
الشروط واألحكام املنظمة للحسابات
أواًل - الشروط واألحكام العامة لكافة أنواع احلسابات:

تسري الشروط واألحكام التالية على جميع أنواع احلسابات إضافة إلى الشروط واألحكام اخلاصة بكل نوع من أنواع احلسابات املدرجة فـيما يلي بالفقرة اخلاصة بها وغيرها من الشروط واألحكام املقررة ألية حسابات أو خدمات أخرى:
تكون إدارة احلساب لصاحبه )العميل( أو ممثله أو نائبه القانوني أو وكيله، وال يعتد فـي مواجهة البنك بزوال صفة من يدير احلساب ما لم يتسلم البنك إخطاراً كتابياً بذلك.. 1
يوكل العميل البنك فـي حتصيل قيمة األوراق التجارية وغيرها من العمليات املصرفـية مع قيد صافـيها فـي حسابه وفقاً للنظم املعمول بها لدى البنك.. 2
للبنك احلق فـي أن يخصم تلقائياً على حساب العميل املصاريف املتعلقة بإمساك احلساب والعموالت، وكذلك أية مبالغ تكون قد أضيفت خطًأ للحساب.. 3
تعتبــر جميــع حســابات العميــل لــدى البنــك أو أي مــن فروعــه أو شــركاته التابعة داخــل الكويت أو خارجها حالياً ومســتقباًل ضامنة بعضها البعــض بغض النظر عن طبيعتها أو مســمياتها أو عملتها، ويحق للبنك أن يقيد فـــي . 4

اجلانــب املديــن ألي منهــا أي مبلــغ يســتحق لــه علــى العميــل ســداداً للرصيد املدين فـــي احلســابات األخــرى، كما يحــق للبنك دمج وتوحيد أٍي من حســابات العميل فـــي حســاب واحد وإجراء املقاصة فـــيما بينهــا، والتحويل 
 مــن حســاب آلخــر - ســداداً ملطلوبــات البنــك - دون حاجــة للحصــول علــى موافقة العميل املســبقة. كمــا تعتبر جميع إيداعات العميــل - بأية عملة - من مبالــغ نقدية وأوراق جتاريــة ومالية ومعادن ثمينــة وغيرها لدى البنك 
أو أي من فروعه أو شركاته التابعة داخل الكويت أو خارجها، مرهونة رهناً حيازياً من املرتبة األولى لصالح البنك ضماناً وتأميناً لوفاء العميل بكافة التزاماته قبله ودون حاجة إلى إقرار خاص بذلك، ويكون للبنك احلق فـي 
احلصول على مســتحقاته واســتيفاء دينه مباشــرًة من األموال املشــار إليها بطريق املقاصة باألولوية واألفضلية على أي دائن آخر دون حاجة لتنبيه أو إخطار أو أي إجراء آخر. ويعتبر توقيع العميل على طلب فتح احلســاب 
مبثابة تعليمات مباشرة منه لفروع البنك وشركاته التابعة داخل الكويت وخارجها لتنفـيذ ما تقدم وإعمال سائر الشروط واألحكام التي يخضع لها هذا الطلب، ويصرح العميل بإطالع تلك الفروع والشركات التابعة على هذا 

الطلب وبأن تعتد به حتى ولو اختلف توقيعه عليه عن منوذج توقيعه لديها.
تعتبر بيانات كشــف احلســاب صحيحة ما لم يتســلم البنك من العميل اعتراضاً كتابياً خالل ثالثني يوماً من تاريخ القيد باحلســاب أو خالل خمســة عشــر يوماً من تاريخ إرســال كشــف احلســاب إليه بالبريد العادي أو توفره . 5

بالبريد اإللكتروني أي املوعدين أقرب، ويعتبر العميل أنه قد تسلم كشف احلساب إذا لم يطلبه خالل خمسة عشر يوماً من التاريخ احملدد إلرساله إليه، وفـي جميع األحوال ال يتحمل البنك باملسئولية عن أية أضرار حتدث 
عن طريق البريد، سواء للتأخير أو فقد الرسائل أو إفشاء سريتها نتيجًة لذلك أو ألي سبب آخر.

 في حال طلب ارســال كشــوف احلســاب عبر البريد اإللكتروني، ســيتم ارســالها لعنوان البريد اإللكتروني املســجل في نظام البنك، في حال تغير العنوان البريدي، يتحمل العميل كامل مســئولية حتديث بياناته في البنك عن . 6
طريق الفرع أو خدمة الوطني عبر اإلنترنت.

تكون دفاتر البنك وقيوده حجة قاطعة فـي إثبات ما للعميل وما عليه فـي تعامله مع البنك، وال يحق للعميل االعتراض على صحتها بأي وجه من الوجوه، ما لم يثبت العميل عكس ذلك.. 7
إذا أصبح احلســاب مديناً دون إتفاق مســبق، يحق للبنك أن يخصم املديونية من حســابات العميل أو أي منها وأن يتقاضى فوائد وعمولة ترتيب أموال على الرصيد اليومي الناشــئ عن كشــف هذا احلســاب، وحتتســب الفائدة . 8

على أساس احلد األقصى لسعر الفائدة اإلتفاقية املقرر من قبل بنك الكويت املركزي بالنسـبة للرصيد املدين بالدينار الكويتي، وعلى أساس أعلى سعر للفائدة يطبقه البنك على الرصيد املدين بالعملة األجنبية، كما حتتسب 
العمولة بواقع 0,5% )نصف فـي املائة( شهرياً على أعلى رصيد مدين خالل الشهر، وذلك كله دون إخالل بحق البنك فـي مطالبة العميل بالسداد الفوري للرصيد املدين والفائدة والعمولة املستحقة وأية مصاريف أخرى. 

يقر العميل - فـــيما يتعلق باحلساب املفتوح بإسمه - بأنه هو املستفـــيد منه، وأما فـــيما يتعلق باحلساب املفتوح نيابة عن آخرين فـــيقر فاحت احلساب بأن املستفـــيد منه هو املذكور إسمه فـــي طلب فتح احلساب وأن نيابته عن . 9
هذا املستفـيد صحيحة ومطابقة للحقيقة وسارية املفعول.

رح للبنك باســتخدام املعلومات والبيانات اخلاصة بالعميل والكشــف عنها وتبادلها مع أي من فروعه والشــركات التابعة له داخل الكويت أو خارجها، وكذلك مع بعض مقدمي اخلدمات التســويقية . 10 يقر العميل بأنه قد وافق وصَّ
والدعاية واالستقصاء والتحصيل والتواصل الهاتفي واإللكتروني وغيرهم من مقدمي اخلدمات الذين يتعاقد معهم البنك

 يقــر العميــل بأنــه يوافــق علــى حصــول البنــك علــى البيانــات املدونــة ببطاقتــه املدنيــة املذكورة بهــذا الطلب وعنــوان العمل اخلاص به - فـــي أي وقــت - من الهيئــة العامة للمعلومــات املدنيــة ودون أدنى مســئولية على البنك. 11
أو الهيئة. كما يقر العميل بأنه يوافق ويسمح لكل من البنك وشركة شبكة املعلومات االئتمانية )ش.م.ك.م( بتبادل املعلومات عنـــه فـــيما يتعلق بالقروض االستهالكية والتسهيالت االئتمانية املرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، 
وذلك فـيما بني البنوك وشركات االستثمار اخلاضعة لرقابة البنك املركزي وكافة الشركات واملؤسسات التجارية التي تقوم مبنح تسهيالت ائتمانية عن طريق البيع املقسط للسلع واخلدمات واملشاركة فـي نظام جتميع البيانات 

واملعلومات املقرر مبوجب القانون رقم 2 لسنة 2001، وذلك دون أدنى مسئولية على البنك أو شركة شبكة املعلومات االئتمانية. 
 يقر العميل مبسئوليته التامة وعلمه بالنتائج التي قد تترتب عليه جتاه كافة عمليات اإليداع التي تقيد فـي حسابه من قبل أي شخص أو جهة ما لم يتم رفضها خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور كشف احلساب الذي . 12

تضمن هذا القيد أو علمه باإليداع بأية طريقة أخرى أيهما أسبق، ويلتزم العميل باالمتناع عن إيداع أو قبول إيداع أية أموال مشبوهة أو مجهولة املصدر سواء كانت نقوداً أو حتويالت أو شيكات أو غير ذلك.
يقر العميل بتحمله وحده املسئولية الكاملة عن صحة وسريان مفعول كافة التظهيرات التي ترد على الشيكات وأوامر الدفع والكمبياالت وأية مستندات أخرى تودع فـي حسابه لدى البنك.. 13
يحق للبنك جتنيب األموال املودعة بحسابات العميل أو احملولة إليه حال قيام شبهة تضمنتها عملية من عمليات غسيل األموال، وذلك وفقاً لتقدير البنك املطلق ودون أدنى مسئولية عليه.. 14
 يُعتــد بنمــوذج توقيــع العميــل لــدى البنــك فـــي ســائر معامالتــه بكافــة حســاباته املفتوحــة حاليــاً أو التــي تفتح مســتقباًل لدى البنك، شــاملة حســاباته الفرعية واإلضافـــية ومبا فـــيها كذلك أي حســاب يتـــم فتحـــه - فـــي أي . 15

وقــت - مــن خــالل خدمــة "الوطنــي عبــر اإلنترنــت" املصرفيــة "NBK Online Banking"، وذلــك مــا لــم يتســلم البنــك من العميــل - قبل فتح أي من تلك احلســابات - تعليمــات خطية مغايــرة تكون مقبولة لــدى البنك وفقاً 
 للنظــم املطبقــة لديــه. ويقــر العميــل بــأن أيــة حســابات فرعيــة أو إضافـــية يتــم فتحهــا فـــي أي وقــت، ومبا فـــيها أي حســاب يتــم فتحه من خــالل خدمة الوطنــي الهاتفـــية وكذلك خدمــة "الوطني عبــر اإلنترنــت" املصرفية

"NBK Online Banking"، تسري عليها الشروط واألحكام احلالية املنظمة للحسابات وما قد يطرأ عليها من تعديالت. 
ال يتحمل البنك أية مسؤولية عن احلجوز القضائية أو أوامر السلطات الرسمية بالتحفظ على احلسابات أو عن تبعات القوة القاهرة أو احلوادث املفاجئة كاحلروب أو العصيان املدني أو املسلح أو أية أسباب أخرى خارجة . 16

عن إرادة البنك.
يحق للبنك قفل احلســاب فـــي أي وقت دون حاجة إلبداء األســباب، ويلتزم العميل مبجرد إخطاره بذلك بأن يســلم البنك دفاتر التوفـــير ودفاتر الشــيكات وكذلك بطاقات االئتمان والســحب اآللي وغيرها، كما يلتزم بســداد . 17

الرصيد املدين وكل ما يستجد من مستحقات وفوائد. وفـي جميع األحوال تسري الفوائد املدينة - بعد قفل احلساب - بذات سعر وطريقة احتساب الفائدة اإلتفاقية.
يقر العميل بإطالعه على تعرفة اخلدمات املصرفـية املعتمدة من بنك الكويت املركزي واملعمول بها لدى البنك كما يقر باستالمه نسخة منها، ويقر أيضاً بقبوله لكافة الرسوم والعموالت املبينة بها، وما يطرأ عليها من تعديالت وما . 18

يضاف إليها مستقباًل من وقت إلى آخر، كما يتعهد بأن يحتفظ مببالغ كافـية فـي أي من حساباته لدى البنك لتغطية تلك الرسوم والعموالت. ويفوض العميل - مبوجب هذا - البنك فـي أن يستوفـي تلك الرسوم والعموالت من أية 
أرصدة دائنة بحسابات العميل لدى البنك، وال يتحمل البنك بأية مسئولية عما قد يترتب على هذا االستيفاء من أضرار نتيجة انخفاض الرصيد الدائن للحسـاب وعـدم انتفـاع العميل - تبعاً لذلك - مبزايا املنتجات املصرفـية.

يقر العميل و/ أو من يتولى إدارة حسابه - بحسب األحوال - بعلمه وموافقته على حق البنك فـي نقل العميل من مسمى/ شريحة حساب إلى آخر دون حاجة للحصول على موافقته أو موافقة من يتولى إدارة حسابه.. 19
للبنك أن يعدل هذه الشروط واألحكام وكذلك الشروط واألحكام اخلاصة بأي نوع من أنواع احلسابات أو باستعمال بطاقات السحب اآللي، وذلك فـي أي وقت يشاء دون حاجة للحصول على موافقة العميل، وتسري الشروط . 20

واألحكام اجلديدة على احلسابات املفتوحة من تاريخ العمل بها ويتم اإلخطار عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.
ثانيًا - الشروط واألحكام اخلاصة باحلسابات اجلارية:

تتم مســحوبات العميل من احلســاب مبوجب الشــيكات التي يعدها البنك ويســلمها إلى العميل أو مبوجب أي مســتند صرف آخر مســتوٍف للشــروط القانونية يقبله البنك وفقاً لتقديره، كما يتم الســحب مبوجب بطاقة السحب . 1
اآللي أو أية بطاقة ائتمان وفقاً للشروط واألحكام اخلاصة بها.

 يلتــزم العميــل باحملافظــة علــى دفتــر الشــيكات املســلم إليــه، وعليــه إخطار البنك عن فقده أو فقد أحد شــيكاته، ويكون العميل وحده مســئوالً عن كافة األضرار املباشــرة وغير املباشــرة التي تترتب على وجود دفتر الشــيكات. 2
أو أحد شيكاته لدى أحد تابعيه أو الغير.

