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 عندما يتعلق األمر بإدارة شوؤنك المالية، فالبد أن تتعامل مع 
 مصرف تعرفه وتثق به لتنعم باألمان وراحة البال بكل وقت. 

بنك الكويت الوطني يوفر مجموعة واسعة من الحسابات 
التي تناسب الجميع، ما عليك سوى اختيار الحساب المالئم 

 لمتطلباتك. 
 طريقة فتح حسابك مع الوطني بسيطة وسريعة للغاية، 

حيث ستجد هنا كل ما تحتاج معرفته حول االلتزامات المترتبة 
على حسابك.

الحساب الجاري من الوطني

شروط فتح الحساب:
الحد األدنى لفتح الحساب 500 د.ك• 
ال يشترط حد أدنى للرصيد • 
يجب أن يبلغ عمرك 21 سنة وما فوق• 

المزايا:
خيار فتح الحساب بالعملة التي تريد سواء بالدينار الكويتي، • 

الدوالر األمريكي، الجنيه اإلسترليني، الين الياباني أو اليورو
متابعة وإدارة حسابك بكل سهولة من خالل خدمة الوطني • 

عبر اإلنترنت 
إمكانية االشتراك في خدمة الرسائل المصرفية القصيرة• 
خدمة الوطني عبر الموبايل متوفرة في إي مكان وفي أي وقت• 
سهولة الموافقة على إصدار دفتر شيكات• 
إمكانية السحب على المكشوف برسم 0.5% شهريًا على • 

المبلغ المسحوب
مجانًا بطاقة الوطني للسحب اآللي التي يمكن استخدامها • 

لدى أكثر من 650,000 جهاز سحب آلي حول العالم

استمتع بمزايا حسابات 
ودائع الوطني

يوفر بنك الكويت الوطني 
مجموعة واسعة من 
الحسابات التي تناسب
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حساب الوطني إكسبرس

شروط فتح الحساب:
الحد األدنى للراتب )250 د.ك للكويتيين و 400 د.ك • 

للمقيمين(
للرواتب المحولة بالدينار الكويتي فقط• 
تقديم شهادة راتب أو كتاب تحويل الراتب • 
يجب أن يبلغ عمرك 18 سنة وما فوق • 

المزايا:
حساب بدون فوائد• 
متابعة وإدارة حسابك بكل سهولة من خالل خدمة الوطني • 

عبر اإلنترنت 
إمكانية االشتراك في خدمة الرسائل المصرفية القصيرة• 
خدمة الوطني عبر الموبايل متوفرة في إي مكان وفي أي وقت• 
مجانًا بطاقة الوطني للسحب اآللي التي يمكن استخدامها • 

لدى أكثر من 650,000 جهاز سحب آلي حول العالم

حساب األمانات من الوطني

شروط فتح الحساب:
الحد األدنى لفتح الحساب 500 د.ك*• 
ال يشترط حد أدنى للرصيد• 
متوفر بالدينار الكويتي فقط • 
يجب أن يبلغ عمرك 18 سنة وما فوق• 

 *500 د.ك للعمالء الجدد فقط وللعمالء الحاليين 100 د.ك

المزايا:
مجانًا بطاقة الوطني للسحب اآللي التي يمكن استخدامها • 

لدى أكثر من 650,000 جهاز سحب آلي حول العالم
متابعة وإدارة حسابك بكل سهولة من خالل خدمة الوطني • 

عبر اإلنترنت 
إمكانية االشتراك في خدمة الرسائل المصرفية القصيرة• 
خدمة الوطني عبر الموبايل متوفرة في إي مكان وفي أي وقت• 
خدمات مصرفية مجانية من خالل خدمة الوطني عبر اإلنترنت• 
حساب بدون فوائد• 



حساب التوفير من الوطني

شروط فتح الحساب:
الحد األدنى لفتح الحساب 500 د.ك*• 
ال يشترط حد أدنى للرصيد )في حال انخفاض الرصيد عن 500 • 

د.ك، لن يتم احتساب الفائدة الشهرية(
متوفر بالدينار الكويتي فقط• 
يجب أن يبلغ عمرك 18 سنة وما فوق• 

*500 د.ك للعمالء الجدد فقط وللعمالء الحاليين 100 د.ك

المزايا:
يتم احتساب الفائدة شهريًا وتقّيد في الحساب مرتين في • 

السنة )في 31 مايو و 30 نوفمبر(
للحصول على الفائدة، يجب أن يكون الحد األدنى للرصيد • 

500 د.ك )الفائدة يتم احتسابها بناًء على الحد األدنى للرصيد 
المتوفر في الحساب خالل الشهر(

مجانًا بطاقة الوطني للسحب اآللي التي يمكن استخدامها • 
لدى أكثر من 650,000 جهاز سحب آلي حول العالم

متابعة وإدارة حسابك بكل سهولة من خالل خدمة الوطني • 
عبر اإلنترنت 

إمكانية االشتراك في خدمة الرسائل المصرفية القصيرة• 
خدمة الوطني عبر الموبايل متوفرة في إي مكان وفي أي وقت• 
ال توجد قيود على عمليات السحب• 
كونه حساب توفير مع فائدة، يزّودك الوطني بحاسبة • 

لمساعدتك على احتساب الفائدة التي تكتسبها
للحصول على معدل الفائدة، يرجى زيارة nbk.com أو اإلتصال • 

على 1801801



حساب الوطني الممتاز

شروط فتح الحساب:
الحد األدنى لفتح الحساب 500 د.ك• 
 ال يشترط حد أدنى للرصيد )في حال انخفاض الرصيد عن• 

500 د.ك، لن يتم احتساب الفائدة الشهرية(

يجب أن يبلغ عمرك 18 سنة وما فوق• 

المزايا:
يتم احتساب الفائدة يوميًا وتقّيد في الحساب أربع مرات في • 

السنة )نهاية مارس، يونيو، سبتمبر وديسمبر(. في حال 
القيام بأكثر من 3 عمليات سحب خالل شهر، تلغى الفائدة 

على الحساب لذلك الشهر
للحصول على الفائدة، يجب أن يبلغ الحد األدنى للرصيد 500 • 

د.ك، 5,000 جنيه إسترليني، 5,000 دوالر أمريكي، 5,000 يورو 
أو مليون ين ياباني

مجانًا بطاقة الوطني للسحب اآللي التي يمكن استخدامها • 
لدى أكثر من 650,000 جهاز سحب آلي حول العالم

متابعة وإدارة حسابك بكل سهولة من خالل خدمة الوطني • 
عبر اإلنترنت 

إمكانية االشتراك في خدمة الرسائل المصرفية القصيرة• 
خدمة الوطني عبر الموبايل متوفرة في إي مكان وفي أي وقت• 
للحصول على معدل الفائدة، يرجى زيارة nbk.com أو اإلتصال • 

على 1801801



حساب اإلشعار من الوطني 

شروط فتح الحساب:
الحد األدنى لفتح الحساب هو 5,000 د.ك• 
متوفر بالدينار الكويتي فقط• 

المزايا :
يمكنك إيداع المبالغ في أي وقت• 
أسعار فائدة تنافسية• 
تقديم إشعار مكتوب ال يقل عن 35 يومًا قبل إجراء أي سحب • 

أو إغالق الحساب
إمكانية سحب األموال من خالل تقديم إشعار بالسحب • 
اختيار حساب لتحويل الفائدة المكتسبة والمبلغ المسحوب • 

إليه
فترة اإلشعار حسب نوع حساب اإلشعار المفتوح في الفرع • 

)35 يومًا، 65 يومًا أو 95 يومًا(.



