الحسابات
مخاطر المنتج:
 .1يحق للبنك إغالق أي حساب من حسابات العميل وفي أي وقت ويلزم العميل بمجرد إخطاره بذلك بأن يسلم
البنك دفاتر الشيكات غير المستخدمة وكذلك بطاقات االئتمان والسحب اآللي وغيرها .كما يلتزم بسداد الرصيد
المدين وكل ما يستجد من مستحقات وأرباح إذا تبين للبنك ما يستدعي ذلك.

 .2للبنك الحق أن يعدل هذه الشروط واألحكام وكذلك الشروط واألحكام الخاصة بأي حساب في أي وقت يشاء دون
حاجة للحصول على موافقة العميل وتسري الشروط واألحكام الجديدة على الحسابات المفتوحة من تاريخ العمل
بها دون الحاجة للحصول على موافقة العميل المسبقة.

 .3يحق للبنك تجنيب األموال المحولة إلى حسابات العميل ووقف أي تعامل عليها حال قيام شبهة تضمنها عملية من
عمليات غسيل األموال و/أو تمويل اإلرهاب ،وذلك وفقا لتقدير البنك المطلق ودون أدنى مسؤولية عليه .يحتفظ
البنك بحقه بعدم تنفيذ أو بتأجيل تحويل بالتلغراف أو شيك مصرفي دون أي مسؤولية على البنك ،إذا رأى البنك
بأن المعلومات المقدمة غير مكتملة ،أو غير واضحة ،أو في حال وجود أي انتهاك للقوانين أو التعليمات
الصادرة من الجهات الرقابية  /الحكومية.

 .4يقر العميل بموافقته على حصول بنك بوبيان على جميع بياناته المسجلة بنظام المعلومات المدنية وما يطرأ على
ذلك من تعديالت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية دون أدنى مسؤولية عليالهيئة.

 .5تتغير حالة الحساب الفعال إلى حساب (مجمد) غير فعال ما لم يتم إجراء أية معامالت لمدة  12شهر من تاريخ
آخر معاملة.

 .6في حال استمرار الحساب (مجمد) غير فعال لمدة سنتين أو أكثر من تاريخ آخر معاملة يحق للبنك إغالق
الحساب دون الرجوع للعميل وتحويل الرصيد المتوفر بالحساب إلى حساب معلق خاص بالبنك.

 .7يقر ويتعهد المخول/المخولين بالتوقيع وإدارة حساب/حسابات الشركة أو المؤسسة بتقديم كافة المستندات الثبوتية
المطلوبة وأية تحديثات عليها ،كما يحق للبنك تغيير حالة الحساب إلى (مغلق) وإيقاف التعامل معه في حال انتهاء
صالحية تلك المستندات وعدم تزويد البنك بالمستندات المحدثة.

 .8يلتزم العميل بالمحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه وبإخطار البنك عن فقده أو فقد أحد شيكاته ويكون العميل
وحده مسؤوال عن كافة األضرار التي تترتب على وجود دفتر الشيكات أو أحد شيكاته على الغير.

 .9يتعهد العميل بالمحافظة على البطاقة والرقم السري .كما يتعهد بعدم تعريض البطاقة أو الرقم السري للضياع أو
التسبب بإجراء أي تعديل في البيانات الواردة عليها أو طمسها ،وفي حالة فقدان البطاقة أو سرقتها يتعين على
العميل إخطار البنك كتابة بذلك ليتخذ البنك اإلجراء المناسب و يظل العميل مسؤوال عن أية سحوبات تتم عن
طريق تلك البطاقة أو الرقم السري حتى تاريخ إخطاره للبنك بذلك.
 .10ال يكون البنك مسؤوال عن أية خسارة أو ضرر مادي أو معنوي ينشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب
عطل أو عطب جهاز السحب اآللي أو أجهزة نقاط البيع أو أي وسيلة إلكترونية أخرى ما لم يثبت أن هذا بسبب
التقصير أو اإلهمال.

 .11سيكون العميل مسؤوال عن تفاصيل عملية تحويل األموال ويلتزم البنك بتنفيذ تعليمات العميل الخاصة بالتحويل
عند استخدام العميل الخدمات المصرفية اإللكترونية.