للبنك أن ميتنع عن صرف أية شيكات مسحوبة مقابل إيداع شيكات حتت التحصيل ما لم تكن تلك الشيكات قد مت حتصيلها فعاًل.. 3
باإلضافة إلى العقوبات املقررة في قانون اجلزاء على إصدار الشيكات بدون رصيد على احلساب والتي من بينها عقوبة احلبس، يقر العميل مبوافقته النهائية على إقفال كافة حسابات الشيكات اخلاصة به وإدراج اسمه في . 4

القائمة اخلاصة بالعمالء الذين أقفلت حساباتهم بسبب ارجتاع شيكات بدون رصيد مسحوبة منه أو ممن فوضه في ذلك - وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي  - إذا ارجتعت له خالل سنة شيكات بدون رصيد بحد أقصى 
ثالثة شيكات، كما يقر مبوافقته املسبقة على أية إجراءات أخرى قد يتخذها البنك فـي هذا اخلصوص، ويجوز للبنك - وفقاً لتقديره املطلق - أن يفتح حساباً آخر للعميل بدون شيكات بدياًل عن احلساب الذي مت قفله وأن 
يقيد على احلساب اجلديد التسهيالت املصرفـــية السابق منحها على احلساب املقفل إن وجدت. ويتحمل العميل كافة املسئوليات القانونية املترتبة على إصداره تلك الشيكات ودون أن يكون له احلق فـــي الرجوع على البنك 

بسبب إقفال حسابه أو إدراج إسمه بالقائمة املذكورة أو أي من اإلجراءات التي يتخذها البنك فـي هذا الصدد.
ثالثًا - الشروط واألحكام اخلاصة بحسابات التوفـير:

حسابات التوفـير العادية واملمتازة: )أ( 
يكون السحب من احلساب بواسطة النماذج املخصصة لذلك أو بواسطة بطاقات السحب اآللي أو بأية أداة أخرى يوفرها البنك وفقـاً للنظام املعمول به لديه، وال يجوز السحب من احلساب مبوجب شيكات.. 1
حتتسب الفائدة وتضاف إلى احلساب وفق النظام املعمول به فـي البنك، وتختلف باختالف العملة أو فئات الرصيد. . 2
ال حتتسب فائدة عن الشهر الذي يتجاوز عدد مرات السحب فـيه عن ثالث مرات، وذلك بحساب الوطني املمتاز.. 3
يصدر البنك كشف حساب طبقاً للنظم املعمول بها لديه، وتسري على هذا الكشف أحكام الفقرتني )5، 6( من البند )أوالً( من هذه الشروط واألحكام.. 4

)ب(   حسابات التوفـير ذات اجلوائز:
حساب التوفـير ذو اجلوائز، كحساب "اجلوهرة"، هو حساب بدون فائدة، ويخول صاحبه احلق فـي دخول عمليات السحب على اجلوائز التي يجريها البنك من وقت آلخر.. 1
يفتح هذا احلســاب لألفراد الطبيعيني بعد إيداع احلد األدنى املقرر، ويجوز - أيضاً - فتحه للعمالء دون احلادية والعشــرين من الولي أو الوصي، كما أن لألم فتحه ألبنائها القصر أو ألي منهم هبة منها، ويكون لها اإليداع . 2

فـيه أو السحب منه، فإن كان القاصر يتيماً فـيمتنع عليها السحب من احلساب. وأما ما ينتج من جوائز عن هذا احلساب، فتقر األم الواهبة بقبولها حفظ هذه اجلوائز لدى البنك حتى يبلغ القاصــر سـن الرشد حيث يكون 
له - عندئذ - احلق فـي استالمها والتصرف فـي احلساب.

طلب فتح حساب/حتديث بيانات )أفراد(

- 1 -

اسم الفرع:
رقم امللف:

رقم احلساب/ احلسابات:
اسم العميل:
رقم الهوية:



يجوز ملن بلغ ثمانية عشر عاماً ويكون ملتحقاً بعمل أو مزاوالً ملهنة أن يفتح هذا احلساب على أن يقدم شهادة مبا يتقاضاه من أجر أو دخل عن عمله.. 3
جتـري عمليات إيداع املبالغ وسحبها من احلساب مبوجب اإلشعارات املصرفـية املعتمدة.. 4
يلزم للســماح للعميل باالشــتراك فـــي الســحب على اجلوائز أن يكون احلد األدنى لرصيد احلســاب مبلغاً وقدره -/50 د.ك أو مضاعفاته مع االحتفاظ بهذا الرصيد فـــي احلســاب ملدة ال تقل عن أســبوع قبل موعد الســحب . 5

األسبوعي، وال تقل عن شهر قبل موعد السحب الشهري وال تقل عن شهرين قبل موعد السحب الربع سنوي، كما يلزم العميل أن يظل حسابه مفتوحاً حتى تاريخ السحب. 
يتم حتديد عدد فرص الدخول فـي السحب على أساس احلد األدنى للرصيد لفترة السحب أو وفقاً ملا يقرره البنك من سياسات من وقت آلخر.. 6
يلتــزم العميــل ويقــر بعلمــه التــام باإلبقــاء على مبلغ احلد األدنى الواجب توفره لالشــتراك في الســحب على جوائز حســاب اجلوهرة والبالغ حالياً مبلغ وقدره -/50 )خمســون دينار كويتي(، كما يقــر بقبوله النهائي من اآلن ملا . 7

يقرره البنك - منفرداً - من تعديـالت على هذا احلـد من وقت إلى آخر ، وبأحقية البنك وفقا لتقديره املطلق في قفل هذا احلساب فور انخفاض رصيد احلساب الدائن إلى صفر أو انخفاضه عن احلد املذكور وذلك دون 
حاجة إلى تنبيه العميل أو إخطاره

يلتزم العميل التزاما تاما بســداد العمولة املســتحقة بواقع دينارين كويتيني شــهرياً حال انخفاض متوســط الرصيد الشــهري الدائن باحلســاب عن مبلغ وقدره -/200 )مائة دينار كويتي( ، كما يقر بقبوله التام من اآلن ملا يقرره . 8
البنك - منفرداً - من تعديالت على سعر هذه العمولة أو مبلغ احلد األدنى للرصيد املوجب لتطبيقها من وقت إلى آخر. و يفوض العميل البنك  في استيفاء تلك العمولة من أية أرصدة دائنة بحساباته لدى البنك ، و يتعهد 
بعدم املطالبة بأية تعويضات عن أي أضرار تترتب على هذا االستيفاء نتيجة انخفاض الرصيد الدائن حلساب اجلوهرة، وما يترتب على ذلك من تخفيض فرص الدخول في السحب اإلسبوعي، الشهري أو الربع سنوي على 

اجلوائز أو عدم دخوله السحب كلي
في حالة فوز العميل بأي من اجلوائز النقدية التي يجري توزيعها في عمليات السحب وكذلك في حالة بلوغ رصيد احلساب حده األقصى احملدد من البنك، يكون للبنك إيداع قيمة اجلائزة وكذلك ما يزيد عن احلد األقصى . 9

املذكور في أي حساب آخر يكون مفتوحاً باسم العميل أو من يفتحه البنك - وفقاً لتقديره- لهذا الغرض.
يحق للبنك أن ينشر فـي أي من وسائل الدعاية واإلعالن التي يحددها أسماء العمالء الفائزين باجلائزة وصورهم مجتمعني أو منفردين، وأن يستخدم هذا النشر أيضاً ألغراض الدعاية والترويج خلدماته ومنتجاته.. 10
يحق للبنك اختيار فائز بديل للفائز األساســي في حال عدم توافر الشــروط و األحكام األساســية لســحب حســاب اجلوهرة بالنســبة للفائز األساســي،  كما يجوز للبنك في حال عدم القدرة على التواصل مع الفائز أو في حال . 11

بلوغ رصيد حسابه حده األقصى مع عدم وجود حساب أخر للعميل أن يفتح حساب جديد للفائز إليداع اجلائزة وفقا ملا يراه  مناسبا.
يحق للبنك دون اشعار مسبق الغاء أو تعديل أي شرط من الشروط اخلاصة بهذا احلساب او الشروط اخلاصة بالسحب على اجلوائز، وتسري على احلساب املذكور كافة الشروط واألحكام الواردة بنموذج طلب فتح احلسابات . 12

املصرفية املعمول به لدى مصرفنا ، مبا في ذلك ما يجريه البنك مستقباًل من تعديالت على هذه الشروط واألحكام
يحظــر علــى موظفــي بنــك الكويــت الوطنــي وأقاربهم من الدرجة األولى ) األب، األم، الزوج، الزوجة واألوالد( املشــاركة في ســحوبات حســاب اجلوهرة و يكون الفائز ملزما في حال مخالفة هــذا البند بإعادة اجلائزة إلى بنك . 13

الكويت الوطني. ويحق للبنك في هذه احلالة  أن يخصم قيمة اجلائزة من حساب/ حسابات الفائز دون احلصول على موافقته.
رابعًا - الشروط واألحكام اخلاصة بحسابات الودائع:

الوديعة ألجل ثابت: )أ( 
تستحق الوديعة مع الفوائد احملتسبة لها فقط فـي تاريخ االستحقاق املبني على وجه اإليصال الذي يصدره البنك عنها، ووفقاً للنظم املطبقة لدى البنك.. 1
يتم متديد أجل الوديعة - تلقائياً - ملدة أو ملدد أخرى مماثلة دون حاجة إلى إخطار أو تنبيه، وذلك ما لم يتسلم البنك من العميل قبل تاريخ االستحقاق بيومي عمل على األقل تعليمات كتابية بغير ذلك.. 2
إذا طلب العميل استرداد الوديعة أو جزء منها قبل حلول تاريخ استحقاقها، فإن هذا الطلب يخضع ملطلق تقدير البنك، وفي حال قبوله ال تستحق فائدة عن كامل مدة الوديعة.. 3

الوديعة املرنة: )ب( 
أقل مدة للوديعة املرنة هي ستة شهور، ويستمر متديدها تلقائياً ملدة أو ملدد مماثلة حتى يخطر العميل كتابة البنك بعدم رغبته فـي التمديد قبل تاريخ االستحقاق بثالثة أيام عمل على األقل.. 1
تدفع الفائدة في موعد استحقاقها حسبما يتفق عليه، وتقيد في احلساب الذي يحدده العميل.. 2

فـــي حالة ما إذا طلب العميل اســترداد الوديعة أو جزء منها قبل حلول تاريخ اســتحقاقها، فإن هذا الطلب يخضع ملطلق تقدير البنك ،وفي حال قبوله يحق للبنك اســترداد كل مبالغ الفائدة التي ســبق أن دفعها للعميل طوال 3. 
مدة الوديعة )وأية مدد أخرى امتدت إليها(، ويعيد البنك للعميل مبلغ الوديعة مخصوماً منه تلك الفوائد.

شروط وأحكام مشتركة لكافة الودائع: )ج( 
تعتبر بيانات الوديعة املطبوعة على وجه اإليصال الذي يصدره البنك عنها صحيحة ما لم يتم إخطار البنك كتابة بخالف ذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ ذلك اإليصال.. 1
إذا صادف تاريخ استحقاق الوديعة يوم عطلة رسمية، يتم متديدها - تلقائياً - لالستحقاق فـي يوم العمل التالي.. 2
تعتبر إضافة قيمة الوديعة وفوائدها حلساب العميل فـي تاريخ االستحقاق مبرئاً لذمة البنك جتاه العميل، وال يعتد - عندئذ - باإليصال السابق إصداره للعميل بشأنها.. 3
ال يجوز السحب من حساب الوديعة مبوجب شيكات، كما ال تصدر عليه بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب آلي.. 4
فـي حالة منح تسهيالت مصرفـية بضمان الوديعة، يظل الرهن سارياً عليها لصالح البنك حتى فـي حالة متديد أجلها ملدة أو ملدد أخرى أو فـي حالة تعديل رقمها أو عملتها أو مبلغها.. 5
يعتبر طلب العميل فتح حساب وديعة بعملة مغايرة لعملة حسابه املفتوح لدى البنك مبثابة طلب منه للبنك بفتح حساب جاٍر آخر له بذات عملة حساب الوديعة املطلوب فتحه، ويفوض البنك فـي إتخاذ ما يلزم لذلك، ويخضع . 6

احلساب اجلاري األخير لكافة الشروط واألحكام املنظمة للحسابات لدى البنك.
خامسًا - الشروط واألحكام وفقًا لباقة العميل:

                                       :"Thahabi"                 شروط االنضمام   إلى   عضوية   الذهبي
يقر العميل بااللتزام بالشروط  التالية:

بتوفر   أحد   الشروط   التالية على حسابه القائم لدى البنك وذلك قبل  االنضمام  إلى  عضوية   الذهبي :                                                                                                        . 1
راتب   شهري محول   إلى   البنك            مببلغ ال يقل عن   1,500 دينار   أو   أكثر ملدة  ثالثة   أشهر   متتالية         	 
وديعة   ثابتة أو   رصيد قائم في حساب   بفائدة   أو   بدون   فائدة    مببلغ   ال يقل مقداره عن  30,000  دينار   أو   أكثر ملدة   ستة   أشهر   متتالية                                                                                                                                                                     	 
  املشاركة   فـي   أحد   صناديق   الوطني   لالستثمار   مببلغ ال يقل مقداره عن  30,000  دينار   أو   أكثر ملدة   ستة   أشهر   متتالية                                	 

 باحملافظة   على   أي من شروط   االنضمام   طوال   فترة   العضوية،   وفـي   حال   فقدان أي من هذه الشروط   فـي   أي   وقت  بعد توافرها وانضمامه إلى عضوية الذهبي، يكون للبنك القيام بأي من اخليارين اآلتيني:                                                                                                                        . 2
خصم مبلغ 25 ديناراً شهرياً طوال   فترة   عدم توافر أي من هذين الشرطني، وتفويض البنك في استيفاء هذا املبلغ من أية أرصدة دائنة بحساباته لدى البنك                    	 
إلغاء جميع اإلعفاءات واالمتيازات املمنوحة له مبناسبة انضمامه في عضوية الذهبي وذلك دون حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار	 

                                        :                "Privilege" شروط  االنضمام   إلى   عضوية   اخلدمات املصرفية املميزة
يقر العميل بااللتزام بالشروط التالية:

 بتوفر   أحد الشروط   التالية   على حسابه القائم لدى البنك وذلك قبل   االنضمام  إلى   عضوية اخلدمات املصرفية املميزة:                                                                 . 1
راتب   شهري محول   إلى  البنك - ملدة  ثالثة   أشهر   متتالية                 - مببلغ   ال يقل مقداره عن  3,000  دينار   كويتي   أو   أكثر                                                                                                   	 
وديعة   ثابتة أو   رصيد قائم في  حساب   بفائدة   أو   حساب   بدون   فائدة   مببلغ ال يقل مقداره عن 100,000 دينار   كويتي   أو   أكثر ملدة  ثالثة   أشهر   متتالية 	 
االستثمار   فـي   أحد   صناديق   الوطني   لالستثمار   مببلغ ال يقل مقداره عن 100,000 دينار   كويتي   أو   أكثر ملدة  ثالثة   أشهر   متتالية                                                                                                                                                                           	 

باحملافظة   على   أي من شروط   االنضمام   طوال   فترة   العضوية،    وفـي   حال   فقدان أي من تلك  الشروط   فـي   أي   وقت  بعد توافرها وانضمامه إلى عضوية اخلدمات املصرفية املميزة، يكون للبنك القيام بأي من اخليارين اآلتيني:                                                                                                                        . 2
خصم مبلغ 50 ديناراً شهرياً طوال   فترة   عدم توافر أي من هذه الشروط، وتفويض البنك في استيفاء هذا املبلغ من أية أرصدة دائنة بحساباته لدى البنك	 
إلغاء جميع اإلعفاءات واالمتيازات املمنوحة له مبناسبة انضمامه في عضوية اخلدمات املصرفية املميزة وذلك دون حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار	 

سادسًا - الشروط واألحكام اخلاصة ببطاقة السحب اآللي:
تصــدر بطاقــة الســحب اآللــي للعميــل مبوافقــة البنــك، وهي البطاقة املبــني رقمها بصدر هذا الطلب، ويتعني على العميل- عند اســتالمه لها- توقيعها في املكان املخصص لذلك، وفي حالة قيام العميل بتحديد الرقم الســري . 1

اخلــاص بالبطاقــة "الكترونيــا" علــى النحــو املبــني بصــدر هــذا الطلب، فإنه يقر- مبوجب هذا- بعلمــه منفرداً بهذا الرقم، بعد أن حدده بنفســه على اجلهاز املخصص لذلك، ويقر العميل بعلمه بأن بطاقة الســحب اآللي ميكن 
استخدامها بدون الرقم السري وذلك في بعض نقاط البيع خارج دولة الكويت في املشتريات. وتعتبر البطاقة- في كل األوقات- ملًك للبنك، ويحق للبنك إلغاء حق استعمالها والرقم السري اخلاص بها أو وقف العمل بها أو 

رفض جتديدها- في أي وقت- وال يترتب على البنك أية مسئولية نتيجة لذلك، ويلتزم العميل بإعادة البطاقة فوراً إلى البنك عند إلغاء استعمالها.
يتعهد العميل باحملافظة على البطاقة وســرية الرقم اخلاص بها، ويقر مبســؤوليته عن كافة املســحوبات واملعامالت التي تتم داخل دولة الكويت أو خارجها باســتعمال البطاقة مع الرقم الســري أو بدونه، كما يتعهد بأال يعرض . 2

البطاقة أو الرقم السري للضياع أو يجري أو يتسبب فـي إجراء أي تعديل فـي البيانات الواردة عليها أو تشويهها، ويتحمل العميل املسئولية عن كافة األضرار التي تترتب على وجود البطاقة أو الرقم السري فـي يد أحد تابعيه 
أو الغير، كما يتحمل مســئولية كل ما يترتب على ضياع أٍي منهما أو ســرقته أو تزويره أو تســرب املعلومات عنه أو أي اســتعمال غير ســليم له، ويلتزم بإتخاذ اإلجراءات القانونية الواجبة وإخطار البنك بذلك كتابة وعلى الفور 

ليتخذ البنك اإلجراء املناسب. وفـي جميع األحوال يظل العميل مسئوالً عن أية مسحوبات أو معامالت تتم باستعمال تلك البطاقة مع الرقم السري أو بدونه حتى تاريخ إخطاره للبنك بذلك.
يتعهد العميل باالحتفاظ في حســاباته لدى البنك مببالغ كافية لتغطية جميع املســحوبات واملعامالت التي تتم باســتعمال البطاقة والرقم الســري أو بدونه في أجهزة الســحب اآللي أو نقاط البيع أو شــبكة االنترنت وال يجوز أن تتعدى . 3

املسحوبات واملعامالت املبلغ احملدد بواسطة البنك للسحب اليومي عن طريق أجهزة السحب اآللي أو نقاط البيع أو شبكة االنترنت، كما ال يجوز للعميل- بأي حال- السحب على املكشوف إال في حالة االتفاق املسبق مع البنك على ذلك.
يكون العميل مسئوالً جتاه البنك عن أية أضرار تنشأ بسبب استعمال أو سوء استعمال البطاقة سواء باستخدام الرقم السري أو بدونه عن طريق اخلدمة بالهاتف أو الفاكس أو أية أضرار تنشأ عموما بسبب االستعمال غير . 4

املصرح به للبطاقة ورقمها السري أو بدونه أو بسبب إخالل العميل بأي من الشروط واألحكام اخلاصة بالبطاقة، ويلتزم بتعويض البنك عن ذلك.
 ال يكــون البنــك مســئوالً عــن أيــة خســارة أو ضــرر ينشــأ بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بســبب عطــل أو تلــف أجهزة الســحب اآللي أو شــبكة اإلنترنــت أو خطوط الربــط أو رفــض البطاقة منهــا أو من أي من نقــاط البيع. 5

 أو البنــوك، وفـــي حالــة موافقــة نقــاط البيــع أو البنــوك أو بائــع البضائــع أو مــورد اخلدمات )التاجــر( على رّد مبلــغ للعميل يقوم البنك بقيده حلســابه عند اســتالمه تعليمات كتابية منها بذلك مع اســتيفاء العمــوالت املقررة،
وال يكون البنك مسئوالً عن أي تأخير فـي استالم هذه التعليمات.

تسجل جميع املسحوبات واملعامالت التي تتم بواسطة البطاقة والرقم السري أو بدونه، حسب النظام املتبع في البنك على حساب/ حسابات العميل املبينة في الطلب وأي حساب أو حسابات أخرى للعميل لدى البنك، وللبنك احلق في خصم . 6
الرصيد املدين في احلساب من الرصيد الدائن في أي حساب آخر للعميل، وتعتبر كشوف البنك املتعلقة باملسحوبات أو املعامالت التي تتم مبوجب البطاقة سواء باستخدام الرقم السري أو بدونه دلياًل قاطعاً إلثبات حقوق البنك قبل العميل.

حتتسب بالدينار الكويتي كافة املبالغ املستحقة على العميل نتيجة إصدار و استعمال البطاقة، و يتم - لهذا الغرض - حتويل املبالغ اخلاصة بأية معاملة )املعاملة: هي شراء السلع أو احلصول على اخلدمات أو التسليفات و . 7
املســحوبات النقدية أو على العمليات املرجتعة أو املعكوســة أو غير ذلك مما يتم عن طريق اســتعمال البطاقة( من معامالت البطاقة بالعمالت األجنبية إلى العملة احمللية )الدينار الكويتي(، و يعتد -في هذا التحويل - بســعر 
البيع الفوري للدينار الكويتي املعمول به في البنك مقابل العملة األجنبية في تاريخ استالم البنك بيان هذه املبالغ و يضاف سعر الصرف نسبة مئوية بحد أقصى 2,75% على جميع املعامالت التي تتم خارج الكويت أو عبر 
مواقع اإلنترنت العاملية بالدينار الكويتي أو بالعمالت األجنبية، ويقر العميل بأنه قبل ذلك. و متثل هذه النســبة املضافة تكاليف مرتبطة ملعامالت البطاقة التي تتم خارج الكويت مثل التكاليف اإللزامية و تكاليف التســوية و 
التفويض، و كذلك تكاليف تغطية مخاطر تقلب أسار صرف العمالت و اخلسائر الناجتة عن عمليات االحتيال والتزوير. )املعاملة( أو )معاملة البطاقة(: هي شراء السلع أو احلصول علي اخلدمات أو التسليفات / املسحوبات 

النقدية أو علي العمليات املرجتعة أو املعكوسة أو غير ذلك مما يتم عن طريق استعمال البطاقة.
يقر العميل بأنه وافق وصرح للبنك بتقدمي خدمة حتديث بيانات البطاقات املسجلة من قبل العميل مع التجار ومقدمي اخلدمات واالشتراكات الدورية على املواقع االلكترونية أو عبر الهاتف ، وذلك في حال انتهاء صالحية البطاقة املسجلة . 8

أو إصدار بطاقة بديلة حتى يتسنى لتلك التجار االستمرار في خصم املبالغ املستحقة على العميل وتقدمي اخلدمات املنوطة بها.

طلب فتح حساب/حتديث بيانات )أفراد(
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رح للبنك باســتخدام املعلومات والبيانات اخلاصة بالعميل والكشــف عنها وتبادلها مع أي من فروعه والشــركات التابعة له داخل الكويت أو خارجها، وكذلك مع بعض مقدمي اخلدمات التســويقية والدعاية . 9 يقر العميل بأنه قد وافق وصَّ
واالستقصاء والتحصيل والتواصل الهاتفي واإللكتروني وغيرهم من مقدمي اخلدمات الذين يتعاقد معهم البنك.

في حالة إصدار بطاقات منفصلة لعدة أشــخاص مشــتركني في حســاب مشــترك، يكون كل حامل بطاقة من األشــخاص املذكورين مســئوالً بالتضامن جتاه البنك عن كافة املســحوبات واملعامالت التي تتم على ذلك احلســاب . 10
باستعمال أي من البطاقات املذكورة سواء باستخدام الرقم السري أو بدونه.

للعميل استعمال البطاقة سواء باستخدام الرقم السري أو بدونه في حتويل األموال االلكتروني عند نقطة البيع لشراء البضائع واخلدمات، ويعتبر الدفع مضموناً وغير قابل لإليقاف عند استعمال العميل لهذه اخلدمة.. 11
يتم شراء البضائع واخلدمات باستعمال البطاقة ورقمها السري أو بدونه لدى نقاط البيع أو عن طريق شبكة االنترنت ويتحمل العميل وحده املخاطر واملسئوليات الناشئة عنها ، وال يتحمل البنك بأي ضمان أو بأي مسئولية . 12

في هذا اخلصوص سواء جتاه العميل أو جتاه التاجر، وال شأن للبنك بأي اعتراض للعميل على تلك البضائع أو اخلدمات، سواء كان االعتراض لعدم وصولها إليه أو لتأخر تسليمها أو لعيوب في مواصفاتها أو لغير ذلك من 
األسباب، وال يعتبر البنك مسئوالً عن أية أضرار أو خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تلحق بالعميل من جراء ذلك، كما ال يعتبر البنك طرفاً في أية منازعة قد تثور في هذا الصدد بني العميل وبني التاجر ويظل العميل - في 

جميع األحوال ورغم اعتراضه أو منازعته - مسئوالً قبل البنك عن جميع املبالغ واملصروفات والعموالت التي تقيد على حسابه/ حساباته لديه.
يجوز إلغاء البطاقة فـي حالة احتجازها لدى أي من أجهزة الصرف اآللي، ويجوز للبنك - فـي هذه احلالة - أن يصدر بطاقة أخرى برسوم جديدة.. 13
 للعميــل اســتعمال البطاقــة للحصــول علــى خدمــات أخــرى يعلــن البنــك عنهــا مــن وقــت آلخــر مقابل الرســوم والعمــوالت التي يحددهــا البنك، ويحــق للبنك - فـــي أي وقــت - إلغاء أو وقــف أو تعديــل خدمــات البطاقة كلها. 14

أو بعضها، كما يحق له تعديل الرسوم والعموالت املقررة ألدائها.
سابعًا - الشروط واألحكام اخلاصة بخدمة الوطني الهاتفـية:

يوافق العميل على قيام البنك بتسجيل جميع املكاملات الهاتفـية التي جترى معه.. 1
تكون جميع القيود والعمليات التي جترى على حساب العميل بناًء على هذه اخلدمة ملزمة له وحجة قاطعة عليه، ويتحمل العميل - وحده - كامل املسئولية عن كافة العمليات التي تتم باستخدام هذه اخلدمة، وتنصرف إليه . 2

آثارها، وتقع عليه تبعاتها، كما يلتزم بتعويض البنك عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.
ملا كان الدخول الستخدام هذه اخلدمة ال يتم إال باستخدام العميل للرقم السري اخلاص ببطاقة السحب اآللي، فإن العميل يلتزم مبا ورد فـــي شأن احملافظة على الرقم السري بالشروط واألحكام اخلاصة ببطاقة السحب . 3

اآللي، كما يقر بأنه يتحمل كافة اآلثار الناشــئة عن أي اســتخدام للرقم الســري للحصول على خدمة الوطني الهاتفـــية، ويكون مجرد اســتخدام الرقم الســري للدخول لهذه اخلدمة ســبباً كافـــياً لتحمل العميل كافة نتائج هذه 
املعامالت ولو لم يجريها بنفسه، وتأكيداً لذلك ال يكون للعميل أن ينازع فـي صحة التسجيل الصوتي أو فـي أنه صوت غيره طاملا متت املعاملة بواسطة استخدام الرقم السري، وذلك ما لم يخطر العميل البنك قبل إجراء هذه 

املعامالت بفقد الرقم السري أو إطالع الغير عليه، كما ال يحق للعميل املطالبة بالتسجيالت احملفوظة لدى البنك بعد انقضاء املدة احملددة حلفظها طبقاً للنظم املطبقة لديه. 
 يحــق للبنــك - وفــق تقديــره املطلــق فـــي أي وقــت - االمتنــاع عــن تنفـــيذ التعليمــات الصــادرة إليــه بواســطة هذه اخلدمــة، كما يكون لــه وقف هذه اخلدمــة كلياً أو جزئيــاً دون أن يلتــزم بإبداء أســباب وبغير حاجــة إلى تنبيه. 4

