الشروط واألحكام الخاصة بفتح الحسابات
أو ًلا  :الشروط واألحكام العامة لكافة أنواع الحسابات:
تسري الشروط واألحكام التالية على جميع أنواع الحسابات إضافة إلى الشروط واألحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الحسابات المدرجة
في الفقرة الخاصة بها وغيرها من الشروط واألحكام المقررة ألية خدمات أخرى.
 .1تكون إدارة الحسابات لصاحبه( العميل )أو ممثله أو نائبه القانوني أو وكيله .وال يعتد في مواجهة البنك بزوال صفة من يدير الحساب ما
لم يخطر البنك بذلك كتابة.
 .2تعتبر جميع حسابات العميل لدى البنك حاليا ومستقبل ضامنة بعضها البعض بغض النظر عن طبيعتها ومسمياتها .ويحق للبنك أن يقيد
في الجانب المدين ألي منها أي مبلغ يستحق على العميل سدادا للرصيد المدين في الحسابات األخرى .كما يحق للبنك دمج وتوحيد أي
من حسابات العميل في حساب واحد وإجراء المقاصة فيما بينها .والتحويل من حساب آلخر دون الحاجة للحصول علي موافقه العميل
المسبقة
 .3يحق للبنك إجراء التسويات اللزمة لتصحيح قيود العمليات المصرفية التي تمت بين حسابات العميل أو بين حسابات العميل وعميل
آخر دون الحاجة للحصول على موافقة العميل المسبقة .
 .4تكون دفاتر البنك وقيوده حجة قاطعة في إثبات ما للعميل وما عليه في تعامله مع البنك ومع هذا فإن العميل يحتفظ بالحق إلثبات خلف
ذلك.
 .5تعتبر بيانات كشف الحساب الذي يرسله البنك إلى العميل في المواعيد المتفق عليها صحيحة إذا لم يعترض عليها العميل خلل خمسة
عشر يوما من تاريخ إرساله إليه.
. .6يحق للبنك إغلق 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 وأرباح إذا
تبين للبنك ما يستدعي ذلك.
 .7للبنك 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 ويتم إخطار العميل بذلك
 .8يحق 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

 .9فوض العميل البنك – بموجب هذا – تفويضا نهائيا غير قابل للعدول أو لإللغاء في تبادل المعلومات عنه وعن حساباته لدى البنوك
والجهات المشاركة في نظام مركزية المخاطر ،وكذلك نظام تجميع المعلومات المقرر بالمرسوم بقانون رقم  53سنة  ،1999ودون
أدنى مسؤولية على البنك في الخصوص

 .10خول العميل البنك في اإلفصاح عن المعلومات أو البيانات الخاصة به لشركات التحصيل أو مكاتب المحاماة في حال وجود أي
إخلل أو تأخير منه بسداد المبالغ المستحقة عليه أو على المنتجات المرتبطة على حسابه.
علما بأن الجهات التي ت ستثنى من قاعدة سرية المعلومات والتي يتم تزويدها بالمعلومات والبيانات الخاصة بالعملء دون
الرجوع إلى العميل هي:
o
o
o
o

بنك الكويت المركزي.
وحدة التحريات المالية واللجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس األمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق
األمم المتحدة المتعلقة باإلرهاب وتمويله.
الجهات القضائية والنيابة العامة.
يتم أخذ موافقة العميل كتابيا على اإلفصاح لغير الحاالت السابقة.

 .11يكون السحب من الحساب بواسطة النماذج المخصصة لذلك أو بواسطة السحب اآللي أو بأية أداة أخرى يوفرها البنك وفقا للنظام
المعمول به لديه.
 .12يحق للبنك أن يقوم بتعديل الحد األدنى المقرر لفتح أحد الحسابات في أي وقت بعد أن يقوم بإبلغ العملء بذلك بأحد وسائل النشر
العامة .
 .13يتوقف استثمار رصيد الحسابات المحجوزة ويعتبر رصيد الحسابات قرض حسن حال من العميل للبنك
 .14يقر العميل بموافقته على حصول بنك بوبيان على جميع بياناته المسجلة بنظام المعلومات المدنية وما يطرأ على ذلك من تعديلت من
الهيئة العامة للمعلومات المدنية دون أدنى مسؤولية علي
 .15تتغير حالة الحساب الفعال إلى حساب) مجمد (غير فعال ما لم يتم إجراء أية معاملت لمدة  12شهر من تاريخ آخر معاملة
 .16في حال استمرار الحساب( مجمد )غير فعال لمدة سنتين وأكثر من تاريخ آخر معاملة يحق للبنك إغلق الحساب دون الرجوع للعميل
وتحويل الرصيد المتوفر بالحساب إلى حساب معلق خاص بالبنك.