حساب الجوهرة

شروط فتح الحساب:
الحد األدنى لفتح الحساب 400 د.ك • 
متوفر بالدينار الكويتي فقط• 
الحد األقصى للمبلغ الذي يمكنك االحتفاظ به في الحساب هو • 

500,000 د.ك

المزايا:
سحوبات أسبوعية على 5,000 د.ك، شهرية على 125,000 • 

د.ك وربع سنوية على 250,000 د.ك
كل 50 د.ك تمنحك فرصة لدخول السحب• 
ضاعف فرصك للفوز بالمحافظة على رصيدك دون القيام • 

بعملية سحب أو تحويل من حساب الجوهرة خالل المدة 
المطلوبة

مجانًا بطاقة الوطني للسحب اآللي عند فتح حساب الجوهرة• 
استمتع بمرونة السحب بال حدود• 
 دخول السحب األسبوعي يعتمد على قيمة الحد األدنى• 

 لرصيد حسابك في األسبوع الذي يسبق أسبوع السحب.
مثال: إذا أقيم السحب يوم الثالثاء 10 يناير، عندها سيتم األخذ 
بعين االعتبار الحد األدنى للرصيد في الفترة ما بين يوم األحد 1 

يناير والسبت 7 يناير
دخول السحب الشهري يعتمد على قيمة الحد األدنى لرصيد • 

حسابك في الشهر الذي يسبق شهر السحب. مثال: إذا كان 
السحب في أبريل، عندها سيتم األخذ بعين االعتبار الحد األدنى 

للرصيد في شهر مارس. وفي حال تم إغالق الحساب يوم 
السحب، فلن تتأهل لدخول السحب

دخول السحب الربع سنوي يعتمد على رصيد حسابك طوال • 
شهرين كاملين قبل شهر السحب. مثال: إذا كان السحب 

الربع سنوي يقام في شهر مارس، عندها سيتم احتساب 
فرص دخول السحب على أقل رصيد متوفر في الحساب خالل 

الشهرين السابقين )يناير وفبراير(
يتم استقطاع 2 د.ك من رصيد الحساب في حال انخفاض • 

متوسط الرصيد الشهري الدائن بالحساب عن مبلغ وقدره 
-/200 د.ك

متابعة وإدارة حسابك بكل سهولة من خالل خدمة الوطني • 
عبر اإلنترنت 

إمكانية االشتراك في خدمة الرسائل المصرفية القصيرة• 
خدمة الوطني عبر الموبايل متوفرة في إي مكان وفي أي وقت• 



ودائع الوطني الثابتة

شروط فتح الحساب:

الحد األدنى لفتح الحساب 5,000 د.ك

يجب أن يبلغ عمرك 18 سنة وما فوق

المزايا: 
متابعة وإدارة حسابك بكل سهولة من خالل خدمة الوطني • 

عبر اإلنترنت 
إمكانية االشتراك في خدمة الرسائل المصرفية القصيرة• 
خدمة الوطني عبر الموبايل متوفرة في إي مكان وفي أي وقت• 
 تحتسب الفائدة كل شهر، شهرين، ثالثة أشهر، ستة أشهر • 

أو سنة بحسب الجدول التالي:

الحد األدنى لفتح الحسابالعملة

25,000الدوالر األمريكي

15,000الجنيه اإلسترليني

25,000اليورو

5,000,000الين الياباني

50,000الفرنك السويسري

ال تتوفر بطاقة سحب آلي لهذا الحساب• 
بطاقة ائتمانية مجانية للسنة األولى مقابل مبلغ الوديعة• 
تجدد الوديعة الثابتة تلقائيًا• 
يتوفر الحساب بجميع العمالت الرئيسية )الدوالر األمريكي، • 

الجنيه اإلسترليني، اليورو، الين الياباني والفرنك السويسري(
في حال أردت تزويدنا بتعليمات إلجراء أية تعديالت على • 

الوديعة، مثل إغالقها أو تعديل المبلغ والفترة، عليك اإلتصال 
بخدمة الوطني الهاتفية 1801801 قبل موعد استحقاق 

الوديعة ب 48 ساعة
 عند فتح الحساب، سيتم حجز معدل الفائدة المحدد حينها• 

 لفترة االستحقاق المتفق عليها )ما لم يتم فك الوديعة قبل
وقتها(

للحصول على معدل الفائدة، يرجى زيارة nbk.com أو اإلتصال • 
على 1801801



وديعة الوطني المرنة

شروط فتح الحساب:
الحد األدنى لفتح الحساب 5,000 د.ك• 
يجب أن يبلغ عمرك 18 سنة وما فوق• 

المزايا:
متوفرة لعمالء الوطني وعمالء البنوك األخرى )يجب أن يفتح • 

العمالء الجدد حسابًا جديدًا إليداع فوائد الوديعة(
متوفرة بالدينار الكويتي فقط • 
يوفر الحساب تدفقات نقدية على فترات حتى موعد االستحقاق • 

)على سبيل المثال: شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، 
سنوية(

يتغير مبلغ الفوائد الممنوحة بشكل دوري قلياًل حسب عدد • 
أيام كل شهر

يتم إيداع الفوائد على الوديعة المرنة في حسابك المحدد • 
مباشرة وليس في حساب الوديعة الثابتة نفسه

يمكن تعديل أو تغيير الحساب المحدد من قبلك إليداع الفوائد• 
عند فتح الحساب، سيتم حجز معدل الفائدة المحدد حينها • 

لفترة االستحقاق المتفق عليها )ما لم يتم فك الوديعة قبل 
وقتها(

يتم تجديد الوديعة تلقائيًا ما لم تخطر البنك قبل يومي عمل • 
على األقل بعدم رغبتك بذلك

ال تحتسب رسوم على فك الوديعة المرنة قبل موعد • 
االستحقاق، إال أن الفك المبكر سيؤدي إلى خصم جميع 

الفوائد المدفوعة من المبلغ األصلي للوديعة. ومع ذلك، يحق 
لك الحصول تلقائيًا على معدل االدخار لحساب التوفير عن 