 .12يعتبر العميل مسؤوال مسؤولية تامة عن جميع الحسابات التي يفتحها عن طريق الخدمة الهاتفية أو اإللكترونية
كما يعتبر مسؤوال عن أية تحويالت أو تعليمات أو أية خدمات مصرفية أخرى تتم بواسطة هذه.

 .13سيتم إدراج العمالء ذوي المبالغ المتأخرة ألكثر من  90يوما أو ارتجع له  3شيكات على القائمة السوداء.

 .14يعتبر حساب التوفير االستثماري حساب قابل للربح أو الخسارة.

مزايا المنتج:
 .1بإمكان العميل التمتع بالخدمات والعروض المقدمة والمعلن عمها من وقت ألخر.
 .2في حال فتح الحساب لدى الفروع يتم تسليم العميل بطاقة السحب االلي والرقم السري في نفس اليوم
 .3سيتم احتساب األرباح لحسابات التوفير بناء على ما يلي:
 .Aحساب توفير :سيتم احتساب األرباح بناء على معدل الرصيد اليومي للشهر.
 .Bحساب التوفير المميز :سيتم احتساب األرباح بناء اقل رصيد حساب خالل الشهر.
 .4في حال تجميد الحساب تحفظ أرصدة الحسابات المجمدة المغلقة من سنتين وأكثر بحساب لصالح البنك ،و يحق
للعميل المطالبة برصيد الحساب دون الحصول على أرباح.
 .5يتم إرسال الرسائل القصيرة لجميع عمليات السحب و اإليداع إبتداء من  30دينار كويتي و أكثر االشتراك بخدمة
الرسائل القصيرة مجانية للسنة األولى ،ثم سيتم خصم  2د.ك كرسوم اشتراك للخدمة بداية السنة الثانية.

ألية إنهاء العالقة :
يحق للبنك إغالق أي حساب من حسابات العميل وفي أي وقت ويلتزم العميل بمجرد إخطاره بذلك بأن يسلم البنك دفاتر
الشيكات غير المستخدمة وكذلك بطاقات االئتمان والسحب اآللي وغيرها .كما يلتزم بسداد الرصيد المدين وكل ما يستجد
من مستحقات إذا تبين للبنك ما يستدعي ذلك.



في حال انهاء العالقة بناء علي طلب العميل

 .1حق للعميل اغالق الحساب في أي وقت بموجب إخطار كتابي يتم تقديمه لدى الفروع مع ذكر السبب االغالق.
 .2يتم مراجعه التزامات العميل لدي البنك وعليه إغالق كافة االلتزامات ان وجدت وفي حال عدم وجود أي
التزامات يتم إغالق الحساب في نفس اليوم و يسلم العميل كافة البطاقات السحب االلي لدى الفرع و بناء علي
طلب العميل يتم تسليم العميل براءة الذمة.



في حال انهاء العالقة بسبب ارتجاع شيكات مسحوبة منه

يقر العميل بموافقته المطلقة والنهائية على االلتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن إقفال كافة حسابات الشيكات
الخاصة به وإدراج اسمه في قائمة العمالء الذين أقفلت حساباتهم بسبب ارتجاع شيكات مسحوبة منه آو ممن فوضه في
ذلك لعدم وجود رصيد مقابلها ،وذلك إذا ارتجعت له ،شيكات خالل سنة لعدم وجود رصيد بحد أقصى ثالثة شيكات ،أو
عندما يرى البنك توافر سوء نية ،لدى العميل قد يترتب عليه عدم صرف الشيك أو عندما يرتجع للعميل شيك واحد بسبب
عدم وجود رصيد في الوقت الذي يكون فيه العميل مدرج بمعرفة البنوك األخرى ،كما يقر بموافقته المسبقة على أية
إجراءات أخرى قد يتخذها البنك في هذا الخصوص ويجوز للبنك – وفقا لتقديره المطلق – أن يفتح حساب آخر للعميل
بدون شيكات بديال عن الحساب الذي تم قفله وأن يقيد على الحساب الجديد التسهيالت المصرفية السابق منحها على
الحساب المقفل إن وجدت ويتحمل العميل كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على إصدار تلك