 .17تحفظ أرصدة الحسابات المجمدة المغلقة من سنتين وأكثر بحساب معلق لصالح البنك ،ويحق للعميل المطالبة برصيد الحساب دون
الحصول على أرباح.
 .18يقر 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)معلق ( وإيقاف التعامل معه في حال انتهاء صلحية تلك المستندات وعدم تزويد البنك
بالمستندات المحدثة.
 .19ال مانع لدي بقيام بنك بوبيان باإلفصاح عن جميع المعلومات المالية ألي جهة ضريبية كما هو موضح بالتفويض.
 .20حساب توفير :سيتم احتساب األرباح بناء على معدل الرصيد اليومي للشهر.
 .21حساب التوفير المميز :سيتم احتساب األرباح على أقل رصيد حساب خلل الشهر.
 .22حساب تحت الطلب :


حساب تحت الطلب متاح فقط للشركات وال يمكن فتحه للعملء األفراد



يعمل حساب تحت الطلب وفقا لمبادئ المضاربة  ،حيث سيتم استثمار كامل مبلغ الرصيد % 100



سيتم احتساب األرباح بناء على معدل األرباح الشهري ،وسيتم إيداع األرباح في الشهر الذي يليه



وللبنك الحق في تقديم نسبة من أتعابه كمنحة أو هبة



سيتم تخصيص أرباح المضارب بناء على الشرائح أدناه:
 oأعلى من  1مليون % 40:
 25.000 oإلى  1مليون % 45:
 oأقل من % 50: 25000
 oمتوسط الرصيد الشهري )د.ك ( :أتعاب المضارب

ثانيًا ا  :الشروط واألحكام الخاصة بالحساب التوفيرًالستثماريً:
 .1حساب التوفير االستثماري مخصص لألفراد العملء والغير عملء البنك يعمل وفقا لمبدأ المضاربة يودع فيه العميل مبلغا من المال
لغرض االستثمار و يمكن للعميل السحب و االيداع بضوابط يضعها البنك
 .2حساب خاص لغرض التوفير بأرباح يومية تودع شهريا وتحسب نسبة األرباح على معدل الرصيد اليومي بالحساب خلل الشهر
وسيتم إيداعها في الشهر الذي يليه
 .3يكون السحب بواسطة بطاقات السحب اآللي او بأي أداة يوفرها البنك وفقا للنظام المعمول به وال يجوز السحب بموجب شيكات
 .4يعمل حساب التوفير وفقا لمبادئ المضاربة  ،حيث سيتم استثمار كامل مبلغ الرصيد %100
 .5يمكن فتح الحساب بإيداع مبلغ افتتاحي  50د.ك وال يتم الحجز عليه
 .6يجوز لمن بلغ  21سنة فما فوق بفتح حساب التوفير بعد إيداع الحد األدنى المقرر ويجوز أيضا فتحه للعملء دون الحادية والعشرين
من قبل الولي أو الوصي كما أن لألم حق فتح حساب ألبنائها القصر ويعتبر بمثابة هبه منها ويكون لها الحق باإليداع فيه أو السحب
منه  ،وفي حال كان القاصر يتيما فل يحق لها السحب من الحساب.
 .7يمكن للعملء الشباب الذين بلغوا سن  18سنة فما فوق ومازالوا منتظمين دراسيا في إحدى المعاهد أو الجامعات أو الكليات في
الكويت أو في الخارج بفتح حساب التوفير االستثماري والتوفير المميز وذلك لغرض توفير المبالغ التي يريدها بحدود دخله بحيث ال
تتجاوز أرصدة حساباته  3000دينار كويتي وإن تجاوزت ولم يبلغ سن  21عاما يجب استيفاء توقيع األب أو الوصي على إيصال
اإليداع أو التحويل ،وكذلك يجب أخذ توقيع األب أو الوصي بالنسبة للشاب(العميل) لم يبلغ  21عاما ويرغب في فتح حساب وديعة
يتجاوز مبلغها  3000دينار كويتي
 .8سيتم تخصيص أرباح المضارب بنسبه تصل لغايه .%50
ثالثًا ا  :الشروط واألحكام الخاصة بالحساب التوفيرًالمميزًالستثماريًً:
 .1هو حساب مماثل لحساب التوفير االستثماري حيث يتم احتساب األرباح على أدنى رصيد للحساب خلل الشهر وسيتم إيداعها في
الشهر الذي يليه.
 .2يمكن فتح الحساب بإيداع مبلغ افتتاحي  500د.ك وال يتم الحجز عليه .
 .3هذا الحساب يتبع الشروط واألحكام الخاصة بحساب التوفير االستثماري كما هو مذكور أعله بالبند 8، 7، 6، 4، 3
رابعًا ا :الشروط واألحكام الخاصة بالحساب الجاري:

 .1تتم سحوبات العميل من الحساب بموجب الشيكات التي يعدها البنك ويسلمها إلى العميل أو بموجب أي مستند صرف آخر مستوفي
الشروط القانونية يقبله البنك كما يتم السحب بموجب بطاقة السحب اآللي أو أية بطاقة ائتمان أخرى وفقا للشروط واألحكام الخاصة بها.
 .2يلتزم 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
 .3يوكل العميل البنك في تحصيل قيمة األوراق التجارية وغيرها من العمليات المصرفية مع قيد صافيها في حسابه لدى البنك
 .4للبنك الحق أن يمتنع عن صرف أية شيكات مسحوبة مقابل إيداع شيكات تحت التحصيل ما لم تكن الشيكات قد تم تحصيلها فعل
 .5يقر العميل بموافقته المطلقة والنهائية على االلتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن إقفال كافة حسابات الشيكات الخاصة به
وإدراج اسمه في قائمة العملء الذين أقفلت حساباتهم بسبب ارتجاع شيكات مسحوبة منه آو ممن فوضه في ذلك لعدم وجود رصيد
مقابلها ،وذلك إذا ارتجعت له ،شيكات خلل سنة لعدم وجود رصيد بحد أقصى ثلثة 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 بديل عن الحساب الذي تم قفله وأن يقيد على الحساب الجديد التسهيلت
المصرفية السابق منحها على الحساب المقفل إن وجدت ويتحمل العميل كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على إصدار تلك الشيكات
ودون أن يكون له الحق في الرجوع على البنك بسبب إقفال حسابه أو إدراج اسمه بالقائمة المذكورة أو أي من اإلجراءات التي يتخذها

خامسًا ا  :الشروط واألحكام الخاصة بحساب األفراد والمؤسسات الخاصة:
 .1من المتفق عليه أن العميل متمتع باألهلية القانونية وأن ال يتم فتح حساب القاصر إال من ولي أمره أو الوصي بموجب حكم مرفق
صورته وصورة شهادة الميلد على أن تكون معاملت اإليداع والسحب باسم الولي أو الوصي على حساب القاصر – وذلك كله عدا
حساب الشباب – وال يجوز كشف حساب القاصر.
 .2أن ال يتم فتح حساب تاجر فرد أو مؤسسة خاصة إال بموجب صورة عن شهادة سارية من التسجيل التجاري
سادسًا ا  :الشروط واألحكام الخاصة بحسابات النوادي والجمعيات الخاصة:
من المتفق عليه في حالة النوادي والجمعيات حسب طبيعة النشاط أن يرفق بطلب فتح الحساب كتاب من الدائرة الحكومية التي يتبعها
النادي أو الجمعية موضحا به أسماء وتواقيع المفوضين بالتوقيع على الحساب.

