف أي أو  مصادرة أو  مصادرة أو  إلغاء أو  إيجار  أو  بيع هناك كان  إذا ( ح)
 دون الممتلكات من جزء أي أو  كل  ف 

   األهل   البنك من مسبقة موافقة
 ؛ الكويت 

اماتك من ألي خرق أي وجود ( 1)  ؛ قدمتها  مالية ورقة بأي يتعلق فيما  الت  

   األهل   البنك من مسبقة موافقة دون ثالث طرف إىل الملكية نقل أو  تأجت   أو  ببيع تقوم( ي)
 ؛ الكويت 

 بخالف معنية أخرى سلطة أو  محكمة قبل من الممتلكات من جزء أو  كل  عل الحجز  أو  بيع أمر  أو  حكم إصدار  تم( ك)

   األهل   البنك لصالح
 ؛ الكويت 

امات تمتثل لم( ل) امات أي أو /  و  بك الخاصة التأمي    اللت    ؛ أخرى دفع الت  

   
   إليها  المشار  األحداث من أي وجود  حالة ف 

   1.13 الفقرة هذه ف 
 األهل   البنك يخطرك سوف ، ذلك حدوث حالة ف 

  
   القبيل هذا  من تقصت   أي بمعالجة يطالبك الكويت 

   األهل   للبنك يجوز  فإنه وإال  ، أيام ثالثة غضون ف 
 دون ، الكويت 

 . العقاري الرهن قرض إنهاء ، جانبك من إجراء اتخاذ  أو  ، منك موافقة أو  ، آخر  إشعار 

   األهل   البنك أنه إذا  يحدث ماذا  1.13
 العقاري؟ الرهن قرض الكويت 

  األهل   البنك قام إذا   
 األهل   البنك حقوق تقييد  أو  اإلخالل وبدون إىل باإلضافة ، العقاري الرهن قرض بإنهاء الكويت 

  
   األهل   للبنك يحق ، ذلك غت   أو  بها  المعمول القواني    بموجب أخرى حقوق أي أو  ، الكويت 

 : اإلنهاء  عند  الكويت 
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 ؛ الممتلكات عل تحسينات أو  إصالحات أي وإجراء الممتلكات عل االستيالء أو /  و  دخول( أ)

   أخرى عنارص  أو  نقاالت  أو  آثار  أو  أثاث أي من األشكال من شكل بأي التخلص أو  بيع أو  تخزين أو  إزالة( ب)
 
 ؛ العقار  ف

   الدخول( ج)
 
وط تعديل أو  تغيت   أو  التفاوض أو  إلغاء أو  وتجديد  بالعقار  يتعلق فيما  أخرى اتفاقية أو  إيجار  عقد  ف  أي شر

 ؛ بالعقار  يتعلق إيجار  عقد 

   الترصف أو  بيع( د)
 
ا  الممتلكات ف

ً
وط وفق    للشر

   األهل   البنك يراها  الت 
 أو/  و  ؛ مناسبة الكويت 

   األهل   البنك إىل العقار  صيانة أو /  و  لبناء عقود  أي أمكن وإن ، ونقله SPA عن التنازل تنفيذ ( ـه)
 مرشح أي أو  الكويت 

   األهل   البنك يعينه
   والتسبب ، الكويت 

 
 . العقار  ملكية نقل ف

   األهل   البنك ممارسة من الرغم عل( و)
امك فإن ، 1.13 البند  هذا  بموجب لحقوقه الكويت   الفائدة دفع بمواصلة الت  

   سيستمر  بالكامل سداده يتم حت   العقاري الرهن قرض عل
 
 ذات محكمة أي عن صادر  حكم أي وبعد  قبل التطبيق ف

  . صلة

 

 

   المصطلحات قائمة
 

   ماذا 
ة المصطلحات بعض تعتز ها  الكبت    المصطلحات؟ من وغت 

 المستخدمة والعناوين األسئلة   
وط هذه ف  وط هذه من أي تفست   عل تؤثر  ولن فقط للراحة واألحكام الشر  . واألحكام الشر

  اآلخر  تشمل الجنسي    أحد  إىل واإلشارات ، صحيح والعكس الجمع يشمل المفرد  فإن ، ذلك خالف السياق يتطلب لم ما . 