الفترة المنقضية
 متابعة وإدارة حسابك بكل سهولة من خالل خدمة الوطني • 

عبر اإلنترنت 
إمكانية االشتراك في خدمة الرسائل المصرفية القصيرة• 
خدمة الوطني عبر الموبايل متوفرة في إي مكان وفي أي وقت• 
للحصول على معدل الفائدة، يرجى زيارة nbk.com أو اإلتصال • 

على 1801801



وديعة للسحب الجزئي من الوطني

شروط فتح الحساب:
الحد األدنى لفتح الوديعة هو 5,000 د.ك• 
متوفر بالدينار الكويتي فقط• 

المزايا:
يسمح السحب الجزئي لغاية 10% سنويا• 
أسعار فائدة تنافسية• 
ال يوجد رسوم على السحب الجزئي أو في اإلغالق المبكر• 
لفترات: سنة، سنتان ، 3 سنوات ، 4 سنوات و  5 سنوات• 

حساب تحت الطلب من الوطني

شروط فتح الحساب:
يتوفر الحساب لعمالئنا في مجال األعمال الراغبين في • 

اكتساب الفوائد على أموالهم مع إبقائها في متناولهم
الحد األدنى لفتح الحساب 50,000 د.ك• 
 إمكانية فتح حسابك بالدينار الكويتي، الدوالر األمريكي،• 

الجنيه اإلسترليني، اليورو، الين الياباني أو الفرنك السويسري

المزايا:
تحسب الفائدة يوميًا وتدفع ربع سنويًا• 
للحصول على الفائدة، يجب إيداع 100,000 د.ك كحد أدنى• 
متابعة وإدارة حسابك بكل سهولة من خالل خدمة الوطني • 

عبر اإلنترنت 
إمكانية االشتراك في خدمة الرسائل المصرفية القصيرة• 
خدمة الوطني عبر الموبايل متوفرة في إي مكان وفي أي وقت• 
للحصول على معدل الفائدة، يرجى زيارة nbk.com أو اإلتصال • 

على 1801801



الشروط واألحكام المنظمة للحسابات
أواًل - 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 فـيما يلي بالفقرة الخاصة بها وغيرها من الشروط واألحكام المقررة ألية حسابات أو 

خدمات أخرى:
تكــون إدارة الحســاب لصاحبــه )العميل( أو ممثله أو نائبــه القانوني أو وكيله، وال يعتد فـــي مواجهة . 1

البنك بزوال صفة من يدير الحساب ما لم يتسلم البنك إخطارًا كتابيًا بذلك.
يــوكل العميل البنك فـــي تحصيل قيمــة األوراق التجاريــة وغيرها من العمليات المصرفـــية مع قيد . 2

صافـيها فـي حسابه وفقًا للنظم المعمول بها لدى البنك.
للبنــك الحــق فـــي أن يخصــم تلقائيــًا على حســاب العميــل المصاريــف المتعلقة بإمســاك الحســاب . 3

والعموالت، وكذلك أية مبالغ تكون قد أضيفت خطًأ للحساب.
تعتبــر جميــع حســابات العميــل لــدى البنــك أو أي من فروعــه أو شــركاته التابعــة داخــل الكويت أو . 4

خارجهــا حاليــًا ومســتقباًل ضامنــة بعضهــا البعــض بغــض النظــر عــن طبيعتهــا أو مســمياتها أو 
عملتهــا، ويحــق للبنــك أن يقيــد فـــي الجانــب المديــن ألي منهــا أي مبلغ يســتحق له علــى العميل 
ســدادًا للرصيــد المديــن فـــي الحســابات األخــرى، كمــا يحــق للبنــك دمــج وتوحيــد أٍي مــن حســابات 
العميــل فـــي حســاب واحــد وإجــراء المقاصــة فـــيما بينهــا، والتحويــل مــن حســاب آلخــر - ســدادًا 
لمطلوبــات البنــك - دون حاجــة للحصول على موافقة العميل المســبقة. كما تعتبــر جميع إيداعات 
 العميــل - بأيــة عملــة - مــن مبالــغ نقديــة وأوراق تجاريــة وماليــة ومعادن ثمينــة وغيرها لــدى البنك 
أو أي مــن فروعــه أو شــركاته التابعة داخل الكويــت أو خارجها، مرهونة رهنًا حيازيــًا من المرتبة األولى 
لصالــح البنــك ضمانــًا وتأمينًا لوفــاء العميل بكافــة التزاماته قبلــه ودون حاجة إلى إقــرار خاص بذلك، 
ويكون للبنك الحق فـــي الحصول على مســتحقاته واســتيفاء دينه مباشــرًة من األموال المشار إليها 
بطريــق المقاصــة باألولويــة واألفضليــة على أي دائن آخــر دون حاجة لتنبيــه أو إخطــار أو أي إجراء آخر. 
ويعتبر توقيع العميل على طلب فتح الحســاب بمثابة تعليمات مباشــرة منه لفروع البنك وشــركاته 
التابعة داخل الكويت وخارجها لتنفـــيذ ما تقدم وإعمال ســائر الشــروط واألحكام التي يخضع لها هذا 
الطلب، ويصرح العميل بإطالع تلك الفروع والشــركات التابعة على هذا الطلب وبأن تعتد به حتى ولو 

اختلف توقيعه عليه عن نموذج توقيعه لديها.
تعتبر بيانات كشــف الحســاب صحيحة ما لم يتسلم البنك من العميل اعتراضًا كتابيًا خالل ثالثين يومًا . 5

من تاريخ القيد بالحساب أو خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ إرسال كشف الحساب إليه بالبريد العادي 
أو توفره بالبريد اإللكتروني أي الموعدين أقرب، ويعتبر العميل أنه قد تســلم كشــف الحســاب إذا لم 
يطلبه خالل خمســة عشــر يومًا من التاريخ المحدد إلرساله إليه، وفـــي جميع األحوال ال يتحمل البنك 
بالمســئولية عن أية أضرار تحدث عن طريق البريد، ســواء للتأخير أو فقد الرســائل أو إفشــاء ســريتها 

نتيجًة لذلك أو ألي سبب آخر.
 في حال طلب ارســال كشوف الحساب عبر البريد اإللكتروني، سيتم ارسالها لعنوان البريد اإللكتروني . 6

المســجل فــي نظام البنك، فــي حال تغير العنــوان البريدي، يتحمل العميل كامل مســئولية تحديث 
بياناته في البنك عن 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 . 7
للعميل االعتراض على صحتها بأي وجه من الوجوه، ما لم يثبت العميل عكس ذلك.