أو إخطار، وال يتحمل البنك أية مسؤولية من جراء هذا االمتناع أو الوقف الكلي أو اجلزئي.
ثامنًا - الشروط واألحكام اخلاصة باخلدمات املصرفـية املقدمة عبر اإلنترنت )خدمة "الوطني عبر اإلنترنت" املصرفية وخدمة حسابك على موبايلك(:

 فـي حال اختيار العميل االنتفاع بأي من خدمتي "الوطني عبر اإلنترنت" املصرفية "NBK Online Banking" و/أو "حسابك على موبايلك" "NBK Mobile Banking" ويشار إلى كل منهما فـي هذا البند بكلمة "اخلدمة"، يلتزم . 1
العميل - ومبوجب توقيعه على هذا الطلب - بكافة الشروط واألحكام التي يضعها البنك الستخدام هذه اخلدمة أو لالستفادة من أي منتج مدرج بقائمة اخلدمات املتاحة ملستخدمي تلك اخلدمة حالياً أو مستقباًل، كما يكون 

مسئوالً عن استيفاء أية متطلبات فنية قد يطلبها البنك لهذا الغرض.
يتحمل العميل - وحده - كــامل املسئولية عن كافة العمليات التي تتم باستخــدام هذه اخلدمة، وتنصرف إليه آثارها، وتقع عليه تبعـــاتهـــا، كما يلتزم بتعويض البنك عن أية أضرار مباشرة أو غير مبــاشرة قد تنتج من جراء ذلك.. 2
يحق للبنك - وفق تقديره املطلق فـــي أي وقت - االمتناع عن تنفـــيذ التعليمات الصادرة إليه بواسطة هذه اخلدمة كما يكون له وقف هذه اخلدمة كلياً أو جزئياً دون أن يلتزم بإبداء أسباب أو أن يلتزم بإخطار العميل بذلك، . 3

ومن غير أن يتحمل البنك أية مسئولية من جراء هذا االمتناع أو الوقف الكلي أو اجلزئي.
تاسعًا - الشروط واالحكام اخلاصة بالتحويالت املصرفية وتعليمات الدفع:

فـــي هذه الشــروط واألحكام تعني كلمة "العميل" أو "العميل اآلمر" الشــخص الطبيعي أو االعتباري املوقع على طلب التحويل. وتعني كلمة "البنك" بنك الكويت الوطني )ش.م.ك.ع.( وفروعة وشــركاته التابعة كما أن املفرد قد . 1
وفقا لسياق النص يشمل اجلمع والعكس بالعكس.

يوافق العميل على أن البنك ال يتحمل بأية مسؤولية عن تأخير أو عدم إجراء أو إمتام التحويل بسبب عدم  وجود رصيد كاف أو خلطأ أو نقص فـــي بيانات طلب التحويل أو لفرض أية قيود على التحويالت أو حلجز املبلغ . 2
أو مصادرته من قبل السلطات احمللية أو سلطات الدول األخرى أو لقيام شبهة تضمنتها عملية من عمليات غسيل األموال أو ألية أسباب أخرى خارجة عن إدارة البنك. 

يتحمل املستفيد رسوم البنوك املراسلة ما لم يختار العميل حتمل تلك الرسوم ويكون للبنك في احلالة األخيرة ان يحتسب مصاريف تقديرية لهذه البنوك، ويلتزم العميل بسداد أيه مصاريف إضافية تطالب بها البنوك املراسلة. . 3
وفي حال اختيار العميل حتمل رسوم البنوك املراسلة فإن ذلك ال يحول من قيام بنك املستفيد بخصم رسوم اخرى من قيمه احلوالة.

وفـــي حالة عدم صرف قيمة هذا التحويل ، يعتد فـــي حتديد القيمة التي يطالب العميل بردها مبعدل سعر شراء العملة املعمول به لليوم الذي يتم فيه إعادة التحويل وليس للعميل أن يطالب بإعادة قيمة التحويل إاّل إذا قام . 4
برّد ما تسلمه من شيكات مصرفية أو مستندات أخرى صدرت عن البنك، وبعد أن يكون البنك قد تسلم إشعارا نهائيا من مراسليه بأن التحويل لم يتم صرف قيمته وأن التعليمات األصلية املتعلقة به قد الغيت. 

من املتفق عليه أن البنك ومـراسليه فـي حّل من أية مسؤولية عن أية نتـــائج تقع بسبب أي اختــالف أو تــأخير أو سهو أو خطأ تلغرافـي أو تقني أو خطأ فـي نقل تعليمات، ويوافق العميل على أن البنك ومراسليه ال يتحملون . 5
بأيه مسؤولية إذا تأخر دفع املبلغ للحصول علي التأكيدات املطلوبة إلثبات صحة ما ورد فـــي أمر التحـــــويل أو تعليمات الدفع من أسماء وبيـــانـــــات، ويلتزم العميل يأن يعوض البنك ومراسليه عن أية خســـــــارة قد تنتج من 

جراء ذلك وفـي جميع األحوال ال يكون البنك مسؤوالً عن أيه خسارة تنشأ عن تنفيذ هذا التحويل أو عن خطأ أو أي إهمال من البنوك املراسلة.
ما لم يكن هناك أي موانع أخرى، فإن البنك ســيقوم بإرســال مبلغ احلوالة إلى حســاب املســتفيد في يوم العمل التالي ألمر التحويل، ومن املتوقع أن تســتغرق مدة التحويل حلني وصول املبلغ حلســاب املســتفيد 3 أيام عمل، وال . 6

يتحمل البنك  أية مسئولية في حال عدم  امتام هذا التحويل إلى حساب املستفيد خالل هذه املدة .
في حال تعرض العميل الحتيال أو وقوع خطأ أثناء إجراء حتويل لألموال، فإّنه يجب على العميل إخطار اخلدمة الهاتفية للبنك 1801801 على الفور إلّتخاذ اإلجراء الالزم وذلك دون أدنى مسئولية على البنك جتاه العميل . 7

عن استرداد قيمة التحويل.
يقر العميل صراحًة بأنه ال يجوز إلغاء أمر التحويل أو استرداد مبلغ التحويل بعد قيده بحساب املستفيد، ويكون رد مبلغ التحويل - في حال إلغاء األمر - مشروطاً مبوافقة بنك املستفيد قبل قيده بحساب األخير، أو موافقة . 8

املستفيد على رد املبلغ بعد قيده بحسابه.
ينبه البنك العمالء إلى أن بعض البنوك تقوم بقبول وتنفيذ عمليات حتويل األموال لديها وفق رقم احلســاب )أوااليبان IBAN( حتى ولو لم يتطابق رقم احلســاب مع اســم املســتفيد، ويعفى العميل مبوجب هذا كال من البنك . 9

وكذلك البنك املفتوح لديه حساب املستفيد من أي التزام على إي منهما بالتحقق من اسم املستفيد أو رقم حسابه المتام هذا التحويل.
يخضع هذا التحويل ألحكام القانون الكويتي وإلختصاص احملاكم الكويتية.. 10
يحق للبنك ، ودون الزام عليه ووفقاً لتقديره وحده، أن يجرى اتصاالً هاتفياً مسجاًل مع العميل لتعزيز تعليماته الكتابية للتحويالت. وفي حال تعذر إجراء االتصال الهاتفي ال يتحمل البنك بأية مسئولية عند تنفيذ أو تأجيل . 11

أو عدم تنفيذ تعمليات العميل.
عاشرًا - شروط وأحكام أخرى:

يقــر الطــرف الثانــي مبوافقتــه علــى قيــام البنك - من خالل موظفيه وممثليه ومســؤوليه - بالتقصي مبحل إقامته و/أو محل عمله عن صحة املعلومات والبيانات املســجلة عنه لــدى البنك ومتابعة حتديثها، كما يصرح الطرف . 1
الثانــي للبنــك باإلفصــاح عــن البيانــات واملعلومــات املتعلقــة مبديونية الطرف الثاني لدى البنك وذلك ألي طرف آخر مبا في ذلك أي من موظفي ومســؤولي جهة عمل الطرف الثاني، ســواء املســجلة لدى البنك وقت االقتراض 
 أو التــي التحــق بالعمــل لديهــا بعــد ذلــك، ويبــرئ الطــرف الثاني - مبوجب هذا - البنك وموظفيه ومســؤوليه وممثليه من املســؤولية عن األضرار التي قد يتكبدها الطرف الثاني بشــكل مباشــر أو غير مباشــر نتيجة اإلفصاح

عن تلك املعلومات والبيانات.
يقر العميل بأنه قد إتخذ من عنوانه املبنّي بهذا الطلب موطناً مختاراً له فـــي كل ما يتعلق بحساباته لدى البنك أو يتصل بها وفـــيما قد ينشأ عنها من نزاعات أو دعاوى قضائية أمام جميع درجات التقاضي وكذلك بالنسبة . 2

إلجــراءات التنفـــيذ اجلبريــة، وتعتبــر جميــع املراســالت واإلعالنــات القانونيــة والقضائية التــي توجه إليه من البنك على هذا العنــوان أو بالفاكس أو بالبريد املســجل أو املمتاز صحيحة ومنتجة لكافة آثارهــا القانونية. ويعتبر 
املوطن املختار للعميل هو املكان املعني قانوناً إلعالنه فـــيه رسمياً وإرسال كافة املراسالت إليه فـــي كل ما يتعلق بحساباته لدى البنك، وال يكون أي تغيير لهذا املوطن أو رقم صندوق البريد أو رقم الفاكس منتجاً ألي أثر إال 

من تاريخ تسلم البنك إخطاراً بهذا التغيير مبوجب كتاب مسجل.
يقر العميل بقبوله أن يكون هذا الطلب وســائر البيانات واملســتندات امللحقة به هي األســاس لطلب فتح أي حســاب جديد لدى البنك، كما يقر بإطالعه على الشــروط واألحكام املنظمة للحســابات لدى البنك واملتقدم بيانها، . 3

ويوافق على أن تسري هذه الشروط واألحكام على جميع حساباته التي تفتح حالياً أو مستقباًل لدى البنك. 
فـي حال فتح حساب بإسم القاصر مبعرفة الولي أو الوصي أو الواهب، يقر فاحت احلساب - ومبوجب هذا - بعلمه أن فـي وسع القاصر أن يفتح حساباً مبعرفته طبقاً للقوانني والنظم املصرفـية املعمول بها فـي دولة الكويت، . 4

وأن يتعامل على جميع احلسابات املفتوحة منه بإسمه، وال يتحمل البنك بأية مسئولية عن تعامالت القاصر على هذه احلسابات.
يكون النص العربي فـي هذه الشروط واألحكام هو الواجب التطبيق عند وقوع أي تعارض بينه وبني النص اإلجنليزي.. 5

احلادي عشر - القانون املطبق واالختصاص القضائي:
كل نزاع قد ينشأ فـي هذا اخلصوص يخضع ألحكام القانون الكويتي والختصاص احملاكم الكويتية، ويقر العميل بقبوله االختصاص احمللي حملاكم محافظة عاصمة الكويت.

أقر بأنني قد اطلعت على الشروط واألحكام املنظمة للحسابات واستلمت نسخة منها.

السـتـخـدام الـبـنـك فـقـط تــوقــيــع الــعــمــيــل
مت التوقيع أمامي بعد التحقق من شخصية العميل واإلطالع على املستندات املقدمة.

رقم احلساب:  
إسم فاحت احلساب:  

التوقيع:  
املوافق على احلساب:  

التوقيع:  

طلب فتح حساب/حتديث بيانات )أفراد(
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منوذج خدمات عامة وإقرارات ملحقة بطلب فتح احلساب

اقرار وتعهد - عنوان العميل:
، بــأن العنوان املبني في البطاقة املدنيــة يخالف عنوان اقامتي  أقــر أنــا املوقــع  أدنــاه،  اجلنســية، وأحمل بطاقة مدنية رقم 

.)KYC( الفعلي واملدون في منوذج »اعرف عميلك« وأتعهد مبوافاة بنك الكويت الوطنى بالبطاقة املدنية بعد تعديل محل االقامة مبا يتوافق مع العنوان املدون في منوذج اعرف عميلك

اقرار وتعهد خاص بالبطاقة املدنية:
أقــر أنــا املوقــع أدناه،  اجلنســية، وأحمل جواز ســفر رقم  وأتعهــد مبوافاة بنك الكويت الوطنــي ببطاقتي املدنية بدولة 

الكويت وذلك فور صدورها مبجرد االنتهاء من اجراءات اإلقامة اخلاصة بي.
كما أنني أفوض البنك - مبوجب هذا الكتاب - بتجميد و / أو غلق احلساب فى حال مرور ستة شهور من تاريخ فتح احلساب دون قيامي بتزويد البنك بصورة عن تلك البطاقة.

اقرار األم لفتح حساب قاصر:
إحلاقاً بطلبي فتح حساب )زينة/الشباب( ألبني/ أبنتي القاصر  أقـر بأن املبالغ التي سـأودعهـا فـي احلساب الذي قمت بفتحه ألبني/ أبنتي املذكور)ة( 
هي هبة شــخصية مني ولم ترد للقاصر من أي طريق آخر، وأقر بأن ما ســأقوم بســحبه من مبالغ ســيكون ملواجهة املصروفات والنفقات املعيشــية للقاصر/ القاصرة كما أنه لن يُســمح ألي شــخص 

بالسحب من هذا احلساب إال بتعليمات خطية صادرة مني شخصياً.