 الكلمات تشمل   
ا  ، الحال مقتص   حسب ، طرف أو  شخص إىل تشت   الت 

ً
اكة أو  فردًيا  مالك كة أو  فردية شر كة أو  شر  مؤسسة أو  شر

 . آخر  اعتباري أو  طبيىع   شخص أي أو 

  الغريغوري التقويم مع تتوافق والسنوات واألشهر  التواريــــخ إىل اإلشارات فإن ، ذلك خالف عل ُينص لم ما . 

  األهل   البنك" إخطار" أو " لالتصال" لك إشارة أي فإن ، ذلك خالف عل ُينص لم ما   
   الكويت 

 البنك إخطار  أو  االتصال تعت 

   األهل  
   األهل   البنك لدى مقبولة أخرى وسيلة بأي أو  العمالء مع التواصل أشكال من شكل بأي الكويت 

 آلخر  وقت من الكويت 

   لغرض
 . منك. اإلخطار  أو  االتصال هذا  مثل تلف 

  األهل   البنك إىل إشارة أي فإن ، ذلك خالف عل ُينص لم ما   
  " إخطارك" أو " لالتصال" الكويت 

 إخطارك أو  بك االتصال تعت 

   االتصال أشكال من شكل بأي
   األهل   البنك يراها  أخرى وسيلة بأي أو  المرصف 

 هذا  نقل لغرض آلخر  وقت من مناسبة الكويت 

 . لك. اإلخطار  أو  االتصال

 ة  بحروف المكتوبة المصطلحات    لها "( المرصفية االتصاالت " مثل) كبت 
 : أدناه لها  الموضحة المعان 

   حساب أي   الحساب
   األهل   البنك مع تفتحه مرصف 

 ؛ الكويت 

 أو  المدفوعة الفائدة مقدار  أو  ، الحساب رقم أو  ، بك تتعلق معلومات أي( الحرص ال  المثال سبيل عل)  الحساب معلومات

   المقيدة
ا   كنت  وإذا ) بك الخاص أو  ، الخصم بطاقة رقم أو  ، الحساب رصيد  أو  ، الحساب معامالت أو  ، الحساب ف 

ً
 أو  كيان

كة عميل  االجتماع   الضمان ورقم ، اإلقامة وبلد  ، الميالد  مكان/  وتاريــــخ ، والعنوان ،( المستفيدين المالكي    اسم ، استهالكًيا  شر

يت    التعريف ورقم ،
   األهل   البنك بها  يحتفظ( استثمارات) استثمارات أو  أموال بأي المتعلقة والمعلومات ، الرص 

 نيابة الكويت 

 ؛ أخرى مالية معلومات أو  عنك
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   األهل   البنك قبل من محدد  هو  كما   ، الفريد  التسلسل   الرقم  حساب رقم
ا  الكويت 

ً
 من المطلق لتقديره وفق

   األهل   البنك مع مفتوح حساب لكل ، آلخر  وقت
 ؛ الكويت 

ABK    Al Ahli of Kuwait KSCP - ؛ المتحدة العربية اإلمارات فروع 

 

 

   األهل   البنك طرح
   األهل   البنك يقدمه مكافآت برنامج أو  مزايا  أو  مرفق أو  خدمة أو  منتج أي  الكويت 

 آلخر  وقت من الكويت 

 ؛

   األهل   البنك سياسات
   األهل   البنك وإجراءات سياسات  الكويت 

 قبل من آلخر  وقت من تعديلها  يتم كما ) الكويت 

   األهل   البنك
ا  الكويت 

ً
 ؛( الخاص لتقديره وفق

   بما  ،( حساباتك) وبحسابك بك الخاصة بالمعلومات تتعلق معلومات أي  الحساب معلومات
 
 سبيل عل ذلك ف

   المقيدة أو  المدفوعة الفائدة ومبلغ ، الحساب رقم الحرص  ال  المثال
 
 ومعامالت ، الحساب ف

ا   كنت  إذا ) و  ، الخصم بطاقة ورقم ، الحساب ورصيد  ، الحساب
ً
كة عميل أو  كيان  استهالكية شر

 أرقام أو  ، اإلقامة بلد  أو  ، الميالد  مكان/  تاريــــخ أو  ، العنوان أو  ،( المستفيدين المالكي    اسم أو  ،

يبية التعريف  ؛ أخرى مالية معلومات أو  ، الرص 

 (: االقتضاء حسب) التالية االتصال تفاصيل من أًيا   حدد 

   بما ) الفعل   المراسلة عنوان( أ)
 مادي عنوان أو  الرئيش   عملك مكان أو  إقامتك مكان ذلك ف 

 ؛( آخر

   الهاتف رقم( ب)
 . األرض 

 . المحمول الهاتف رقم( ج)