إذا أصبح الحســاب مدينًا دون إتفاق مســبق، يحق للبنك أن يخصم المديونية من حســابات العميل أو . 8
أي منها وأن يتقاضى فوائد وعمولة ترتيب أموال على الرصيد اليومي الناشئ عن كشف هذا الحساب، 
وتحتســب الفائــدة على أســاس الحد األقصى لســعر الفائــدة اإلتفاقيــة المقرر من قبل بنــك الكويت 
المركزي بالنسـبة للرصيد المدين بالدينار الكويتي، وعلى أساس أعلى سعر للفائدة يطبقه البنك على 
الرصيد المدين بالعملة األجنبية، كما تحتسب العمولة بواقع 0,5% )نصف فـــي المائة( شهريًا على 
أعلى رصيد مدين خالل الشهر، وذلك كله دون إخالل بحق البنك فـي مطالبة العميل بالسداد الفوري 

للرصيد المدين والفائدة والعمولة المستحقة وأية مصاريف أخرى. 
يقر العميل - فـــيما يتعلق بالحســاب المفتوح بإســمه - بأنه هو المستفـــيد منه، وأما فـــيما يتعلق . 9

بالحساب المفتوح نيابة عن آخرين فـــيقر فاتح الحساب بأن المستفـــيد منه هو المذكور إسمه فـــي 
طلب فتح الحساب وأن نيابته عن هذا المستفـيد صحيحة ومطابقة للحقيقة وسارية المفعول.

رح للبنك باســتخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالعميل والكشــف . 10 يقــر العميل بأنــه قد وافق وصَّ
عنهــا وتبادلهــا مع أي من فروعه والشــركات التابعة لــه داخل الكويت أو خارجهــا، وكذلك مع بعض 
مقدمــي الخدمــات التســويقية والدعايــة واالســتقصاء والتحصيــل والتواصــل الهاتفــي واإللكترونــي 

وغيرهم من مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم البنك
يقــر العميــل بأنه يوافق علــى حصول البنك علــى البيانات المدونــة ببطاقته المدنيــة المذكورة بهذا . 11

الطلب وعنوان العمل الخاص به - فـــي أي وقت - من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ودون أدنى 
مســئولية على البنك أو الهيئة. كما يقر العميل بأنه يوافق ويســمح لكل من البنك وشــركة شبكة 
المعلومــات االئتمانيــة )ش.م.ك.م( بتبــادل المعلومــات عنـــه فـــيما يتعلق بالقروض االســتهالكية 
والتســهيالت االئتمانيــة المرتبطــة بعمليــات البيــع بالتقســيط، وذلك فـــيما بين البنوك وشــركات 
االســتثمار الخاضعــة لرقابة البنك المركزي وكافة الشــركات والمؤسســات التجاريــة التي تقوم بمنح 



تسهيالت ائتمانية عن طريق البيع المقسط للسلع والخدمات والمشاركة فـي نظام تجميع البيانات 
والمعلومــات المقــرر بموجب القانون رقم 2 لســنة 2001، وذلــك دون أدنى مســئولية على البنك أو 

شركة شبكة المعلومات االئتمانية. 
 يقــر العميــل بمســئوليته التامة وعلمه بالنتائج التــي قد تترتب عليه تجاه كافــة عمليات اإليداع التي . 12

تقيد فـي حسابه من قبل أي شخص أو جهة ما لم يتم رفضها خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور 
كشف الحساب الذي تضمن هذا القيد أو علمه باإليداع بأية طريقة أخرى أيهما أسبق، ويلتزم العميل 
باالمتناع عن إيداع أو قبول إيداع أية أموال مشبوهة أو مجهولة المصدر سواء كانت نقودًا أو تحويالت 

أو شيكات أو غير ذلك.
يوافق العميل على عدم استخدام أي من حساباته الشخصية مهما كان نوعها ألغراض تجارية ، ويحق . 13

للبنك قفل حساب/ حسابات العميل في حال تبين استخدام الحساب/ الحسابات لتمرير عمليات إيداع 
مرتبطة بأغراض تجارية، ودون أدنى مسئولية على البنك.

يلتــزم العميل بتحديــث بياناته لدى البنك وتقديم المســتندات المؤيدة وذات الصلــة بأي معاملة تتم . 14
على حســابه/ حســاباته كلما طلب البنك ذلك. ويقــر العميل بأحقية البنك في اتخــاذ اإلجراءات الالزمة 
بشــكل مؤقــت مثل حظــر تمرير المعامالت على الحســاب أو حظــر قنوات مصرفية معينــة، أو إنهاء 
العالقة وإغالق حســابه/ حســاباته وذلك في حــال عدم التمكن من الوصول للعميــل أو في حال كان 

العميل غير متعاون في تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة.
يقر العميل بتحمله وحده المســئولية الكاملة عن صحة وســريان مفعول كافة التظهيرات التي ترد . 15

على الشيكات وأوامر الدفع والكمبياالت وأية مستندات أخرى تودع فـي حسابه لدى البنك.
يحــق للبنك تجنيــب األموال المودعة بحســابات العميل أو المحولة إليه حال قيام شــبهة تضمنتها . 16

عملية من عمليات غسل األموال، وذلك وفقًا لتقدير البنك المطلق ودون أدنى مسئولية عليه.
ُيعتــد بنمــوذج توقيــع العميــل لــدى البنــك فـــي ســائر معامالتــه بكافــة حســاباته المفتوحــة حاليًا . 17

فـــيها كذلــك  الفرعيــة واإلضافـــية وبمــا  البنــك، شــاملة حســاباته  لــدى  تفتــح مســتقباًل  التــي  أو 
أي حســاب يتـــم فتحـــه - فـــي أي وقــت - مــن خــالل خدمــة "الوطنــي عبــر اإلنترنــت" المصرفيــة 
"NBK Online Banking"، وذلــك مــا لــم يتســلم البنــك مــن العميــل - قبــل فتــح أي مــن تلــك 

الحســابات - تعليمــات خطيــة مغايــرة تكــون مقبولــة لــدى البنــك وفقــًا للنظــم المطبقــة لديــه. 
ويقــر العميــل بــأن أية حســابات فرعيــة أو إضافـــية يتم فتحها فـــي أي وقت، وبما فـــيها أي حســاب 
 يتــم فتحــه من خــالل خدمــة الوطنــي الهاتفـــية وكذلك خدمــة "الوطنــي عبــر اإلنترنــت" المصرفية

"NBK Online Banking"، تســري عليها الشــروط واألحكام الحالية المنظمة للحســابات وما قد يطرأ 

عليها من تعديالت. 
ال يتحمــل البنــك أيــة مســؤولية عن الحجــوز القضائيــة أو أوامــر الســلطات الرســمية بالتحفظ على . 18

الحسابات أو عن تبعات القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة كالحروب أو العصيان المدني أو المسلح 
أو أية أسباب أخرى خارجة عن إرادة البنك.