اقرار وتعهد بفتح حساب اجلوهرة لقاصر:
أنا املوقعة أدناه والدة القاصر  أقر بأن املبالغ التي أودعتها فـي حساب اجلوهرة الذي قمت بفتحه ألبني / أبنتي املذكور )ة( هي هبه 
مني ولم ترد للقاصر من أي طريق آخر. واتعهد وألتزم بعدم الســحب من هذا احلســاب اال بغرض الصرف على القاصر، كما اتعهد بإخطار البنك اذا ما كان القاصر يتيماً وقت الســحب حيث ال 

يحق لي عندئذ السحب من احلساب.
كما اتعهد بعدم استالم ما قد يفوز به إبني/ إبنتي املذكور)ة( بأي من جوائز عن هذا احلساب وذلك حلني بلوغه سن الرشد فيكون له آنذاك حق التصرف فـي احلساب.

كما أقر بعلمي بالتزام البنك بتنفيذ أي أحكام قضائية تصدر فـي شأن التصريح للوصي أو الولي الطبيعي بالصرف من تلك املبالغ فـي حالة صدور حكم قضائي.

اقرار و تعهد - لغة احلساب:
أنا املوقع أدناه أتقدم بطلب قبول توقيعي على منوذج فتح حساب باللغة العربية، مع األخذ بعني االعتبار أن جميع املراسالت بيننا وكذلك كشوفات احلساب ستكون باللغة العربية فقط.

طلب نقل حساب من فرع إلى فرع اخر

يرجى املوافقه على نقل حسابنا لديكم من فرع  ليصبح لدى فرع  مع احتفاظ احلساب بذات الرقم دون تغيير محماًل 
بكافة التزاماتنا املباشرة و غير املباشرة جتاه مصرفكم

طلب تغير توقيع

/ على كافة معامالتي على حسابي لديكم املذكور أدناه وذلك حتت مسئوليتي الكامله  / الرجاء اعتماد النموذج املبني أدناه كتوقيع جديد لي اعتبارا من 
و دون أدنى مسئولية على البنك.

هذا وأصرح لكم بقبول جميع الشيكات التي تقدم على احلساب املذكور والتي حتمل توقيعي القدمي.

منوذج التوقيع القدميمنوذج التوقيع اجلديد

        
طلب حتريك حساب مجمد/حساب مجمد غير مطالب به

الرجاء العمل على حتريك حسابي املجمد/املجمد املغلق املذكور أدناه وخصم كافة العموالت من نفس احلساب دون أدنى مسؤلية على البنك.

تعليمات العميل:  رصيد احلساب:  

طلب بطاقة الوطني اكسبرس

الرجاء اصدار بطاقة الوطني اكسبرس على حسابي املذكور أدناه   مع رقم سري   بدون رقم سري.

وأقر بأني قد اطلعت وقبلت الشروط والبنود املذكوره أدناه واخلاصه ببطاقة الوطني اكسبرس وأوافق على التقيد بها.

Signatureالتوقيعاالسم: 
Confirmed

رقم الهوية: 

رقم امللف/ احلساب:



طلب فتح حساب/حتديث بيانات )أفراد(

أواًل - الشروط واألحكام العامة لكافة أنواع احلسابات:
تسري الشروط واألحكام التالية على جميع أنواع احلسابات إضافة إلى الشروط واألحكام اخلاصة بكل نوع من أنواع احلسابات املدرجة فـيما يلي بالفقرة اخلاصة بها وغيرها من الشروط واألحكام املقررة ألية حسابات أو خدمات أخرى:

تكون إدارة احلساب لصاحبه )العميل( أو ممثله أو نائبه القانوني أو وكيله، وال يعتد فـي مواجهة البنك بزوال صفة من يدير احلساب ما لم يتسلم البنك إخطاراً كتابياً بذلك.. 1
يوكل العميل البنك فـي حتصيل قيمة األوراق التجارية وغيرها من العمليات املصرفـية مع قيد صافـيها فـي حسابه وفقاً للنظم املعمول بها لدى البنك.. 2
للبنك احلق فـي أن يخصم تلقائياً على حساب العميل املصاريف املتعلقة بإمساك احلساب والعموالت، وكذلك أية مبالغ تكون قد أضيفت خطًأ للحساب.. 3
فـــي . 4 يقيــد  أن  للبنــك  ويحــق  عملتهــا،  أو  مســمياتها  أو  طبيعتهــا  عــن  النظــر  بغــض  البعــض  بعضهــا  ضامنــة  ومســتقباًل  حاليــاً  خارجهــا  أو  الكويــت  داخــل  التابعــة  شــركاته  أو  فروعــه  مــن  أي  أو  البنــك  لــدى  العميــل  حســابات  جميــع  تعتبــر 

والتحويــل  بينهــا،  فـــيما  املقاصــة  وإجــراء  واحــد  حســاب  فـــي  العميــل  حســابات  مــن  أٍي  وتوحيــد  دمــج  للبنــك  يحــق  كمــا  األخــرى،  احلســابات  فـــي  املديــن  للرصيــد  ســداداً  العميــل  علــى  لــه  يســتحق  مبلــغ  أي  منهــا  ألي  املديــن  اجلانــب 
البنــك  لــدى  وغيرهــا  ثمينــة  ومعــادن  وماليــة  جتاريــة  وأوراق  نقديــة  مبالــغ  مــن   - عملــة  بأيــة   - العميــل  إيداعــات  جميــع  تعتبــر  كمــا  املســبقة.  العميــل  موافقــة  علــى  للحصــول  حاجــة  دون   - البنــك  ملطلوبــات  ســداداً   - آلخــر  حســاب   مــن 
أو أي من فروعه أو شركاته التابعة داخل الكويت أو خارجها، مرهونة رهناً حيازياً من املرتبة األولى لصالح البنك ضماناً وتأميناً لوفاء العميل بكافة التزاماته قبله ودون حاجة إلى إقرار خاص بذلك، ويكون للبنك احلق فـي احلصول على مستحقاته واستيفاء 
دينه مباشرًة من األموال املشار إليها بطريق املقاصة باألولوية واألفضلية على أي دائن آخر دون حاجة لتنبيه أو إخطار أو أي إجراء آخر. ويعتبر توقيع العميل على طلب فتح احلساب مبثابة تعليمات مباشرة منه لفروع البنك وشركاته التابعة داخل الكويت 

وخارجها لتنفـيذ ما تقدم وإعمال سائر الشروط واألحكام التي يخضع لها هذا الطلب، ويصرح العميل بإطالع تلك الفروع والشركات التابعة على هذا الطلب وبأن تعتد به حتى ولو اختلف توقيعه عليه عن منوذج توقيعه لديها.
تعتبر بيانات كشــف احلســاب صحيحة ما لم يتســلم البنك من العميل اعتراضاً كتابياً خالل ثالثني يوماً من تاريخ القيد باحلســاب أو خالل خمســة عشــر يوماً من تاريخ إرســال كشــف احلســاب إليه بالبريد العادي أو توفره بالبريد اإللكتروني أي املوعدين . 5

أقرب، ويعتبر العميل أنه قد تســلم كشــف احلســاب إذا لم يطلبه خالل خمســة عشــر يوماً من التاريخ احملدد إلرســاله إليه، وفـــي جميع األحوال ال يتحمل البنك باملســئولية عن أية أضرار حتدث عن طريق البريد، ســواء للتأخير أو فقد الرســائل أو إفشــاء 
سريتها نتيجًة لذلك أو ألي سبب آخر.

 في حال طلب ارسال كشوف احلساب عبر البريد اإللكتروني، سيتم ارسالها لعنوان البريد اإللكتروني املسجل في نظام البنك، في حال تغير العنوان البريدي، يتحمل العميل كامل مسئولية حتديث بياناته في البنك عن طريق الفرع أو خدمة الوطني عبر اإلنترنت.. 6
تكون دفاتر البنك وقيوده حجة قاطعة فـي إثبات ما للعميل وما عليه فـي تعامله مع البنك، وال يحق للعميل االعتراض على صحتها بأي وجه من الوجوه، ما لم يثبت العميل عكس ذلك.. 7
إذا أصبح احلساب مديناً دون إتفاق مسبق، يحق للبنك أن يخصم املديونية من حسابات العميل أو أي منها وأن يتقاضى فوائد وعمولة ترتيب أموال على الرصيد اليومي الناشئ عن كشف هذا احلساب، وحتتسب الفائدة على أساس احلد األقصى لسعر . 8

الفائدة اإلتفاقية املقرر من قبل بنك الكويت املركزي بالنسـبة للرصيد املدين بالدينار الكويتي، وعلى أساس أعلى سعر للفائدة يطبقه البنك على الرصيد املدين بالعملة األجنبية، كما حتتسب العمولة بواقع 0,5% )نصف فـي املائة( شهرياً على أعلى رصيد 
مدين خالل الشهر، وذلك كله دون إخالل بحق البنك فـي مطالبة العميل بالسداد الفوري للرصيد املدين والفائدة والعمولة املستحقة وأية مصاريف أخرى. 

يقر العميل - فـيما يتعلق باحلساب املفتوح بإسمه - بأنه هو املستفـيد منه، وأما فـيما يتعلق باحلساب املفتوح نيابة عن آخرين فـيقر فاحت احلساب بأن املستفـيد منه هو املذكور إسمه فـي طلب فتح احلساب وأن نيابته عن هذا املستفـيد صحيحة ومطابقة . 9
للحقيقة وسارية املفعول.

رح للبنك باستخدام املعلومات والبيانات اخلاصة بالعميل والكشف عنها وتبادلها مع أي من فروعه والشركات التابعة له داخل الكويت أو خارجها، وكذلك مع بعض مقدمي اخلدمات التسويقية والدعاية واالستقصاء والتحصيل . 10 يقر العميل بأنه قد وافق وصَّ
والتواصل الهاتفي واإللكتروني وغيرهم من مقدمي اخلدمات الذين يتعاقد معهم البنك

البنــك. 11 علــى  مســئولية  أدنــى  ودون  املدنيــة  للمعلومــات  العامــة  الهيئــة  مــن   - وقــت  أي  فـــي   - بــه  اخلــاص  العمــل  وعنــوان  الطلــب  بهــذا  املذكــورة  املدنيــة  ببطاقتــه  املدونــة  البيانــات  علــى  البنــك  حصــول  علــى  يوافــق  بأنــه  العميــل   يقــر 
أو الهيئة. كما يقر العميل بأنه يوافق ويسمح لكل من البنك وشركة شبكة املعلومات االئتمانية )ش.م.ك.م( بتبادل املعلومات عنـه فـيما يتعلق بالقروض االستهالكية والتسهيالت االئتمانية املرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، وذلك فـيما بني البنوك وشركات 
االســتثمار اخلاضعة لرقابة البنك املركزي وكافة الشــركات واملؤسســات التجارية التي تقوم مبنح تســهيالت ائتمانية عن طريق البيع املقســط للســلع واخلدمات واملشــاركة فـــي نظام جتميع البيانات واملعلومات املقرر مبوجب القانون رقم 2 لســنة 2001، وذلك 

دون أدنى مسئولية على البنك أو شركة شبكة املعلومات االئتمانية. 
 يقر العميل مبســئوليته التامة وعلمه بالنتائج التي قد تترتب عليه جتاه كافة عمليات اإليداع التي تقيد فـــي حســابه من قبل أي شــخص أو جهة ما لم يتم رفضها خالل خمســة عشــر يوماً من تاريخ صدور كشــف احلســاب الذي تضمن هذا القيد أو علمه . 12

باإليداع بأية طريقة أخرى أيهما أسبق، ويلتزم العميل باالمتناع عن إيداع أو قبول إيداع أية أموال مشبوهة أو مجهولة املصدر سواء كانت نقوداً أو حتويالت أو شيكات أو غير ذلك.
يقر العميل بتحمله وحده املسئولية الكاملة عن صحة وسريان مفعول كافة التظهيرات التي ترد على الشيكات وأوامر الدفع والكمبياالت وأية مستندات أخرى تودع فـي حسابه لدى البنك.. 13
يحق للبنك جتنيب األموال املودعة بحسابات العميل أو احملولة إليه حال قيام شبهة تضمنتها عملية من عمليات غسيل األموال، وذلك وفقاً لتقدير البنك املطلق ودون أدنى مسئولية عليه.. 14
يُعتد بنموذج توقيع العميل لدى البنك فـي سائر معامالته بكافة حساباته املفتوحة حالياً أو التي تفتح مستقباًل لدى البنك، شاملة حساباته الفرعية واإلضافـية ومبا فـيها كذلك أي حساب يتـم فتحـه - فـي أي وقت - من خالل خدمة "الوطني عبر اإلنترنت" . 15

املصرفية "NBK Online Banking"، وذلك ما لم يتسلم البنك من العميل - قبل فتح أي من تلك احلسابات - تعليمات خطية مغايرة تكون مقبولة لدى البنك وفقاً للنظم املطبقة لديه. ويقر العميل بأن أية حسابات فرعية أو إضافـية يتم فتحها فـي أي وقت، 
ومبا فـيها أي حساب يتم فتحه من خالل خدمة الوطني الهاتفـية وكذلك خدمة "الوطني عبر اإلنترنت" املصرفية "NBK Online Banking"، تسري عليها الشروط واألحكام احلالية املنظمة للحسابات وما قد يطرأ عليها من تعديالت. 

ال يتحمل البنك أية مسؤولية عن احلجوز القضائية أو أوامر السلطات الرسمية بالتحفظ على احلسابات أو عن تبعات القوة القاهرة أو احلوادث املفاجئة كاحلروب أو العصيان املدني أو املسلح أو أية أسباب أخرى خارجة عن إرادة البنك.. 16
يحق للبنك قفل احلساب فـــي أي وقت دون حاجة إلبداء األسباب، ويلتزم العميل مبجرد إخطاره بذلك بأن يسلم البنك دفاتر التوفـــير ودفاتر الشيكات وكذلك بطاقات االئتمان والسحب اآللي وغيرها، كما يلتزم بسداد الرصيد املدين وكل ما يستجد من . 17

مستحقات وفوائد. وفـي جميع األحوال تسري الفوائد املدينة - بعد قفل احلساب - بذات سعر وطريقة احتساب الفائدة اإلتفاقية.
يقر العميل بإطالعه على تعرفة اخلدمات املصرفـية املعتمدة من بنك الكويت املركزي واملعمول بها لدى البنك كما يقر باستالمه نسخة منها، ويقر أيضاً بقبوله لكافة الرسوم والعموالت املبينة بها، وما يطرأ عليها من تعديالت وما يضاف إليها مستقباًل من وقت . 18

إلى آخر، كما يتعهد بأن يحتفظ مببالغ كافـية فـي أي من حساباته لدى البنك لتغطية تلك الرسوم والعموالت. ويفوض العميل - مبوجب هذا - البنك فـي أن يستوفـي تلك الرسوم والعموالت من أية أرصدة دائنة بحسابات العميل لدى البنك، وال يتحمل البنك 
بأية مسئولية عما قد يترتب على هذا االستيفاء من أضرار نتيجة انخفاض الرصيد الدائن للحسـاب وعـدم انتفـاع العميل - تبعاً لذلك - مبزايا املنتجات املصرفـية.