سابعا  :الشروط واألحكام الخاصة بالحساب المشترك:
 .1يقتصر السحب من السحاب على الشخص أو األشخاص الذين يعينهم أصحاب الحساب .
 .2تعتبر حصص أصحاب الحساب متساوية ما لم يتفق أو يثبت خلف ذلك .
 .3يكون جميع أصحاب الحساب مسؤولين بالتضامن قبل البنك عن سداد أية مستحقات تنشأ له على هذا الحساب مهما كان سببها أو
منشؤها وللبنك أن يستوفي هذه المستحقات من الرصيد الدائن في أي حساب فردي باسم أي من أطراف هذا الحساب أو حصته في أي
حساب مشترك أخر حسب حصته في الحساب ضمن المقاصة
 .4يحق للبنك قفل هذا الحساب دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار وتوزيع الرصيد إلى حسابات متعددة ومستقلة وعلى وجه الخصوص في
الحاالت التالية :


إبلغ البنك من أحد أصحاب الحساب المشترك بوجود نزاع بينه وبين أي من أطراف الحساب اآلخرين



توقيع حجز على أحد أصحاب الحساب المشترك تحت يد البنك أيا كان السبب/السند الموقع به هذا الحجز وفي هذه الحالة يجمد
الحساب الموقع عليه الحجز



وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك وتجميد حساب المتوفى



إشهار إفلس أي من أصحاب الحساب المشترك وتجميد حساب المفلس



فقدان األهلية ألي من طرفي الحساب وألي من األسباب الواردة بالقوانين المعمول بها داخل الكويت

ثامنا  :الشروط واألحكام الخاصة بحساب ":"Click
 .1يقصد بالشاب العميل الذي يتراوح سنه ما بين  16وحتى  25سنة ومنتظم دراسيا في إحدى المعاهد أو الجامعات أو الكليات في
الكويت أو الخارج.
.2

.3
.4
.5
.6
.7

يخصص هذا الحساب لإليداعات الممنوحة للشاب النقدية الناتجة عما يحصل عليه مثل من مكافآت دراسية أو المصروفات التي تعطى
له من أجل نفقته ،واألجر الذي حصل عليه الشاب نتيجة عمل قد قام به ،ويعتبر توقيع الشاب على هذا الطلب بمثابة إقرار منه بأن كافة
ما يقوم بإيداعه بالحساب من مبالغ ناتج عن المصادر سالفة الذكر
يتم فتح هذا الحساب من قبل العميل نفسه ،وله الحق في التوقيع على طلبات فتح وإغلق الحساب بنفسه
يجوز إصدار بطاقة سحب آلي على هذا الحساب بحيث ال تسمح إال بسحب المبالغ المتوفرة بالحساب
إصدار بطاقة ائتمان على الحساب يكون حسب السياسات العامة للبنك وبما ال يتعارض مع سياسة البنك المركزي
يجوز إصدار بطاقة بوبيان مسبقة الدفع.
ال يجوز إصدار دفتر شيكات على هذا الحساب.