يحق للبنك قفل الحساب فـي أي وقت دون حاجة إلبداء األسباب، ويلتزم العميل بمجرد إخطاره بذلك . 19
بأن يسلم البنك دفاتر التوفـــير ودفاتر الشــيكات وكذلك بطاقات االئتمان والسحب اآللي وغيرها، كما 
يلتزم بسداد الرصيد المدين وكل ما يستجد من مستحقات وفوائد. وفـي جميع األحوال تسري الفوائد 

المدينة - بعد قفل الحساب - بذات سعر وطريقة احتساب الفائدة اإلتفاقية.
يقر العميل بإطالعه على تعرفة الخدمات المصرفـية المعتمدة من بنك الكويت المركزي والمعمول . 20

بها لدى البنك كما يقر باستالمه نسخة منها، ويقر أيضًا بقبوله لكافة الرسوم والعموالت المبينة بها، 
وما يطرأ عليها من تعديالت وما يضاف إليها مستقباًل من وقت إلى آخر، كما يتعهد بأن يحتفظ بمبالغ 
كافـــية فـــي أي من حســاباته لدى البنك لتغطية تلك الرســوم والعموالت. ويفوض العميل - بموجب 
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 - تبعًا لذلك - بمزايا المنتجات المصرفـية.
يقر العميل و/ أو من يتولى إدارة حســابه - بحســب األحوال - بعلمه وموافقته على حق البنك فـــي نقل . 21

العميل من مســمى/ شــريحة حســاب إلى آخــر دون حاجة للحصول علــى موافقتــه أو موافقة من يتولى 
إدارة حسابه.

للبنك أن يعدل هذه الشــروط واألحكام وكذلك الشــروط واألحكام الخاصة بأي نوع من أنواع الحسابات . 22
أو باســتعمال بطاقــات الســحب اآللــي، وذلك فـــي أي وقت يشــاء دون حاجــة للحصول علــى موافقة 
العميــل، وتســري الشــروط واألحكام الجديدة علــى الحســابات المفتوحة من تاريخ العمــل بها ويتم 

اإلخطار عنها بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.

ثانيًا - الشروط واألحكام الخاصة بالحسابات الجارية:
تتم مســحوبات العميل من الحســاب بموجب الشــيكات التي يعدها البنك ويسلمها إلى العميل أو . 1

بموجب أي مستند صرف آخر مستوٍف للشروط القانونية يقبله البنك وفقًا لتقديره، كما يتم السحب 
بموجب بطاقة السحب اآللي أو أية بطاقة ائتمان وفقًا للشروط واألحكام الخاصة بها.

يلتزم العميل بالمحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه، وعليه إخطار البنك عن فقده أو فقد أحد . 2
شــيكاته، ويكون العميل وحده مســئواًل عن كافة األضرار المباشــرة وغير المباشــرة التي تترتب على 

وجود دفتر الشيكات أو أحد شيكاته لدى أحد تابعيه أو الغير.



للبنك أن يمتنع عن صرف أية شــيكات مســحوبة مقابل إيداع شــيكات تحت التحصيل ما لم تكن تلك . 3
الشيكات قد تم تحصيلها فعاًل.

باإلضافة إلى العقوبات المقررة في قانون الجزاء على إصدار الشــيكات بدون رصيد على الحســاب والتي . 4
من بينها عقوبة الحبس، يقر العميل بموافقته النهائية على إقفال كافة حسابات الشيكات الخاصة 
به وإدراج اســمه في القائمة الخاصة بالعمالء الذين أقفلت حســاباتهم بســبب ارتجاع شــيكات بدون 
رصيد مســحوبة منه أو ممن فوضه في ذلك - وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي  - إذا ارتجعت له 
خالل سنة شيكات بدون رصيد بحد أقصى ثالثة شيكات، كما يقر بموافقته المسبقة على أية إجراءات 
أخرى قد يتخذها البنك فـــي هذا الخصوص، ويجوز للبنك - وفقًا لتقديره المطلق - أن يفتح حسابًا آخر 
للعميل بدون شــيكات بدياًل عن الحســاب الذي تم قفله وأن يقيد على الحســاب الجديد التســهيالت 
المصرفـــية الســابق منحها على الحســاب المقفل إن وجــدت. ويتحمل العميل كافة المســئوليات 
القانونية المترتبة على إصداره تلك الشــيكات ودون أن يكون له الحق فـــي الرجوع على البنك بســبب 
إقفال حسابه أو إدراج إسمه بالقائمة المذكورة أو أي من اإلجراءات التي يتخذها البنك فـي هذا الصدد.

ثالثًا - الشروط واألحكام الخاصة بحسابات التوفـير:
حسابات التوفـير العادية والممتازة: )أ( 

يكون الســحب من الحســاب بواســطة النماذج المخصصة لذلك أو بواسطة بطاقات السحب اآللي أو . 1
بأية أداة أخرى يوفرها البنك وفقـــًا للنظام المعمول به لديه، وال يجوز الســحب من الحســاب بموجب 

شيكات.
تحتسب الفائدة وتضاف إلى الحساب وفق النظام المعمول به فـــي البنك، وتختلف باختالف العملة . 2

أو فئات الرصيد. 
ال تحتسب فائدة عن الشهر الذي يتجاوز عدد مرات السحب فـيه عن ثالث مرات، وذلك بحساب الوطني . 3

الممتاز.
يصدر البنك كشف حساب طبقًا للنظم المعمول بها لديه، وتسري على هذا الكشف أحكام الفقرتين . 4

(5، 6) من البند )أواًل( من هذه الشروط واألحكام.

)ب(   حسابات التوفـير ذات الجوائز:
حســاب التوفـــير ذو الجوائز، كحســاب "الجوهرة"، هو حســاب بدون فائدة، ويخول صاحبه الحق فـــي . 1

دخول عمليات السحب على الجوائز التي يجريها البنك من وقت آلخر.
يفتح هذا الحساب لألفراد الطبيعيين بعد إيداع الحد األدنى المقرر، ويجوز - أيضًا - فتحه للعمالء دون . 2

الحاديــة والعشــرين من الولــي أو الوصي، كما أن لألم فتحــه ألبنائها القصــر أو ألي منهم هبة منها، 
ويكون لها اإليداع فـــيه أو السحب منه، فإن كان القاصر يتيمًا فـــيمتنع عليها السحب من الحساب. 
وأمــا مــا ينتج من جوائز عن هذا الحســاب، فتقــر األم الواهبــة بقبولها حفظ هذه الجوائــز لدى البنك 

حتى يبلغ القاصــر سـن الرشد حيث يكون له - عندئذ - الحق فـي استالمها والتصرف فـي الحساب.
يجوز لمن بلغ ثمانية عشــر عامًا ويكون ملتحقًا بعمل أو مزاواًل لمهنة أن يفتح هذا الحســاب على أن . 3

يقدم شهادة بما يتقاضاه من أجر أو دخل عن عمله.
تجـري عمليات إيداع المبالغ وسحبها من الحساب بموجب اإلشعارات المصرفـية المعتمدة.. 4
يلزم للسماح للعميل باالشتراك فـــي السحب على الجوائز أن يكون الحد األدنى لرصيد الحساب مبلغًا . 5

وقــدره -/50 د.ك أو مضاعفاتــه مــع االحتفاظ بهذا الرصيد فـــي الحســاب لمدة ال تقل عن أســبوع قبل 
موعد الســحب األســبوعي، وال تقل عن شهر قبل موعد السحب الشــهري وال تقل عن شهرين قبل 