يقر العميل و/ أو من يتولى إدارة حسابه - بحسب األحوال - بعلمه وموافقته على حق البنك فـي نقل العميل من مسمى/ شريحة حساب إلى آخر دون حاجة للحصول على موافقته أو موافقة من يتولى إدارة حسابه.. 19
للبنك أن يعدل هذه الشروط واألحكام وكذلك الشروط واألحكام اخلاصة بأي نوع من أنواع احلسابات أو باستعمال بطاقات السحب اآللي، وذلك فـي أي وقت يشاء دون حاجة للحصول على موافقة العميل، وتسري الشروط واألحكام اجلديدة على احلسابات . 20

املفتوحة من تاريخ العمل بها ويتم اإلخطار عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.
ثانيًا - الشروط واألحكام اخلاصة باحلسابات اجلارية:

تتم مســحوبات العميل من احلســاب مبوجب الشــيكات التي يعدها البنك ويســلمها إلى العميل أو مبوجب أي مســتند صرف آخر مســتوٍف للشــروط القانونية يقبله البنك وفقاً لتقديره، كما يتم الســحب مبوجب بطاقة الســحب اآللي أو أية بطاقة ائتمان وفقاً . 1
للشروط واألحكام اخلاصة بها.

الشــيكات. 2 دفتــر  وجــود  علــى  تترتــب  التــي  املباشــرة  وغيــر  املباشــرة  األضــرار  كافــة  عــن  مســئوالً  وحــده  العميــل  ويكــون  شــيكاته،  أحــد  فقــد  أو  فقــده  عــن  البنــك  إخطــار  وعليــه  إليــه،  املســلم  الشــيكات  دفتــر  علــى  باحملافظــة  العميــل   يلتــزم 
أو أحد شيكاته لدى أحد تابعيه أو الغير.

للبنك أن ميتنع عن صرف أية شيكات مسحوبة مقابل إيداع شيكات حتت التحصيل ما لم تكن تلك الشيكات قد مت حتصيلها فعاًل.. 3
باإلضافة إلى العقوبات املقررة في قانون اجلزاء على إصدار الشــيكات بدون رصيد على احلســاب والتي من بينها عقوبة احلبس، يقر العميل مبوافقته النهائية على إقفال كافة حســابات الشــيكات اخلاصة به وإدراج اســمه في القائمة اخلاصة بالعمالء . 4

الذين أقفلت حســاباتهم بســبب ارجتاع شــيكات بدون رصيد مســحوبة منه أو ممن فوضه في ذلك - وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي  - إذا ارجتعت له خالل ســنة شــيكات بدون رصيد بحد أقصى ثالثة شــيكات، كما يقر مبوافقته املســبقة على أية 
إجراءات أخرى قد يتخذها البنك فـــي هذا اخلصوص، ويجوز للبنك - وفقاً لتقديره املطلق - أن يفتح حساباً آخر للعميل بدون شيكات بدياًل عن احلساب الذي مت قفله وأن يقيد على احلساب اجلديد التسهيالت املصرفـــية السابق منحها على احلساب 
املقفل إن وجدت. ويتحمل العميل كافة املسئوليات القانونية املترتبة على إصداره تلك الشيكات ودون أن يكون له احلق فـي الرجوع على البنك بسبب إقفال حسابه أو إدراج إسمه بالقائمة املذكورة أو أي من اإلجراءات التي يتخذها البنك فـي هذا الصدد.

ثالثًا - الشروط واألحكام اخلاصة بحسابات التوفـير:
حسابات التوفـير العادية واملمتازة: )أ( 

يكون السحب من احلساب بواسطة النماذج املخصصة لذلك أو بواسطة بطاقات السحب اآللي أو بأية أداة أخرى يوفرها البنك وفقـاً للنظام املعمول به لديه، وال يجوز السحب من احلساب مبوجب شيكات.. 1
حتتسب الفائدة وتضاف إلى احلساب وفق النظام املعمول به فـي البنك، وتختلف باختالف العملة أو فئات الرصيد. . 2
ال حتتسب فائدة عن الشهر الذي يتجاوز عدد مرات السحب فـيه عن ثالث مرات، وذلك بحساب الوطني املمتاز.. 3
يصدر البنك كشف حساب طبقاً للنظم املعمول بها لديه، وتسري على هذا الكشف أحكام الفقرتني )5، 6( من البند )أوالً( من هذه الشروط واألحكام.. 4

)ب(   حسابات التوفـير ذات اجلوائز:
حساب التوفـير ذو اجلوائز، كحساب "اجلوهرة"، هو حساب بدون فائدة، ويخول صاحبه احلق فـي دخول عمليات السحب على اجلوائز التي يجريها البنك من وقت آلخر.. 1
يفتح هذا احلســاب لألفراد الطبيعيني بعد إيداع احلد األدنى املقرر، ويجوز - أيضاً - فتحه للعمالء دون احلادية والعشــرين من الولي أو الوصي، كما أن لألم فتحه ألبنائها القصر أو ألي منهم هبة منها، ويكون لها اإليداع فـــيه أو الســحب منه، فإن كان . 2

القاصر يتيماً فـيمتنع عليها السحب من احلساب. وأما ما ينتج من جوائز عن هذا احلساب، فتقر األم الواهبة بقبولها حفظ هذه اجلوائز لدى البنك حتى يبلغ القاصــر سـن الرشد حيث يكون له - عندئذ - احلق فـي استالمها والتصرف فـي احلساب.
يجوز ملن بلغ ثمانية عشر عاماً ويكون ملتحقاً بعمل أو مزاوالً ملهنة أن يفتح هذا احلساب على أن يقدم شهادة مبا يتقاضاه من أجر أو دخل عن عمله.. 3
جتـري عمليات إيداع املبالغ وسحبها من احلساب مبوجب اإلشعارات املصرفـية املعتمدة.. 4
يلزم للســماح للعميل باالشــتراك فـــي الســحب على اجلوائز أن يكون احلد األدنى لرصيد احلســاب مبلغاً وقدره -/50 د.ك أو مضاعفاته مع االحتفاظ بهذا الرصيد فـــي احلســاب ملدة ال تقل عن أســبوع قبل موعد الســحب األســبوعي، وال تقل عن شهر قبل . 5

موعد السحب الشهري وال تقل عن شهرين قبل موعد السحب الربع سنوي، كما يلزم العميل أن يظل حسابه مفتوحاً حتى تاريخ السحب. 
يتم حتديد عدد فرص الدخول فـي السحب على أساس احلد األدنى للرصيد لفترة السحب أو وفقاً ملا يقرره البنك من سياسات من وقت آلخر.. 6
يلتزم العميل ويقر بعلمه التام باإلبقاء على مبلغ احلد األدنى الواجب توفره لالشتراك في السحب على جوائز حساب اجلوهرة والبالغ حالياً مبلغ وقدره -/50 )خمسون دينار كويتي(، كما يقر بقبوله النهائي من اآلن ملا يقرره البنك - منفرداً - من تعديـالت . 7

على هذا احلـد من وقت إلى آخر ، وبأحقية البنك وفقا لتقديره املطلق في قفل هذا احلساب فور انخفاض رصيد احلساب الدائن إلى صفر أو انخفاضه عن احلد املذكور وذلك دون حاجة إلى تنبيه العميل أو إخطاره
يلتزم العميل التزاما تاما بســداد العمولة املســتحقة بواقع دينارين كويتيني شــهرياً حال انخفاض متوســط الرصيد الشــهري الدائن باحلســاب عن مبلغ وقدره -/200 )مائة دينار كويتي( ، كما يقر بقبوله التام من اآلن ملا يقرره البنك - منفرداً - من تعديالت . 8

على ســعر هذه العمولة أو مبلغ احلد األدنى للرصيد املوجب لتطبيقها من وقت إلى آخر. و يفوض العميل البنك  في اســتيفاء تلك العمولة من أية أرصدة دائنة بحســاباته لدى البنك ، و يتعهد بعدم املطالبة بأية تعويضات عن أي أضرار تترتب على هذا 
االستيفاء نتيجة انخفاض الرصيد الدائن حلساب اجلوهرة، وما يترتب على ذلك من تخفيض فرص الدخول في السحب اإلسبوعي، الشهري أو الربع سنوي على اجلوائز أو عدم دخوله السحب كلي

في حالة فوز العميل بأي من اجلوائز النقدية التي يجري توزيعها في عمليات الســحب وكذلك في حالة بلوغ رصيد احلســاب حده األقصى احملدد من البنك، يكون للبنك إيداع قيمة اجلائزة وكذلك ما يزيد عن احلد األقصى املذكور في أي حســاب آخر . 9
يكون مفتوحاً باسم العميل أو من يفتحه البنك - وفقاً لتقديره- لهذا الغرض.

يحق للبنك أن ينشر فـي أي من وسائل الدعاية واإلعالن التي يحددها أسماء العمالء الفائزين باجلائزة وصورهم مجتمعني أو منفردين، وأن يستخدم هذا النشر أيضاً ألغراض الدعاية والترويج خلدماته ومنتجاته.. 10
يحق للبنك اختيار فائز بديل للفائز األساسي في حال عدم توافر الشروط و األحكام األساسية لسحب حساب اجلوهرة بالنسبة للفائز األساسي،  كما يجوز للبنك في حال عدم القدرة على التواصل مع الفائز أو في حال بلوغ رصيد حسابه حده األقصى . 11

مع عدم وجود حساب أخر للعميل أن يفتح حساب جديد للفائز إليداع اجلائزة وفقا ملا يراه  مناسباً.
يحق للبنك دون اشــعار مســبق الغاء أو تعديل أي شــرط من الشــروط اخلاصة بهذا احلســاب او الشــروط اخلاصة بالســحب على اجلوائز، وتســري على احلساب املذكور كافة الشــروط واألحكام الواردة بنموذج طلب فتح احلسابات املصرفية املعمول به لدى . 12

مصرفنا ، مبا في ذلك ما يجريه البنك مستقباًل من تعديالت على هذه الشروط واألحكام
يحظر على موظفي بنك الكويت الوطني وأقاربهم من الدرجة األولى ) األب، األم، الزوج، الزوجة واألوالد( املشــاركة في ســحوبات حســاب اجلوهرة و يكون الفائز ملزما في حال مخالفة هذا البند بإعادة اجلائزة إلى بنك الكويت الوطني. ويحق للبنك في . 13

هذه احلالة  أن يخصم قيمة اجلائزة من حساب/ حسابات الفائز دون احلصول على موافقته.
رابعًا - الشروط واألحكام اخلاصة بحسابات الودائع:

الوديعة ألجل ثابت: )أ( 
تستحق الوديعة مع الفوائد احملتسبة لها فقط فـي تاريخ االستحقاق املبني على وجه اإليصال الذي يصدره البنك عنها، ووفقاً للنظم املطبقة لدى البنك.. 1
يتم متديد أجل الوديعة - تلقائياً - ملدة أو ملدد أخرى مماثلة دون حاجة إلى إخطار أو تنبيه، وذلك ما لم يتسلم البنك من العميل قبل تاريخ االستحقاق بيومي عمل على األقل تعليمات كتابية بغير ذلك.. 2
إذا طلب العميل استرداد الوديعة أو جزء منها قبل حلول تاريخ استحقاقها، فإن هذا الطلب يخضع ملطلق تقدير البنك، وفي حال قبوله ال تستحق فائدة عن كامل مدة الوديعة.. 3

الوديعة املرنة: )ب( 
أقل مدة للوديعة املرنة هي ستة شهور، ويستمر متديدها تلقائياً ملدة أو ملدد مماثلة حتى يخطر العميل كتابة البنك بعدم رغبته فـي التمديد قبل تاريخ االستحقاق بثالثة أيام عمل على األقل.. 1
تدفع الفائدة في موعد استحقاقها حسبما يتفق عليه، وتقيد في احلساب الذي يحدده العميل.. 2

فـــي حالة ما إذا طلب العميل اســترداد الوديعة أو جزء منها قبل حلول تاريخ اســتحقاقها، فإن هذا الطلب يخضع ملطلق تقدير البنك ،وفي حال قبوله يحق للبنك اســترداد كل مبالغ الفائدة التي ســبق أن دفعها للعميل طوال مدة الوديعة )وأية مدد أخرى 3. 
امتدت إليها(، ويعيد البنك للعميل مبلغ الوديعة مخصوماً منه تلك الفوائد.

