
السياحية الشيكات لبيع المنظمة واألحكام الشروط

1. من المعلوم ان كافة بنود وشروط اتفاقیة شراء الشیكات السیاحیة (الوارد بیانھا ببطاقة الشراء)
بین العمیل مشتري الشیكات والشركة أو المؤسسة المصدر الرئیسي للشیكات وما قد یثور بینھما من خالف او منازعات تخضع لقوانین دولة الشركة أو المؤسسة المصدرة للشیكات السیاحیة باعتبار العالقة 

التعاقدیة بینھما مباشرة دون أدنى مسئولیة على بنك الكویت الوطني بصفتھ وكیال للبیع نیابة عن المصدر الرئیسي للشیكات السیاحیة. 

2. على المشتري أن یبادر بالتوقیع فـي المكان المخصص لذلك بالزاویة الیسري من أعلى الشیك فور شرائھ وذلك بالنسبة لكل من الشیكات السیاحیة المشتراه كما یجب علي المشتري عدم التوقیع فـي المكان 
المخصص بصرف الشیك فـي الزاویة الیسرى من أسفل الشیك إال فـي ذات وقت صرف الشیك وأمام الجھة التي تقوم بالصرف. ویترتب على عدم التزام العمیل بما سبق أن یسقط أي حق لھ تحاه الشركة أو 

المؤسسة المصدر الرئیسي للشیك السیاحي ویحق لھا رفض أي طلب أو ادعاء یوجھھ الیھا بشأن فقد الشیك أو سرقتھ أو تلفھ. 

3. فـي حالة تفویض العمیل لشخص آخر لشراء الشیكات السیاحیة نیابة عنھ فان ذلك یتم دون أدنى مسئولیة على البنك فـي ذلك ویتعین على الشخص المفوض بالشراء بعد توقیعھ على االتفاقیة تسلیم 
الشیكات السیاحیة للعمیل وإن یطلب منھ التوقیع فورا على كل شیك وذلك فـي الزوایة الیسري من أعلى الشیك باإلضافة لتوقیع األصیل (العمیل) على النسخة الخاصة ببطاقة االشتراك

(المتضمنة اتفاقیة الشراء) والیحق للشخص المفوض عن العمیل المطالبة باسترداد أیة مبالغ عن شیكات مفقودة أو مسروقة أو تالفة إذ یكون مثل ھذا البالغ من العمیل الذي اشتریت الشیكات السیاحیة باسمھ 
ولحاسبة وذلك كلھ دون أدنى مسئولیة على البنك أو الشركة أو المؤسسة المصدر الرئیسي للشیكات السیاحیة فـي مثل ھذه الحاالت. 

4. یجب المحافظة التامة على الشیكات السیاحیة المشتراة تماما كالمحافظة على النقود كما یجب عدم إرفاق الشیكات ببطاقة شرائھا (المتضمنة اتفاقیة الشراء) حیث یجب االحتفاظ بھا فـي مكان بعید عن 
الشیكات السیاحیة ذاتھا حیث یساعد ذلك إخطار تسھیل إجراءات البحث والتحري التي یجریھا المصدر الرئیسي للشیك فیما یوجھة إلیھ العمیل من إخطار أو مطالبة فـي حالة ضیاع الشیك

أو فقده أو تلفھ. 

5. على العمیل فـي حالة سرقة أو فقد أو تلف الشیك السیاحي أو الشیكات السیاحیة المشتراة من البنك أن یقوم فورا بإبالغ اقرب مركز استرداد تابع ألمریكان اكسبرس أو ستي كور.
( American Express or Citicorp) أو أي شركة أو مؤسسة اخري تكون ھي المصدر الرئیسي للشیك أو الشیكات المشتراة من العمیل. وذلك بمراعاة أن یتضمن البالغ أرقام الشیكات المتسلسلة 

وان یرفق بالبالغ صورة من بطاقة شراء الشیكات السیاحیة (المتضمنة اتفاقیة الشراء) المبلغ عنھا. 

6. یلتزم العمیل بعدم استخدام الشیكات السیاحیة المشتراة فـي أیة عملیات غیر قانونیة مثل العاب الرھان أو العاب الحظ الغیر مشروعة أو فـي أي نوع من أنواع االحتیال أو الخداع. كما یلتزم بعدم إعطاء 
الشیكات السیاحیة المشتراة ألي شخص آخر أو شركة الحتفاظ بھا لدى أي منھما.  

7. أن الشركة أوالمؤسسة المصدرة للشیكات السیاحیة غیر ملزمة باالستجابة إلى طلب العمیل بوقف صرف أیة شیكات مشتراة منھ ألي سبب كان. ولھا أن تعتمد صرف أي شیك یتم تقدیمھ عندما یكون 
التوقیع األول (التوقیع عند الشراء) فـي أعلى الشیك والتوقیع الثاني (التوقیع عند الصرف) فـي أسفل الشیك ھما لشخص واحد سواء كان المشتري أو غیره. ومن الطبیعي أنھ ال یحق بأي حال من األحوال 

المطالبة بقیمة الشیكات السیاحیة المشتراة إخطار حالة الحجز علیھا بأمر صادر من محكمة أو أیة جھة رسمیة أو حكومیة. 

الشروط واألحكام المتعلقة بإلغاء حوالة عند الطلب وامرالدفع المضمون 

1. یتم إلغاء الحوالة المصرفیة وأمر الدفع المضمون من خالل الفروع المصدرة لھا فقط. 