 .8ال يجوز منح تمويل على هذا الحساب.
 .9ببلوغ الشاب سن  26سنة تنتهي صلحية استفادته من المزايا التي يوفرها هذا الحساب ويتم تجميد ارصده الحساب لحين مراجعته
الفرع لفتح حساب اخر على أن يتم تحويل الرصيد المجمد للحساب الجديد بعد استكماله لكافه المستندات المطلوبة لفتح الحساب الجديد.
.
تاسعًا ا  :الشروط واألحكام الخاصة بحساب الراتب:
 .1تطبق ذات الشروط واألحكام الخاصة بالحساب الجاري ذلك فيما عدا إصدار دفتر الشيكات.
 .2يحق للبنك بموجب التوقيع على الشروط واألحكام الخاصة بفتح الحساب بإضافة العميل بالنظام المتكامل) نظام ديوان الخدمة المدنية (
,و نظام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة عند فتح حساب الراتب ويعتبر هذا إقرار وموافقة منه بذلك.
عاشرااًا  :الشروط واألحكام الخاصة باستعمال بطاقات بوبيان اإللكترونية:
 .1تصدر بطاقة بوبيان إلكترون ورقم سري للعميل بموافقة البنك عند فتح الحساب وتعتبر البطاقة مملوكة للبنك في كل األوقات ويتعين
إعادتها فورا عند إيقاف استعمالها ويحق للبنك إلغاء حق استعمال البطاقة والرقم السري الخاص بها دون إبداء أية أسباب ودون إخطار
مسبق وال يترتب على البنك أي مسؤولية نتيجة لذلك متى ما رأى البنك ما يستدعي ذلك.
 .2ال يكون البنك مسؤوال عن رفض بائع التجزئة أو ممول أو بنك الستعمال البطاقة وفي حالة موافقة بائع التجزئة أو الممول على رد
المبلغ ،يقوم البنك بقيد المبلغ لحسابكم بعد خصم المصاريف عند استلم تعليمات كتابية منهم وال يكون البنك مسؤوال عن أي تأخير في
استلم هذه التعليمات.
 .3يتعهد 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
 .4بإمكان العميل استعمال بطاقته والرقم السري الخاص بها في تحويل األموال إلكترونيا عند نقطة البيع لشراء البضائع والخدمات ويعتبر
الدفع مضمونا وغير قابل للنقض أو اإليقاف عند استخدام هذه العمليات.
 .5بإمكان العميل استعمال بطاقته للحصول على خدمات أخرى يعلن عنها من وقت آلخر مقابل رسوم الخدمات والعموالت التي يحددها
لبنك ويحق للبنك سحب أو إلغاء أو تغيير هذه الخدمات أو تعديل الرسوم والعموالت المقررة ألدائها.

 .6يتعهد العميل باالحتفاظ في حساباته لدى البنك بمبالغ كافية لتغطية جميع السحوبات والمعاملت التي تتم بواسطة البطاقة والرقم السري
وفضل عما يستحق عليه من الرسوم والعموالت  .وال يجوز للعميل السحب على المكشوف إال في حالة االتفاق المسبق مع البنك على
ذلك وللبنك الحق في خصم الرصيد المدين في الحساب المعني من الرصيد الدائن في أية حسابات أخرى على العميل.
 .7ال 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
 .8في حالة إصدار بطاقات منفصلة لعدة أشخاص مشتركين في حساب مشترك يكون كل حامل بطاقة من األشخاص المذكورين مسؤوال
بالتضامن تجاه البنك عن كافة المعاملت التي تتم في ذلك الحساب باستعمال أي من البطاقات المذكورة.
 .9تحتسب وتدفع كل المبالغ المستحقة لبنك بوبيان على العميل زائد ( 2.5%اثنان ونصف في المئة) على المعاملت التي تتم بالعملة
األجنبية ،وذلك بحسب سعر صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العملة األجنبية في التاريخ الذي يتلقى فيه بنك بوبيان كشف حساب تلك
المبالغ من الجهات التي اجرت تلك المعاملت ،ويعتبر ذلك اجراء تم بناء على تفويض صريح منحه العميل .
الحاديًعشر  :التحويالت النقدية:

ال يكون البنك مسئوال عن أي تأخير أو تخفيض أو خصم أو تزوير أو سوء استعمال أمر التحويل أو تعليمات الدفع .وال يكون
البنك مسئوال عن تعويض أية أضرار تحدث بسبب ما تقدم وال يكون ضامنا لها .كما ال يكون مسئوال عن أية خسارة تنشأ بسبب
الخطأ أو اإلهمال أو غيرها من بنك المراسل.
الثانيًعشر  :تعليمات الدفع:
يلتزم البنك فقط بسريان تعليمات الدفع في يوم تقديمها وذلك ضمن الرصيد المتوفر أو وفقا ألية ترتيبات أخرى إن وجدت
الثالث عشر  :الخدمات المصرفية اإللكترونية:
 .1سيتم فتح حساب جديد بنفس تفاصيل االسم والتوقيع والعناوين المتوفرة في ملف معلومات العميل مع خضوعه لذات الشروط الخاصة
بفتح حساب جديد من خلل الفروع.
 .2سيكون العميل مسؤوال عن تفاصيل عملية تحويل األموال ويلتزم البنك بتنفيذ تعليمات العميل الخاصة بالتحويل

 .3يعتبر العميل مسئول مسئولية تامة عن جميع الحسابات التي يفتحها عن طريق الخدمة الهاتفية أو اإللكترونية كما يعتبر مسئوال-
وحده  -عن أية تحويلت أو تعليمات أو أية خدمات مصرفية تتم بواسطة هذه الخدمة وعن أية أضرار ناتجة عن سوء
استخدامها.