 . الفاكس رقم( د)

يد  عنوان( ـه)    الت 
ون   أو/  و  ؛ اإللكت 

 بأي المرصفية االتصاالت  توصيل لغرض إليك للوصول وسيلة أو  أخرى اتصال نقطة أي( و)

   به االحتفاظ يتم الذي النحو  عل ؛ األشكال من شكل
 ؛ آلخر  وقت من السجالت ف 

   درهم
 ؛ المتحدة العربية اإلمارات لدولة القانونية العملة    إماران 

  ( المحمول الهاتف ردود  بخالف) اإلخطارات أو   التنبيهات
   األهل   البنك يرسلها  الت 

 عن العميل إىل الكويت 

ة الرسائل طريق يد  أو  القصت     الت 
ون   أخرى اتصال وسيلة أي أو  اآلمنة الرسائل خدمة أو  اإللكت 

 ؛ متاحة

ز     بما ) به معمول قانون أي بها  المعمول  القواني 
 ولوائح قواني    أي الحرص  ال  المثال سبيل عل ذلك ف 

   األهل   للبنك آخر  منظم أي أو  المركزي البنك عن صادرة
 أو  ، مرسوم أو  ، الئحة أو  ،( الكويت 

 صادر  محكمة أمر  أو  حكم أو  ، عقوبات نظام أو  ، توجيه أو  ، طوع   رمز  أو  ، مرسوم أو  ، قاعدة

   اختصاص لها  محكمة عن
   األهل   البنك بي    اتفاق أو  ، المتحدة العربية اإلمارات دولة ف 

 الكويت 

  ) التنظيمية والسلطات الحكومة بي    معاهدة أو  اتفاقية أو  ، وتنظيمية حكومية سلطة وأي
 ف 

 ؛( دولية أو  أجنبية أو  محلية كانت  سواء ، حالة كل

   الخدمة ه    المساعدة الخدمة
   موظف أي بمساعدة بك الخاصة اإليداع خزانة إىل الوصول من تمكنك الت 

 ف 

   األهل   البنك
 ؛ رئيسًيا  مفتاًحا  يحمل الكويت 
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 المرور  وكلمات ، الشخصية التعريف وأرقام ، والبطاقات ، واإلخطارات ، اإلخطارات جميع ،  البنكية التصالت 

 الحساب وكشوف ، الصندوق أمي    وأوامر  ، الشيكات ودفاتر  ، األمنية والمعلومات ، واحدة لمرة

 ورسائل ، الهاتفية والردود  ، المحمول الهاتف عل والردود  ، والتنبيهات ، والمشورة ، والطلبات ،

يد     الت 
ون     األهل   البنك يرسلها  أخرى اتصاالت  أي أو  ، واإليصاالت  ، اإللكت 

 ؛ إليك الكويت 

   األهل   البنك فروع من أي  فرع
   الكويت 

 
 ؛ المتحدة العربية اإلمارات ف

   البنوك فيه تكون يوم أي:   عمل يوم
 
 ؛ للعمل مفتوحة المتحدة العربية اإلمارات دولة ف

 الخصم  بطاقة بطاقة

 ؛ المتحدة العربية اإلمارات لدولة المركزي البنك  المركزي البنك

   بما ) األخرى والمرصوفات ، والعقوبات ، والعموالت  ، والتكاليف ، والرسوم ، الرسوم  شحنة
 
 ذلك ف

   األهل   للبنك جانبك من الدفع مستحقة( البطاقة عل رسوم أي
 بعروض يتعلق فيما  الكويت 

   األهل   البنك
   األهل   البنك بامتثال يتعلق فيما  أو  ، الكويت 

امات ألية الكويت   عل تنظيمية الت  

   عليه المنصوص النحو 
   أو  الرسوم من. الجدول ف 

   األهل   البنك يحددها  الت 
 وقت من الكويت 

 ؛ آلخر 

 مؤتمن

 ذات أخرى معلومات وأي العمالء مع واتصاالت  بنكية اتصاالت  وأي األمان ومعلومات حسابك  معلومات معلومات

 ؛ شية طبيعة

ه مرسومي    متوازيي    خطي    عل يحتوي الشيك وجه أن مع  التقاطع  ؛ عت 

ك أو  يستخدم شخص أي  عميل ي أو  يشت  ك أو  يشت     يشت 
   األهل   البنك عروض من أي ف 