شروط وأحكام مشتركة لكافة الودائع: )ج( 
تعتبر بيانات الوديعة املطبوعة على وجه اإليصال الذي يصدره البنك عنها صحيحة ما لم يتم إخطار البنك كتابة بخالف ذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ ذلك اإليصال.. 1
إذا صادف تاريخ استحقاق الوديعة يوم عطلة رسمية، يتم متديدها - تلقائياً - لالستحقاق فـي يوم العمل التالي.. 2
تعتبر إضافة قيمة الوديعة وفوائدها حلساب العميل فـي تاريخ االستحقاق مبرئاً لذمة البنك جتاه العميل، وال يعتد - عندئذ - باإليصال السابق إصداره للعميل بشأنها.. 3
ال يجوز السحب من حساب الوديعة مبوجب شيكات، كما ال تصدر عليه بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب آلي.. 4
فـي حالة منح تسهيالت مصرفـية بضمان الوديعة، يظل الرهن سارياً عليها لصالح البنك حتى فـي حالة متديد أجلها ملدة أو ملدد أخرى أو فـي حالة تعديل رقمها أو عملتها أو مبلغها.. 5
يعتبر طلب العميل فتح حساب وديعة بعملة مغايرة لعملة حسابه املفتوح لدى البنك مبثابة طلب منه للبنك بفتح حساب جاٍر آخر له بذات عملة حساب الوديعة املطلوب فتحه، ويفوض البنك فـي إتخاذ ما يلزم لذلك، ويخضع احلساب اجلاري األخير لكافة . 6

الشروط واألحكام املنظمة للحسابات لدى البنك.

الشروط واألحكام املنظمة للحسابات



طلب فتح حساب/حتديث بيانات )أفراد(

خامسًا - الشروط واألحكام وفقًا لباقة العميل:
                                       :"Thahabi"                 شروط االنضمام   إلى   عضوية   الذهبي

يقر العميل بااللتزام بالشروط  التالية:
بتوفر   أحد   الشروط   التالية على حسابه القائم لدى البنك وذلك قبل  االنضمام  إلى  عضوية   الذهبي :                                                                                                        . 1

راتب   شهري محول   إلى   البنك            مببلغ ال يقل عن   1,500 دينار   أو   أكثر ملدة  ثالثة   أشهر   متتالية         	 
وديعة   ثابتة أو   رصيد قائم في حساب   بفائدة   أو   بدون   فائدة    مببلغ   ال يقل مقداره عن  30,000  دينار   أو   أكثر ملدة   ستة   أشهر   متتالية                                                                                                                                                                     	 
  املشاركة   فـي   أحد   صناديق   الوطني   لالستثمار   مببلغ ال يقل مقداره عن  30,000  دينار   أو   أكثر ملدة   ستة   أشهر   متتالية                                	 

 باحملافظة   على   أي من شروط   االنضمام   طوال   فترة   العضوية،   وفـي   حال   فقدان أي من هذه الشروط   فـي   أي   وقت  بعد توافرها وانضمامه إلى عضوية الذهبي، يكون للبنك القيام بأي من اخليارين اآلتيني:                                                                                                                        . 2
خصم مبلغ 25 ديناراً شهرياً طوال   فترة   عدم توافر أي من هذين الشرطني، وتفويض البنك في استيفاء هذا املبلغ من أية أرصدة دائنة بحساباته لدى البنك                    	 
إلغاء جميع اإلعفاءات واالمتيازات املمنوحة له مبناسبة انضمامه في عضوية الذهبي وذلك دون حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار	 

                                        :                "Privilege" شروط  االنضمام   إلى   عضوية   اخلدمات املصرفية املميزة
يقر العميل بااللتزام بالشروط التالية:

 بتوفر   أحد الشروط   التالية   على حسابه القائم لدى البنك وذلك قبل   االنضمام  إلى   عضوية اخلدمات املصرفية املميزة:                                                                 . 1
راتب   شهري محول   إلى  البنك - ملدة  ثالثة   أشهر   متتالية                 - مببلغ   ال يقل مقداره عن  3,000  دينار   كويتي   أو   أكثر                                                                                                   	 
وديعة   ثابتة أو   رصيد قائم في  حساب   بفائدة   أو   حساب   بدون   فائدة   مببلغ ال يقل مقداره عن 100,000 دينار   كويتي   أو   أكثر ملدة  ثالثة   أشهر   متتالية 	 
االستثمار   فـي   أحد   صناديق   الوطني   لالستثمار   مببلغ ال يقل مقداره عن 100,000 دينار   كويتي   أو   أكثر ملدة  ثالثة   أشهر   متتالية                                                                                                                                                                           	 

باحملافظة   على   أي من شروط   االنضمام   طوال   فترة   العضوية،    وفـي   حال   فقدان أي من تلك  الشروط   فـي   أي   وقت  بعد توافرها وانضمامه إلى عضوية اخلدمات املصرفية املميزة، يكون للبنك القيام بأي من اخليارين اآلتيني:                                                                                                                        . 2
خصم مبلغ 50 ديناراً شهرياً طوال   فترة   عدم توافر أي من هذه الشروط، وتفويض البنك في استيفاء هذا املبلغ من أية أرصدة دائنة بحساباته لدى البنك	 
إلغاء جميع اإلعفاءات واالمتيازات املمنوحة له مبناسبة انضمامه في عضوية اخلدمات املصرفية املميزة وذلك دون حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار	 

سادسًا - الشروط واألحكام اخلاصة ببطاقة السحب اآللي:
تصدر بطاقة الســحب اآللي للعميل مبوافقة البنك، وهي البطاقة املبني رقمها بصدر هذا الطلب، ويتعني على العميل- عند اســتالمه لها- توقيعها في املكان املخصص لذلك، وفي حالة قيام العميل بتحديد الرقم الســري اخلاص بالبطاقة "الكترونيا" على . 1

النحو املبني بصدر هذا الطلب، فإنه يقر- مبوجب هذا- بعلمه منفرداً بهذا الرقم، بعد أن حدده بنفسه على اجلهاز املخصص لذلك، ويقر العميل بعلمه بأن بطاقة السحب اآللي ميكن استخدامها بدون الرقم السري وذلك في بعض نقاط البيع خارج دولة 
الكويت في املشــتريات. وتعتبر البطاقة- في كل األوقات- ملًك للبنك، ويحق للبنك إلغاء حق اســتعمالها والرقم الســري اخلاص بها أو وقف العمل بها أو رفض جتديدها- في أي وقت- وال يترتب على البنك أية مســئولية نتيجة لذلك، ويلتزم العميل بإعادة 

البطاقة فوراً إلى البنك عند إلغاء استعمالها.
يتعهد العميل باحملافظة على البطاقة وسرية الرقم اخلاص بها، ويقر مبسؤوليته عن كافة املسحوبات واملعامالت التي تتم داخل دولة الكويت أو خارجها باستعمال البطاقة مع الرقم السري أو بدونه، كما يتعهد بأال يعرض البطاقة أو الرقم السري للضياع . 2

أو يجري أو يتســبب فـــي إجراء أي تعديل فـــي البيانات الواردة عليها أو تشــويهها، ويتحمل العميل املســئولية عن كافة األضرار التي تترتب على وجود البطاقة أو الرقم الســري فـــي يد أحد تابعيه أو الغير، كما يتحمل مســئولية كل ما يترتب على ضياع أٍي 
منهما أو سرقته أو تزويره أو تسرب املعلومات عنه أو أي استعمال غير سليم له، ويلتزم بإتخاذ اإلجراءات القانونية الواجبة وإخطار البنك بذلك كتابة وعلى الفور ليتخذ البنك اإلجراء املناسب. وفـــي جميع األحوال يظل العميل مسئوالً عن أية مسحوبات 

أو معامالت تتم باستعمال تلك البطاقة مع الرقم السري أو بدونه حتى تاريخ إخطاره للبنك بذلك.
يتعهد العميل باالحتفاظ في حساباته لدى البنك مببالغ كافية لتغطية جميع املسحوبات واملعامالت التي تتم باستعمال البطاقة والرقم السري أو بدونه في أجهزة السحب اآللي أو نقاط البيع أو شبكة االنترنت وال يجوز أن تتعدى املسحوبات واملعامالت املبلغ احملدد . 3

بواسطة البنك للسحب اليومي عن طريق أجهزة السحب اآللي أو نقاط البيع أو شبكة االنترنت، كما ال يجوز للعميل- بأي حال- السحب على املكشوف إال في حالة االتفاق املسبق مع البنك على ذلك.
يكون العميل مســئوالً جتاه البنك عن أية أضرار تنشــأ بســبب اســتعمال أو ســوء اســتعمال البطاقة ســواء باســتخدام الرقم الســري أو بدونه عن طريق اخلدمة بالهاتف أو الفاكس أو أية أضرار تنشــأ عموما بسبب االســتعمال غير املصرح به للبطاقة ورقمها . 4

السري أو بدونه أو بسبب إخالل العميل بأي من الشروط واألحكام اخلاصة بالبطاقة، ويلتزم بتعويض البنك عن ذلك.
ال يكون البنك مسئوالً عن أية خسارة أو ضرر ينشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب عطل أو تلف أجهزة السحب اآللي أو شبكة اإلنترنت أو خطوط الربط أو رفض البطاقة منها أو من أي من نقاط البيع أو البنوك، وفـي حالة موافقة نقاط البيع أو . 5

البنوك أو بائع البضائع أو مورد اخلدمات )التاجر( على رّد مبلغ للعميل يقوم البنك بقيده حلسابه عند استالمه تعليمات كتابية منها بذلك مع استيفاء العموالت املقررة، وال يكون البنك مسئوالً عن أي تأخير فـي استالم هذه التعليمات.
تسجل جميع املسحوبات واملعامالت التي تتم بواسطة البطاقة والرقم السري أو بدونه، حسب النظام املتبع في البنك على حساب/ حسابات العميل املبينة في الطلب وأي حساب أو حسابات أخرى للعميل لدى البنك، وللبنك احلق في خصم الرصيد املدين في احلساب . 6

من الرصيد الدائن في أي حساب آخر للعميل، وتعتبر كشوف البنك املتعلقة باملسحوبات أو املعامالت التي تتم مبوجب البطاقة سواء باستخدام الرقم السري أو بدونه دلياًل قاطعاً إلثبات حقوق البنك قبل العميل.
حتتســب بالدينار الكويتي كافة املبالغ املســتحقة على العميل نتيجة إصدار و اســتعمال البطاقة، و يتم - لهذا الغرض - حتويل املبالغ اخلاصة بأية معاملة )املعاملة: هي شــراء الســلع أو احلصول على اخلدمات أو التســليفات و املســحوبات النقدية أو على . 7

العمليات املرجتعة أو املعكوســة أو غير ذلك مما يتم عن طريق اســتعمال البطاقة( من معامالت البطاقة بالعمالت األجنبية إلى العملة احمللية )الدينار الكويتي(، و يعتد -في هذا التحويل - بســعر البيع الفوري للدينار الكويتي املعمول به في البنك مقابل 
العملة األجنبية في تاريخ استالم البنك بيان هذه املبالغ و يضاف سعر الصرف نسبة مئوية بحد أقصى 2,75% على جميع املعامالت التي تتم خارج الكويت أو عبر مواقع اإلنترنت العاملية بالدينار الكويتي أو بالعمالت األجنبية، ويقر العميل بأنه قبل ذلك. 
و متثل هذه النســبة املضافة تكاليف مرتبطة ملعامالت البطاقة التي تتم خارج الكويت مثل التكاليف اإللزامية و تكاليف التســوية و التفويض، و كذلك تكاليف تغطية مخاطر تقلب أســار صرف العمالت و اخلســائر الناجتة عن عمليات االحتيال والتزوير. 

)املعاملة( أو )معاملة البطاقة(: هي شراء السلع أو احلصول علي اخلدمات أو التسليفات / املسحوبات النقدية أو علي العمليات املرجتعة أو املعكوسة أو غير ذلك مما يتم عن طريق استعمال البطاقة.
يقر العميل بأنه وافق وصرح للبنك بتقدمي خدمة حتديث بيانات البطاقات املسجلة من قبل العميل مع التجار ومقدمي اخلدمات واالشتراكات الدورية على املواقع االلكترونية أو عبر الهاتف ، وذلك في حال انتهاء صالحية البطاقة املسجلة أو إصدار بطاقة بديلة حتى . 8

يتسنى لتلك التجار االستمرار في خصم املبالغ املستحقة على العميل وتقدمي اخلدمات املنوطة بها.
رح للبنك باستخدام املعلومات والبيانات اخلاصة بالعميل والكشف عنها وتبادلها مع أي من فروعه والشركات التابعة له داخل الكويت أو خارجها، وكذلك مع بعض مقدمي اخلدمات التسويقية والدعاية واالستقصاء والتحصيل والتواصل . 9 يقر العميل بأنه قد وافق وصَّ

الهاتفي واإللكتروني وغيرهم من مقدمي اخلدمات الذين يتعاقد معهم البنك.
في حالة إصدار بطاقات منفصلة لعدة أشخاص مشتركني في حساب مشترك، يكون كل حامل بطاقة من األشخاص املذكورين مسئوالً بالتضامن جتاه البنك عن كافة املسحوبات واملعامالت التي تتم على ذلك احلساب باستعمال أي من البطاقات املذكورة . 10

سواء باستخدام الرقم السري أو بدونه.
للعميل استعمال البطاقة سواء باستخدام الرقم السري أو بدونه في حتويل األموال االلكتروني عند نقطة البيع لشراء البضائع واخلدمات، ويعتبر الدفع مضموناً وغير قابل لإليقاف عند استعمال العميل لهذه اخلدمة.. 11
يتم شــراء البضائع واخلدمات باســتعمال البطاقة ورقمها الســري أو بدونه لدى نقاط البيع أو عن طريق شــبكة االنترنت ويتحمل العميل وحده املخاطر واملســئوليات الناشــئة عنها ، وال يتحمل البنك بأي ضمان أو بأي مســئولية في هذا اخلصوص ســواء . 12

جتاه العميل أو جتاه التاجر، وال شــأن للبنك بأي اعتراض للعميل على تلك البضائع أو اخلدمات، ســواء كان االعتراض لعدم وصولها إليه أو لتأخر تســليمها أو لعيوب في مواصفاتها أو لغير ذلك من األســباب، وال يعتبر البنك مســئوالً عن أية أضرار أو 
خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تلحق بالعميل من جراء ذلك، كما ال يعتبر البنك طرفاً في أية منازعة قد تثور في هذا الصدد بني العميل وبني التاجر ويظل العميل - في جميع األحوال ورغم اعتراضه أو منازعته - مسئوالً قبل البنك عن جميع املبالغ 