وال يحق له الرجوع على البنك بأية تعويضات عن األضرار الناشئة عن سوء االستخدام لتلك الخدمات أو عمليات االحتيال
والقرصنة
الرابع عشر :حدود التحويل في الخدمات اإللكترونيةً(الجوال ،الخدمة الهاتفية ،األون لين)ً:
 .1الحسابات الشخصية – مفتوح.
 .2حدود التحويل بين حسابات بوبيان والتحويلت المحلية والخارجية طبقا للسياسة التي يقرها البنك والقابلة للتغير على أية إجراءات
أخرى قد يتخذها البنك في هذا الخصوص.
الخامس عشر :خدمة الرسائل القصيرة:
 .1سيتم إرسال الرسائل القصيرة لجميع عمليات السحب واإليداع إبتداء من  30دينار كويتي وأكثر.
 .2االشتراك بخدمة الرسائل القصيرة مجانية للسنة األولى ،ثم سيتم خصم  2د.ك كرسوم اشتراك للخدمة في بداية السنة الثانية مسبقا.
 .3يحق للبنك ،وفق رغبته الخاصة ،تعديل أو تغيير أي من األحكام والشروط التي تنص عليها هذه االتفاقية بما في ذلك الحدود والرسوم
على التحويلت المالية في أي وقت من دون الحاجة للحصول على موافقة العميل ،على أن تصبح هذه األحكام والشروط سارية
المفعول بعد  7أيام من استلم العميل إخطارا بالتعديلت المذكورة من البنك ،إذا لم يقبل العميل بالتعديلت ،يجوز له إنهاء االتفاقية وفقا

 .4يوافق العميل مقدما على السماح للبنك باستخدام المعلومات السرية التي تتعلق باسم الدخول ( ،)Usernameالرقم السري لبطاقة
السحب اآللي( ) Pin Numberوكلمة السر () Passwordالخاصة بالعميل والمتاحة ألطراف أخرى لغرض االلتزام بالقوانين
السارية أو أية قرارات أو أحكام أخرى تصدر عن أية محكمة ذات اختصاص قضائي.

 .5يقر العميل ويوافق على أنه عند توقيعه على هذه االتفاقية للدخول إلى موقع البنك الخاص بالخدمة المصرفية عبر اإلنترنت
واستخدام اسم الدخول والرقم السري لبطاقة السحب اآللي ولكلمة السر الخاصة به بأنه مسئول مسئولية مباشرة عن أية
أضرار أو خسائر تقع عليه نتيجة سوء االستخدام أو عمليات االحتيال والقرصنة والرعونة واإلهمال في المحافظة على كلمة
السر الخاصة به والرقم السري المعطى له  ،و ال يحق له الرجوع على البنك بأية تعويضات في هذا الشأن.
 .6يحق لكل من البنك أو العميل إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت بموجب إخطار كتابي من قبل أي من الطرفين إلى الطرف اآلخر خلل
 30يوما من تاريخ اإلنهاء المقترح للتفاقية من دون إبداء أية أسباب لذلك ودون تكبد أي التزام عن هذا اإلنهاء للتفاقية

 .7يقر العميل بأنه قد اطلع على كافة ما تضمنته الشروط واألحكام الخاصة بفتح الحساب من بنود ويوافق على ما ورد بها
وااللتزام بما تضمنته من شروط وأحكام .كما يقر باستلمه نسخة من كافة المستندات التي تم التوقيع عليها
 .8هذه االتفاقية ستحكمها وتضمنها القوانين السارية في دولة الكويت ،كما إن أي بند من بنودها سوف يخضع للختصاص القضائي
للمحاكم الكويتية بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسلمية.
 .9حال أي اختلف بين النصين ،اإلنجليزي والعربي ،يؤخذ بالنص العربي مرجعا.