موعد السحب الربع سنوي، كما يلزم العميل أن يظل حسابه مفتوحًا حتى تاريخ السحب. 
يتم تحديد عدد فرص الدخول فـــي السحب على أساس الحد األدنى للرصيد لفترة السحب أو وفقًا لما . 6

يقرره البنك من سياسات من وقت آلخر.
يلتــزم العميل ويقــر بعلمه التام باإلبقاء على مبلغ الحد األدنى الواجب توفره لالشــتراك في الســحب . 7

علــى جوائز حســاب الجوهرة والبالغ حاليًا مبلغ وقدره -/50 )خمســون دينار كويتــي(، كما يقر بقبوله 
النهائــي مــن اآلن لما يقرره البنك - منفردًا - من تعديـــالت على هذا الحـــد من وقــت إلى آخر ، وبأحقية 
البنــك وفقــا لتقديره المطلق في قفل هذا الحســاب فــور انخفاض رصيد الحســاب الدائن إلى صفر أو 

انخفاضه عن الحد المذكور وذلك دون حاجة إلى تنبيه العميل أو إخطاره
يلتــزم العميل التزاما تاما بســداد العمولة المســتحقة بواقع دينارين كويتيين شــهريًا حال انخفاض . 8

متوســط الرصيــد الشــهري الدائن بالحســاب عن مبلــغ وقدره -/200 )مائتــان دينار كويتــي( ، كما يقر 
بقبولــه التــام من اآلن لما يقرره البنك - منفردًا - من تعديالت على ســعر هــذه العمولة أو مبلغ الحد 
األدنى للرصيد الموجب لتطبيقها من وقت إلى آخر. و يفوض العميل البنك  في استيفاء تلك العمولة 
من أية أرصدة دائنة بحســاباته لدى البنك ، و يتعهد بعدم المطالبة بأية تعويضات عن أي أضرار تترتب 
على هذا االســتيفاء نتيجة انخفاض الرصيد الدائن لحســاب الجوهرة، وما يترتب على ذلك من تخفيض 
فرص الدخول في السحب اإلسبوعي, الشهري أو الربع سنوي على الجوائز أو عدم دخوله السحب كلي

في حالة فوز العميل بأي من الجوائز النقدية التي يجري توزيعها في عمليات السحب وكذلك في حالة . 9
بلــوغ رصيد الحســاب حده األقصى المحدد مــن البنك، يكون للبنك إيداع قيمــة الجائزة وكذلك ما يزيد 
عن الحد األقصى المذكور في أي حســاب آخر يكون مفتوحًا باســم العميل أو من يفتحه البنك - وفقًا 

لتقديره- لهذا الغرض.
يحق للبنك أن ينشر فـــي أي من وســائل الدعاية واإلعالن التي يحددها أسماء العمالء الفائزين بالجائزة . 10

وصورهــم مجتمعيــن أو منفرديــن، وأن يســتخدم هذا النشــر أيضًا ألغــراض الدعاية والترويــج لخدماته 
ومنتجاته.



يحق للبنك اختيار فائز بديل للفائز األساســي في حال عدم توافر الشــروط و األحكام األساســية لسحب . 11
حساب الجوهرة بالنسبة للفائز األساسي،  كما يجوز للبنك في حال عدم القدرة على التواصل مع الفائز 
أو في حال بلوغ رصيد حســابه حده األقصى مع عدم وجود حســاب أخر للعميل أن يفتح حســاب جديد 

للفائز إليداع الجائزة وفقا لما يراه  مناسبا.
يحق للبنك دون اشعار مسبق الغاء أو تعديل أي شرط من الشروط الخاصة بهذا الحساب او الشروط . 12

الخاصة بالســحب على الجوائز، وتســري على الحساب المذكور كافة الشروط واألحكام الواردة بنموذج 
طلب فتح الحســابات المصرفية المعمول به لدى مصرفنا ، بما في ذلك ما يجريه البنك مســتقباًل من 

تعديالت على هذه الشروط واألحكام
يحظــر علــى موظفــي بنك الكويــت الوطني وأقاربهــم من الدرجــة األولــى ) األب، األم، الــزوج، الزوجة . 13

واألوالد( المشاركة في سحوبات حساب الجوهرة و يكون الفائز ملزما في حال مخالفة هذا البند بإعادة 
الجائــزة إلــى بنك الكويت الوطني. ويحــق للبنك في هذه الحالة  أن يخصم قيمة الجائزة من حســاب/ 

حسابات الفائز دون الحصول على موافقته.

رابعًا - الشروط واألحكام الخاصة بحسابات الودائع:
الوديعة ألجل ثابت: )أ( 

تستحق الوديعة مع الفوائد المحتسبة لها فقط فـي تاريخ االستحقاق المبين على وجه اإليصال الذي . 1
يصدره البنك عنها، ووفقًا للنظم المطبقة لدى البنك.

يتــم تمديــد أجل الوديعة - تلقائيًا - لمدة أو لمدد أخــرى مماثلة دون حاجة إلى إخطار أو تنبيه، وذلك ما . 2
لم يتسلم البنك من العميل قبل تاريخ االستحقاق بيومي عمل على األقل تعليمات كتابية بغير ذلك.

إذا طلب العميل اســترداد الوديعة أو جزء منها قبل حلول تاريخ اســتحقاقها، فإن هذا الطلب يخضع . 3
لمطلق تقدير البنك، وفي حال قبوله ال تستحق فائدة عن كامل مدة الوديعة.

الوديعة المرنة: )ب( 
أقل مدة للوديعة المرنة هي ســتة شــهور، ويســتمر تمديدها تلقائيًا لمدة أو لمدد مماثلة حتى يخطر . 1

العميل كتابة البنك بعدم رغبته فـي التمديد قبل تاريخ االستحقاق بثالثة أيام عمل على األقل.
تدفع الفائدة في موعد استحقاقها حسبما يتفق عليه، وتقيد في الحساب الذي يحدده العميل.. 2

اكتمال مدة الوديعة شرط الستحقاق الفوائد عن تلك المدة، وعليه اذا طلب العميل استرداد الوديعة 3. 
أو جزء منها سواء قبل انتهاء مدتها األصلية أو المجددة فإن هذا الطلب يخضع لمطلق تقدير البنك، 
وفي حال قبوله فال يحق للعميل المطالبة بفوائد عن هذه المدة، ويكون من حق البنك اســترداد ما 

دفعه من فوائد للعميل عن هذه المدة.
شروط وأحكام مشتركة لكافة الودائع: )ج( 

تعتبــر بيانــات الوديعة المطبوعة على وجه اإليصال الذي يصدره البنــك عنها صحيحة ما لم يتم إخطار . 1
البنك كتابة بخالف ذلك خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ ذلك اإليصال.

إذا صادف تاريخ اســتحقاق الوديعة يوم عطلة رســمية، يتم تمديدها - تلقائيًا - لالســتحقاق فـــي يوم . 2
العمل التالي.