واملصروفات والعموالت التي تقيد على حسابه/ حساباته لديه.
يجوز إلغاء البطاقة فـي حالة احتجازها لدى أي من أجهزة الصرف اآللي، ويجوز للبنك - فـي هذه احلالة - أن يصدر بطاقة أخرى برسوم جديدة.. 13
كلهــا. 14 البطاقــة  خدمــات  تعديــل  أو  وقــف  أو  إلغــاء   - وقــت  أي  فـــي   - للبنــك  ويحــق  البنــك،  يحددهــا  التــي  والعمــوالت  الرســوم  مقابــل  آلخــر  وقــت  مــن  عنهــا  البنــك  يعلــن  أخــرى  خدمــات  علــى  للحصــول  البطاقــة  اســتعمال   للعميــل 

أو بعضها، كما يحق له تعديل الرسوم والعموالت املقررة ألدائها.
سابعًا - الشروط واألحكام اخلاصة بخدمة الوطني الهاتفـية:

يوافق العميل على قيام البنك بتسجيل جميع املكاملات الهاتفـية التي جترى معه.. 1
تكون جميع القيود والعمليات التي جترى على حساب العميل بناًء على هذه اخلدمة ملزمة له وحجة قاطعة عليه، ويتحمل العميل - وحده - كامل املسئولية عن كافة العمليات التي تتم باستخدام هذه اخلدمة، وتنصرف إليه آثارها، وتقع عليه تبعاتها، كما . 2

يلتزم بتعويض البنك عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.
ملا كان الدخول الستخدام هذه اخلدمة ال يتم إال باستخدام العميل للرقم السري اخلاص ببطاقة السحب اآللي، فإن العميل يلتزم مبا ورد فـي شأن احملافظة على الرقم السري بالشروط واألحكام اخلاصة ببطاقة السحب اآللي، كما يقر بأنه يتحمل كافة . 3

اآلثار الناشئة عن أي استخدام للرقم السري للحصول على خدمة الوطني الهاتفـــية، ويكون مجرد استخدام الرقم السري للدخول لهذه اخلدمة سبباً كافـــياً لتحمل العميل كافة نتائج هذه املعامالت ولو لم يجريها بنفسه، وتأكيداً لذلك ال يكون للعميل أن 
ينازع فـــي صحة التســجيل الصوتي أو فـــي أنه صوت غيره طاملا متت املعاملة بواســطة اســتخدام الرقم الســري، وذلك ما لم يخطر العميل البنك قبل إجراء هذه املعامالت بفقد الرقم الســري أو إطالع الغير عليه، كما ال يحق للعميل املطالبة بالتســجيالت 

احملفوظة لدى البنك بعد انقضاء املدة احملددة حلفظها طبقاً للنظم املطبقة لديه. 
تنبيــه. 4 إلــى  حاجــة  وبغيــر  أســباب  بإبــداء  يلتــزم  أن  دون  جزئيــاً  أو  كليــاً  اخلدمــة  هــذه  وقــف  لــه  يكــون  كمــا  اخلدمــة،  هــذه  بواســطة  إليــه  الصــادرة  التعليمــات  تنفـــيذ  عــن  االمتنــاع   - وقــت  أي  فـــي  املطلــق  تقديــره  وفــق   - للبنــك   يحــق 

أو إخطار، وال يتحمل البنك أية مسؤولية من جراء هذا االمتناع أو الوقف الكلي أو اجلزئي.
ثامنًا - الشروط واألحكام اخلاصة باخلدمات املصرفـية املقدمة عبر اإلنترنت )خدمة "الوطني عبر اإلنترنت" املصرفية وخدمة حسابك على موبايلك(:

فـــي حال اختيار العميل االنتفاع بأي من خدمتي "الوطني عبر اإلنترنت" املصرفية "NBK Online Banking" و/أو "حسابك على موبايلك" "NBK Mobile Banking" ويشار إلى كل منهما فـــي هذا البند بكلمة "اخلدمة"، يلتزم العميل - ومبوجب توقيعه على هذا . 1
الطلب - بكافة الشروط واألحكام التي يضعها البنك الستخدام هذه اخلدمة أو لالستفادة من أي منتج مدرج بقائمة اخلدمات املتاحة ملستخدمي تلك اخلدمة حالياً أو مستقباًل، كما يكون مسئوالً عن استيفاء أية متطلبات فنية قد يطلبها البنك لهذا الغرض.

يتحمل العميل - وحده - كــامل املسئولية عن كافة العمليات التي تتم باستخــدام هذه اخلدمة، وتنصرف إليه آثارها، وتقع عليه تبعـــاتهـــا، كما يلتزم بتعويض البنك عن أية أضرار مباشرة أو غير مبــاشرة قد تنتج من جراء ذلك.. 2
يحق للبنك - وفق تقديره املطلق فـــي أي وقت - االمتناع عن تنفـــيذ التعليمات الصادرة إليه بواســطة هذه اخلدمة كما يكون له وقف هذه اخلدمة كلياً أو جزئياً دون أن يلتزم بإبداء أســباب أو أن يلتزم بإخطار العميل بذلك، ومن غير أن يتحمل البنك أية . 3

مسئولية من جراء هذا االمتناع أو الوقف الكلي أو اجلزئي.
تاسعًا - الشروط واالحكام اخلاصة بالتحويالت املصرفية وتعليمات الدفع:

فـي هذه الشروط واألحكام تعني كلمة "العميل" أو "العميل اآلمر" الشخص الطبيعي أو االعتباري املوقع على طلب التحويل. وتعني كلمة "البنك" بنك الكويت الوطني )ش.م.ك.ع.( وفروعة وشركاته التابعة كما أن املفرد قد وفقا لسياق النص يشمل اجلمع والعكس بالعكس.. 1
يوافق العميل على أن البنك ال يتحمل بأية مســؤولية عن تأخير أو عدم إجراء أو إمتام التحويل بســبب عدم  وجود رصيد كاف أو خلطأ أو نقص فـــي بيانات طلب التحويل أو لفرض أية قيود على التحويالت أو حلجز املبلغ أو مصادرته من قبل الســلطات . 2

احمللية أو سلطات الدول األخرى أو لقيام شبهة تضمنتها عملية من عمليات غسيل األموال أو ألية أسباب أخرى خارجة عن إدارة البنك. 
يتحمل املســتفيد رســوم البنوك املراســلة ما لم يختار العميل حتمل تلك الرســوم ويكون للبنك في احلالة األخيرة ان يحتســب مصاريف تقديرية لهذه البنوك، ويلتزم العميل بســداد أيه مصاريف إضافية تطالب بها البنوك املراســلة. وفي حال اختيار العميل . 3

حتمل رسوم البنوك املراسلة فإن ذلك ال يحول من قيام بنك املستفيد بخصم رسوم اخرى من قيمه احلوالة.
وفـي حالة عدم صرف قيمة هذا التحويل ، يعتد فـي حتديد القيمة التي يطالب العميل بردها مبعدل سعر شراء العملة املعمول به لليوم الذي يتم فيه إعادة التحويل وليس للعميل أن يطالب بإعادة قيمة التحويل إاّل إذا قام برّد ما تسلمه من شيكات مصرفية . 4

أو مستندات أخرى صدرت عن البنك، وبعد أن يكون البنك قد تسلم إشعارا نهائيا من مراسليه بأن التحويل لم يتم صرف قيمته وأن التعليمات األصلية املتعلقة به قد الغيت. 
من املتفق عليه أن البنك ومـــراسليه فـــي حّل من أية مسؤولية عن أية نتـــــائج تقع بسبب أي اختــــالف أو تــــأخير أو سهو أو خطأ تلغرافـــي أو تقني أو خطأ فـــي نقل تعليمات، ويوافق العميل على أن البنك ومراسليه ال يتحملون بأيه مسؤولية إذا تأخر دفع . 5

املبلغ للحصول علي التأكيدات املطلوبة إلثبات صحة ما ورد فـــي أمر التحـــــويل أو تعليمات الدفع من أسماء وبيـــانـــــات، ويلتزم العميل يأن يعوض البنك ومراسليه عن أية خســـــــارة قد تنتج من جراء ذلك وفـــي جميع األحوال ال يكون البنك مسؤوالً عن أيه 
خسارة تنشأ عن تنفيذ هذا التحويل أو عن خطأ أو أي إهمال من البنوك املراسلة.

ما لم يكن هناك أي موانع أخرى، فإن البنك ســيقوم بإرســال مبلغ احلوالة إلى حســاب املســتفيد في يوم العمل التالي ألمر التحويل، ومن املتوقع أن تســتغرق مدة التحويل حلني وصول املبلغ حلســاب املســتفيد 3 أيام عمل، وال يتحمل البنك  أية مســئولية في . 6
حال عدم  امتام هذا التحويل إلى حساب املستفيد خالل هذه املدة .

في حال تعرض العميل الحتيال أو وقوع خطأ أثناء إجراء حتويل لألموال، فإّنه يجب على العميل إخطار اخلدمة الهاتفية للبنك 1801801 على الفور إلّتخاذ اإلجراء الالزم وذلك دون أدنى مسئولية على البنك جتاه العميل عن استرداد قيمة التحويل.. 7
يقر العميل صراحًة بأنه ال يجوز إلغاء أمر التحويل أو اســترداد مبلغ التحويل بعد قيده بحســاب املســتفيد، ويكون رد مبلغ التحويل - في حال إلغاء األمر - مشــروطاً مبوافقة بنك املســتفيد قبل قيده بحســاب األخير، أو موافقة املســتفيد على رد املبلغ بعد . 8

قيده بحسابه.
ينبه البنك العمالء إلى أن بعض البنوك تقوم بقبول وتنفيذ عمليات حتويل األموال لديها وفق رقم احلساب )أوااليبان IBAN( حتى ولو لم يتطابق رقم احلساب مع اسم املستفيد، ويعفى العميل مبوجب هذا كال من البنك وكذلك البنك املفتوح لديه حساب . 9

املستفيد من أي التزام على إي منهما بالتحقق من اسم املستفيد أو رقم حسابه المتام هذا التحويل.
يخضع هذا التحويل ألحكام القانون الكويتي وإلختصاص احملاكم الكويتية.. 10
يحق للبنك ، ودون الزام عليه ووفقاً لتقديره وحده، أن يجرى اتصاالً هاتفياً مسجاًل مع العميل لتعزيز تعليماته الكتابية للتحويالت. وفي حال تعذر إجراء االتصال الهاتفي ال يتحمل البنك بأية مسئولية عند تنفيذ أو تأجيل أو عدم تنفيذ تعمليات العميل.. 11

عاشرًا - شروط وأحكام أخرى:
يقر الطرف الثاني مبوافقته على قيام البنك - من خالل موظفيه وممثليه ومسؤوليه - بالتقصي مبحل إقامته و/أو محل عمله عن صحة املعلومات والبيانات املسجلة عنه لدى البنك ومتابعة حتديثها، كما يصرح الطرف الثاني للبنك باإلفصاح عن البيانات . 1

واملعلومات املتعلقة مبديونية الطرف الثاني لدى البنك وذلك ألي طرف آخر مبا في ذلك أي من موظفي ومســؤولي جهة عمل الطرف الثاني، ســواء املســجلة لدى البنك وقت االقتراض أو التي التحق بالعمل لديها بعد ذلك، ويبرئ الطرف الثاني - مبوجب 
هذا - البنك وموظفيه ومسؤوليه وممثليه من املسؤولية عن األضرار التي قد يتكبدها الطرف الثاني بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة اإلفصاح عن تلك املعلومات والبيانات.

يقر العميل بأنه قد إتخذ من عنوانه املبنّي بهذا الطلب موطناً مختاراً له فـي كل ما يتعلق بحساباته لدى البنك أو يتصل بها وفـيما قد ينشأ عنها من نزاعات أو دعاوى قضائية أمام جميع درجات التقاضي وكذلك بالنسبة إلجراءات التنفـيذ اجلبرية، وتعتبر . 2
جميع املراسالت واإلعالنات القانونية والقضائية التي توجه إليه من البنك على هذا العنوان أو بالفاكس أو بالبريد املسجل أو املمتاز صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ويعتبر املوطن املختار للعميل هو املكان املعني قانوناً إلعالنه فـيه رسمياً وإرسال 

كافة املراسالت إليه فـي كل ما يتعلق بحساباته لدى البنك، وال يكون أي تغيير لهذا املوطن أو رقم صندوق البريد أو رقم الفاكس منتجاً ألي أثر إال من تاريخ تسلم البنك إخطاراً بهذا التغيير مبوجب كتاب مسجل.
يقر العميل بقبوله أن يكون هذا الطلب وسائر البيانات واملستندات امللحقة به هي األساس لطلب فتح أي حساب جديد لدى البنك، كما يقر بإطالعه على الشروط واألحكام املنظمة للحسابات لدى البنك واملتقدم بيانها، ويوافق على أن تسري هذه الشروط . 3

واألحكام على جميع حساباته التي تفتح حالياً أو مستقباًل لدى البنك. 
فـي حال فتح حساب بإسم القاصر مبعرفة الولي أو الوصي أو الواهب، يقر فاحت احلساب - ومبوجب هذا - بعلمه أن فـي وسع القاصر أن يفتح حساباً مبعرفته طبقاً للقوانني والنظم املصرفـية املعمول بها فـي دولة الكويت، وأن يتعامل على جميع احلسابات . 4

املفتوحة منه بإسمه، وال يتحمل البنك بأية مسئولية عن تعامالت القاصر على هذه احلسابات.
يكون النص العربي فـي هذه الشروط واألحكام هو الواجب التطبيق عند وقوع أي تعارض بينه وبني النص اإلجنليزي.. 5

احلادي عشر - القانون املطبق واالختصاص القضائي:
كل نزاع قد ينشأ فـي هذا اخلصوص يخضع ألحكام القانون الكويتي والختصاص احملاكم الكويتية، ويقر العميل بقبوله االختصاص احمللي حملاكم محافظة عاصمة الكويت.

نسخة العميل