 ؛ الكويت 

   األخرى والمراسالت والتعليمات اإلخطارات بجميع  العميل اتصالت 
 األهل   البنك إىل ترسلها  الت 

  
 ؛ الكويت 

CSP   خلوية خدمة مزود 

 معامالت  حساب الجاري الحساب

   وقت آخر  هو   التوقف وقت
   المنفذة المعامالت معالجة فيه تتم عمل يوم ف 

 ، هذا  العمل يوم ف 

   األهل   البنك يحدده الذي النحو  عل
ا  آلخر  وقت من الكويت 

ً
 ، الخاص لتقديره ووفق

   للمعامالت بالنسبة تختلف قد  النحو  هذا  وعل
 الخدمات خالل من تتم الت 

نت عت   المرصفية    أو  اإلنت 
 .  الفروع ف 

   األهل   البنك عن صادرة خصم بطاقة: الخصم  بطاقة
 البطاقات وتشمل) للعميل الكويت 

   ،( البديلة
ستخدم والت 

ُ
 ؛ الخصم بطاقة معامالت لتمكي    ت

 البنك قبل من الطرف ذلك اسم تحمل خصم بطاقة إصدار  تم الذي العميل هو   الخصم بطاقة حامل

   األهل  
 الكويت 

اء أي  الخصم بطاقة معامالت  عن تتم أخرى معامالت أي أو  نقدي سحب عمليات أو  خدمات أو /  و  سلع شر

 واحدة لمرة المرور  كلمة  أو  الشخص   التعريف رقم أو  الخصم بطاقة استخدام طريق

 ؛ الخصم بطاقة حامل قبل من بها  مرصح أخرى طريقة بأي أو 
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   التوقيع الرقم    التأكيد 
ون   ،( القبول/  التأكيد  أشكال من آخر  شكل أي أو ) الرقم   أو  اإللكت 

 ؛ تقدمه الذي

   األهل   البنك فيه يوافق الذي  الحساب: الرصف حساب
 يكون قد  الذي القرض مبلغ رصف عل الكويت 

ا  يكون قد  والذي ثالث طرف لحساب أو  لحسابك
ً
   األهل   البنك لدى مملوك

 الكويت 

   األهل   البنك لدى المقبولة المالية للمؤسسة تابع ثالث طرف بنك أو 
 . الكويت 

ونية المرصفية الخدمات نت عت   المرصفية الخدمات أو /  و  المتحرك الهاتف عت    اإللكت   ؛ اإلنت 

ونية التعليمات نت عت   المرصفية الخدمات  تعليمات اإللكت   ؛ اإلنت 

   المكشوف
 
 تكون أن دون اإلنفاق حد  تجاوز  خالله من يتم الذي الحساب من السحب مبلغ هو   استثنان

ا  تقدمت قد 
ً
   األهل   البنك إىل بطلب مسبق

 يتعلق فيما  المكشوف عل لسحب الكويت 

 ؛ المبلغ بذلك

   األهل   البنك قبل من موصوف نموذج أي  استمارة
 ال  المثال سبيل عل) معي    لغرض الكويت 

   األهل   البنك من خاص عرض تقديم طلب ، الحرص 
 البنك إىل تعليمات أو  الكويت 

   األهل  
  ( الكويت 

 : استكمالها  يمكن والت 

(a) التأكيد  أو  التعليمات وسائل من وسيلة أي   
   األهل   البنك يحددها  الت 

 الكويت 

 ؛ آلخر  وقت من

نت  عت   المرصفية الخدمات نت عت   الشخصية المرصفية الخدمة ه   اإلنت     اإلنت 
 األهل   البنك يوفرها  الت 

  
   الموقع عل الكويت 

ون  نت شبكة خالل من إليها  الوصول ويمكن ، اإللكت   ، اإلنت 

نت عت   المرصفية الخدمات وإرشادات المعلومات ونقل استالم لتمكي    ونًيا  اإلنت   إلكت 

 ؛

نت عت   المرصفية الخدمات تعليمات  البنك إىل ترسله مشابه آخر  اتصال أي أو  موافقة أو  تأكيد  أو  طلب أي ،  اإلنت 

   األهل  
نت عت   المرصفية الخدمات عت   الكويت   ؛ اإلنت 

ISP   نت خدمة مزود   العميل يستخدمه الذي اإلنت 

 

   األهل   البنك تجاه أو  عنك ناشئة كانت  سواء)  قانونية مسئولية
 مطالبة أو  خسارة أي( ثالث طرف أي أو  الكويت 