تعتبــر إضافة قيمة الوديعة وفوائدها لحســاب العميل فـــي تاريخ االســتحقاق مبرئــًا لذمة البنك تجاه . 3
العميل، وال يعتد - عندئذ - باإليصال السابق إصداره للعميل بشأنها.

ال يجوز السحب من حساب الوديعة بموجب شيكات، كما ال تصدر عليه بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب . 4
آلي.

فـــي حالة منح تسهيالت مصرفـــية بضمان الوديعة، يظل الرهن ساريًا عليها لصالح البنك حتى فـــي . 5
حالة تمديد أجلها لمدة أو لمدد أخرى أو فـي حالة تعديل رقمها أو عملتها أو مبلغها.

يعتبــر طلــب العميل فتح حســاب وديعة بعملــة مغايرة لعملة حســابه المفتوح لــدى البنك بمثابة . 6
طلب منه للبنك بفتح حســاب جاٍر آخر له بذات عملة حســاب الوديعة المطلوب فتحه، ويفوض البنك 
فـــي إتخاذ ما يلزم لذلك، ويخضع الحساب الجاري األخير لكافة الشروط واألحكام المنظمة 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            بمبلغ ال يقل عن   1,500 دينار   أو   أكثر لمدة  ثالثة   أشهر   متتالية         • 
وديعة   ثابتة أو   رصيد قائم في حســاب   بفائدة   أو   بدون   فائدة    بمبلغ   ال يقل مقداره عن  30,000  دينار  • 

 أو   أكثر لمدة   ستة   أشهر   متتالية                                                                                                                                                                     
  المشاركة   فـي   أحد   صناديق   الوطني   لالستثمار   بمبلغ ال يقل مقداره عن  30,000  دينار   أو   أكثر لمدة  • 

 ستة   أشهر   متتالية                                
 بالمحافظة   على   أي من شروط   االنضمام   طوال   فترة   العضوية،   وفـي   حال   فقدان أي من هذه الشروط  . 2

 فـي   أي   وقت  بعد توافرها وانضمامه إلى عضوية الذهبي، يكون للبنك القيام بأي من الخيارين اآلتيين:                                                                                                                        
خصــم مبلــغ 25 دينارًا شــهريًا طوال   فترة   عــدم توافر أي من هذين الشــرطين، وتفويض البنك في • 

استيفاء هذا المبلغ من أية أرصدة دائنة بحساباته لدى البنك                    
إلغاء جميع اإلعفاءات واالمتيازات الممنوحة له بمناســبة انضمامه في عضوية الذهبي وذلك دون • 

حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار



                                        :                "Privilege" شروط  االنضمام   إلى   عضوية   الخدمات المصرفية المميزة
يقر العميل بااللتزام بالشروط التالية:

 بتوفــر   أحد الشــروط   التالية   على حســابه القائم لدى البنــك وذلك قبل   االنضمام  إلــى   عضوية الخدمات . 1
المصرفية المميزة:                                                                 

راتــب   شــهري محول   إلى  البنك - لمدة  ثالثة   أشــهر   متتالية                 - بمبلغ   ال يقل مقــداره عن  3,000  دينار  • 
 كويتي   أو   أكثر                                                                                                   

وديعــة   ثابتــة أو   رصيــد قائــم فــي  حســاب   بفائدة   أو   حســاب   بــدون   فائدة   بمبلــغ ال يقل مقــداره عن • 
100,000 دينار   كويتي   أو   أكثر لمدة  ثالثة   أشهر   متتالية 

االســتثمار   فـــي   أحد   صناديق   الوطني   لالســتثمار   بمبلغ ال يقل مقداره عن 100,000 دينار   كويتي   أو  • 
 أكثر لمدة  ثالثة   أشهر   متتالية                                                                                                                                                                           

بالمحافظة   على   أي من شروط   االنضمام   طوال   فترة   العضوية،    وفـي   حال   فقدان أي من تلك  الشروط  . 2
 فـــي   أي   وقــت  بعد توافرهــا وانضمامه إلى عضوية الخدمــات المصرفية المميزة، يكــون للبنك القيام 

بأي من الخيارين اآلتيين:                                                                                                                        
خصــم مبلــغ 50 دينــارًا شــهريًا طوال   فتــرة   عدم توافــر أي من هذه الشــروط، وتفويــض البنك في • 

استيفاء هذا المبلغ من أية أرصدة دائنة بحساباته لدى البنك
إلغاء جميع اإلعفاءات واالمتيازات الممنوحة له بمناسبة انضمامه في عضوية الخدمات المصرفية • 

المميزة وذلك دون حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار

سادسًا - الشروط واألحكام الخاصة ببطاقة السحب اآللي:
تصــدر بطاقة الســحب اآللي للعميل بموافقة البنك، وهي البطاقــة المبين رقمها بصدر هذا الطلب، . 1

ويتعيــن علــى العميــل- عند اســتالمه لها- توقيعهــا في المــكان المخصص لذلك، وفــي حالة قيام 
العميــل بتحديد الرقم الســري الخاص بالبطاقة "الكترونيا" علــى النحو المبين بصدر هذا الطلب، فإنه 
يقــر- بموجــب هــذا- بعلمه منفــردًا بهذا الرقــم، بعد أن حدده بنفســه على الجهــاز المخصص لذلك، 
ويقر العميل بعلمه بأن بطاقة الســحب اآللي يمكن اســتخدامها بدون الرقم السري وذلك في بعض 
نقــاط البيع خارج دولة الكويت في المشــتريات. وتعتبر البطاقة- فــي كل األوقات- ملًك للبنك، ويحق 
للبنك إلغاء حق اســتعمالها والرقم الســري الخاص بها أو وقف العمل بها أو رفض تجديدها- في أي 
وقــت- وال يترتب على البنك أية مســئولية نتيجة لذلك، ويلتزم العميــل بإعادة البطاقة فورًا إلى البنك 

عند إلغاء استعمالها.
يتعهــد العميــل بالمحافظــة علــى البطاقة وســرية الرقــم الخاص بهــا، ويقر بمســؤوليته عن كافة . 2

المسحوبات والمعامالت التي تتم داخل دولة الكويت أو خارجها باستعمال البطاقة مع الرقم السري 
أو بدونــه، كمــا يتعهــد بــأال يعرض البطاقة أو الرقم الســري للضياع أو يجري أو يتســبب فـــي إجراء أي 
تعديل فـــي البيانات الواردة عليها أو تشــويهها، ويتحمل العميل المســئولية 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 ســرقته أو تزويره أو تســرب المعلومات عنه أو أي اســتعمال غير ســليم 
له، ويلتزم بإتخاذ اإلجراءات القانونية الواجبة وإخطار البنك بذلك كتابة وعلى الفور ليتخذ البنك اإلجراء 
المناســب. وفـــي جميع األحوال يظل العميل مســئواًل 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 بمبالغ كافية لتغطية جميع المسحوبات والمعامالت . 3