ام أو  تأخت   أو  طلب أو  ر  أو  مصاريف أو  الت    أي أو  رسوم أو  عقوبات أو  إجراءات أو  تكلفة أو  رص 

   بما  أخرى مسؤولية
   بما ) سبب ذلك ومع خسارة أي عن ، القانونية التكاليف ذلك ف 

 أي ذلك ف 

ة كانت  سواء خسارة ة غت   أو  مباشر  باحتمالية إخطارها  تم لو  حت   ، عرضية أو  تبعية أو  مباشر

ار أو  الخسارة هذه مثل حدوث  خسارة إىل تستند  مطالبة أي كانت  إذا  عما  النظر  وبغض( األرص 

 أو  المتوقعة المدخرات أو  األعمال انقطاع أو  الشهرة أو  االستثمار  أو  األعمال إيرادات أو  الربــح

 ؛ البيانات فقدان

   لديك يكون أن يجب الذي للرصيد  األدن   الحد  هو   للرصيد  األدنز  الحد 
 وقت من للتغيت   يخضع) معي    حساب ف 

   األهل   البنك قبل من آلخر 
ا  الكويت 

ً
ام أي ودون المطلق لتقديره وفق  مسبق إشعار  بإرسال الت  

 ؛( لك
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   األهل   البنك تطبيقات من أي ،  المتحرك الهاتف تطبيق
يل القابلة الكويت     ، للتت  

 أو  استبدالها  أو  تقديمها  يتم قد  والت 

 ؛ آلخر  وقت من تعديلها  أو  ترقيتها  أو  تحديثها 

   الخدمة ه    المتحرك الهاتف عت   المرصفية
   المحمول الهاتف عت   طلبات تقديم للعميل تتيح الت 

 التنبيهات لتلف 

   األهل   البنك يقدمها  قد  أخرى إضافية خدمات وأي المحمول الهاتف عل والردود 
 الكويت 

 ؛ المحمول الهاتف تطبيق باستخدام آلخر  وقت من للعميل

   جهاز  أي  محمول جهاز 
ون   الهاتف عت   المرصفية الخدمات إىل للوصول العميل يستخدمه شخص   إلكت 

 (لوج   جهاز  أو  ذك   هاتف ، المثال سبيل عل) منها  واالستفادة المحمول

   األهل   البنك أرسله الذي التنفيذ  تأكيد  أو  للمعلومات  المحمول الهاتف استجابة
 الهاتف لطلب استجابة العميل إىل الكويت 

 ؛ المحمول للهاتف طلب أي تنفيذ  إىل تؤدي أخرى إجراءات أي أو /  و  المحمول

ات عن عبارة  المرور  كلمة  عت   المرصفية الخدمات إىل للوصول العميل يستخدمها  فريدة رقمية أبجدية تعبت 

نت  ؛ اإلنت 

 التعامل تقييد  سيتم كدولة  بها  المعمول القواني    بموجب آلخر  وقت من تعيينها  يتم دولة أي  محظورة دولة

 ؛ معها 

    العقار 
 : العقاري القرض حالة ف 

   عقار  (أ )
 مكتمل سكت 

   األهل   البنك يرغب آخر  عقار  أي (ب)
   الكويت 

 إقراضه ف 

   األهل   البنك به يحتفظ حساب أو  سجل أو  توثيق أو  كتاب  أو  تسجيل أو  بيانات أي  السجالت
 بأي الكويت 

   بما  ، نسخ أو  أصلية كانت  سواء ، األشكال من شكل
 الحرص  ال  المثال سبيل عل ذلك ف 

ونية أو  الرقمية أو  المطبوعات  استخدام أو  بالعميل يتعلق فيما  المرئية أو  الصوتية أو  اإللكت 

   األهل   البنك من ألي العميل
 مراسالت أو  معامالت وأي الحساب ومعلومات العروض الكويت 

 ؛ العميل مع

يبية لوائح أو  عقوبات برامج أي  أنظمة    بما  أخرى توصيات أو  لوائح أو  رص 
 ال  المثال سبيل عل ذلك ف 

 أو  السفن أو  الكيانات أو  الدول أو  البلدان ضد  التصدير  وضوابط والعقوبات الحظر  ، الحرص 

 والية أو  هيئة أي أو  األجنبية األصول مراقبة مكتب أو  المتحدة األمم عن الصادرة األشخاص

  ) سارية أخرى قضائية
 ؛( دولية أو  أجنبية أو  محلية كانت  سواء( حالة كل  ف 

   األهل   البنك قبل من للتأجت   متاحة األمانات لحفظ خزانة ه   ، اآلمنة  اإليداع خزنة
 ؛ الكويت 

 ؛ المال توفت   لك يتيح حساب هو   التوفت   حساب

 قد  أخرى معلومات وأي أمنية أسئلة أي عل الشية وإجاباتك المرور  وكلمة المستخدم معّرف  األمنية المعلومات

   األهل   البنك منك يطلب
ها  الكويت  ونية المرصفية الخدمات إىل الوصول أجل من توفت   اإللكت 

 ؛

 ؛ SPA بموجب عقار  بائع  بائع

ة رسالة ة الرسائل خدمة  قصت   ؛ محمول جهاز  عت   المرسلة القصت 

SPA  اء البيع اتفاقية  بالعقار يتعلق فيما  والشر
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    وكشف الحساب كشف
ون     بيان أو  إلكت 

 
 ؛ االقتضاء حسب ، ورف

ام ز يت    اللت 
ام أي  الرصز يبة أي حساب عل أو  اقتطاع أو  بخصم الت   يبة أو  رص   أخرى رسوم أو  واجب أو  رسوم أو  رص 

   بما ) مماثلة طبيعة من اقتطاع أو 
 
 بأي يتعلق فيما  الدفع مستحقة فائدة أو  غرامة أي ذلك ف

   فشل
 
   تأخت   أي أو  الدفع ف

 
ام أي وكذلك من أي دفع ف  وتقديم المعلومات بتقديم صلة ذي الت  

   بما  ،( اإلخطارات
 
امات أي ، الحرص  ال  المثال سبيل عل ، ذلك ف  قانون بموجب سارية الت  

يت    االمتثال
ك اإلبالغ معيار /  الخارجية للحسابات الرص   ؛ المشت 

وط وط هذه( أ)  واألحكام الشر  ؛ لألفراد  المرصفية للخدمات العامة واألحكام الشر

وط( ب)    األهل   البنك من عرض بأي يتعلق فيما  طلب نموذج أي شر
 ؛ الكويت 

وط( ج)  أو/  و  ؛ قرض نصيحة أي شر

 ؛ آلخر  وقت من المكملة أو  المعدلة بصيغته الرسوم جدول( د)

 ؛ العميل يستخدمه الذي االتصاالت  خدمة    مقدم

 المتحدة؛ العربية    اإلمارات

 

 متوقعة غت   ظروف

ه أو  والقدر  القضاء    األهل   البنك خارج المتوقعة غت   الظروف من غت 
   الكويت 

 عل تؤثر  والت 

   األهل   البنك قدرة
اماته من أي أداء عل الكويت  وط هذه بموجب الت      بما  واألحكام الشر

 ذلك ف 

 وشبكات االتصاالت  أنظمة ضعف أو  توفر  عدم أو  فشل ، الحرص  ال  المثال سبيل عل ،

 أخرى خدمات أو  مرافق أي أو  البيانات تخزين/  معالجة مرافق أو  الكمبيوتر  أو  االتصاالت 

   األهل   البنك يستخدمها 
   التيار  انقطاع أو  ، ميكانيك   عطل أو  ، الكويت 

   اختالف أو  الكهربان 
 ف 

امج فشل أو  األنظمة أو  اآلالت أو  المعدات كفاية  عدم أو  تعطل أو  ، عطل أو  ، الطاقة إمداد   الت 

وسات أو  ، ابات أو  ، الفت   أو  اإلغالق عمليات أو  ، الحرب أعمال أو  ، الشغب أعمال أو  ، اإلرص 

 ؛ الحكومية اإلجراءات أو /  و  االضطرابات الصناعة

   األهل   البنك قبل من للعميل المخصص التعريف رقم هو   المستخدم معرف
 الخدمات إىل للوصول الكويت 

نت عت   المرصفية  اإلنت 

يبة يبة  المضافة القيمة ضز يبة أي أو  المضافة القيمة رص     مفروضة مماثلة رص 
 ؛ آلخر  وقت من قضائية والية أي ف 

   األهل   للبنك الرقم   الويب  موقع
 تعديله أو  ترقيته أو  تحديثه أو  استبداله أو  تقديمه يمكن كما   الكويت 

 ؛ آلخر  وقت من

   األهل   البنك من عرض عل للحصول بطلب يتقدم الذي الطرف  "أنت" أو  أنت
 وسيتم ، العميل أو  الكويت 

ا " بك الخاص" تفست  
ً
 . لذلك وفق