التــي تتــم باســتعمال البطاقة والرقم الســري أو بدونه في أجهزة الســحب اآللي أو نقاط البيع أو شــبكة 
االنترنت وال يجوز أن تتعدى المسحوبات والمعامالت المبلغ المحدد بواسطة البنك للسحب اليومي عن 
طريق أجهزة السحب اآللي أو نقاط البيع أو شبكة االنترنت، كما ال يجوز للعميل- بأي حال- السحب على 

المكشوف إال في حالة االتفاق المسبق مع البنك على ذلك.
يكون العميل مســئواًل تجاه البنك عن أية أضرار تنشــأ بســبب اســتعمال أو سوء اســتعمال البطاقة . 4

سواء باستخدام الرقم السري أو بدونه عن طريق الخدمة بالهاتف أو الفاكس أو أية أضرار تنشأ عموما 
بســبب االســتعمال غير المصرح به للبطاقة ورقمها السري أو بدونه أو بسبب إخالل العميل بأي من 

الشروط واألحكام الخاصة بالبطاقة، ويلتزم بتعويض البنك عن ذلك.
ال يكون البنك مســئواًل عن أية خســارة أو ضرر ينشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب عطل أو تلف . 5

أجهــزة الســحب اآللي أو شــبكة اإلنترنت أو خطــوط الربط أو رفض البطاقة منهــا أو من أي من نقاط 
البيع أو البنوك، وفـي حالة موافقة نقاط البيع أو البنوك أو بائع البضائع أو مورد الخدمات )التاجر( على 
رّد مبلــغ للعميــل يقوم البنك بقيده لحســابه عند اســتالمه تعليمات كتابية منها بذلك مع اســتيفاء 

العموالت المقررة، وال يكون البنك مسئواًل عن أي تأخير فـي استالم هذه التعليمات.
تســجل جميــع المســحوبات والمعامــالت التي تتــم بواســطة البطاقة والرقم الســري أو بدونه، حســب . 6

النظام المتبع في البنك على حســاب/ حســابات العميل المبينة في الطلب وأي حساب أو حسابات أخرى 
للعميل لدى البنك، وللبنك الحق في خصم الرصيد المدين في الحساب من الرصيد الدائن في أي حساب 
آخر للعميل، وتعتبر كشوف البنك المتعلقة بالمسحوبات أو المعامالت التي تتم بموجب البطاقة سواء 

باستخدام الرقم السري أو بدونه دلياًل قاطعًا إلثبات حقوق البنك قبل العميل.
تحتســب بالدينــار الكويتــي كافة المبالغ المســتحقة على العميــل نتيجة إصدار واســتعمال البطاقة، . 7

و يتــم - لهــذا الغــرض - تحويل المبالغ الخاصــة بأية معاملة من معامالت البطاقــة بالعمالت األجنبية 
إلــى العملــة المحلية )الدينار الكويتي(، و يعتد - في هذا التحويل - بســعر البيع الفوري للدينار الكويتي 
المعمول به في البنك مقابل العملة األجنبية في تاريخ اســتالم البنك بيان هذه المبالغ ويضاف ســعر 
الصــرف نســبة مئوية بحد أقصــى 2,75% على جميع المعامــالت التي تتم خارج الكويــت أو عبر مواقع 
اإلنترنت العالمية بالدينار الكويتي أو بالعمالت األجنبية، ويقر العميل بأنه قبل ذلك. وتمثل هذه النسبة 



المضافــة تكاليــف مرتبطة لمعامالت البطاقة التي تتم خارج الكويت مثل التكاليف اإللزامية وتكاليف 
التســوية والتفويض، وكذلك تكاليف تغطية مخاطر تقلب أسعار صرف العمالت والخسائر الناتجة عن 
عمليات االحتيال والتزوير. )المعاملة( أو )معاملة البطاقة(: هي شــراء السلع أو الحصول علي الخدمات 
أو التسليفات / المسحوبات النقدية أو على العمليات المرتجعة أو المعكوسة أو غير ذلك مما يتم عن 

طريق استعمال البطاقة.
يقــر العميــل بأنه وافق وصرح للبنك بتقديــم خدمة تحديث بيانات البطاقات المســجلة من قبل العميل . 8

مع التجار ومقدمي الخدمات واالشــتراكات الدورية على المواقع االلكترونية أو عبر الهاتف ، وذلك في حال 
انتهاء صالحية البطاقة المسجلة أو إصدار بطاقة بديلة حتى يتسنى لتلك التجار االستمرار في خصم المبالغ 

المستحقة على العميل وتقديم الخدمات المنوطة بها.
في حالة إصدار بطاقات منفصلة لعدة أشخاص مشتركين في حساب مشترك، يكون كل حامل بطاقة . 9

من األشــخاص المذكورين مسئواًل بالتضامن تجاه البنك عن كافة المسحوبات والمعامالت التي تتم 
على ذلك الحساب باستعمال أي من البطاقات المذكورة سواء باستخدام الرقم السري أو بدونه.

للعميل استعمال البطاقة سواء باستخدام الرقم السري أو بدونه في تحويل األموال االلكتروني عند نقطة . 10
البيع لشــراء البضائــع والخدمات، ويعتبر الدفع مضمونــًا وغير قابل لإليقاف عند اســتعمال العميل لهذه 

الخدمة.
يتم شراء البضائع والخدمات باستعمال البطاقة ورقمها السري أو بدونه لدى نقاط البيع أو عن طريق . 11

شــبكة االنترنــت ويتحمل العميــل وحده المخاطر والمســئوليات الناشــئة عنهــا ، وال يتحمل البنك 
بــأي ضمــان أو بأي مســئولية في هذا الخصوص ســواء تجــاه العميل أو تجــاه التاجر، وال شــأن للبنك 
بــأي اعتراض للعميل على تلك البضائع أو الخدمات، ســواء كان االعتــراض لعدم وصولها إليه أو لتأخر 
تســليمها أو لعيوب في مواصفاتها أو لغير ذلك من األســباب، وال يعتبر البنك مســئواًل عن أية أضرار 
أو خســائر مباشــرة أو غير مباشــرة قــد تلحق بالعميل من جــراء ذلك، كما ال يعتبر البنــك طرفًا في أية 
منازعــة قــد تثور في هــذا الصدد بين العميــل وبين التاجر ويظــل العميل - في جميــع األحوال ورغم 
اعتراضــه أو منازعته - مســئواًل قبل البنك عن جميع المبالــغ والمصروفات والعموالت التي تقيد على 

حسابه/ حساباته لديه.
يجوز إلغاء البطاقة فـي حالة احتجازها لدى أي من أجهزة الصرف اآللي، ويجوز للبنك - فـي هذه الحالة . 12

- أن يصدر بطاقة أخرى برسوم جديدة.
للعميــل اســتعمال البطاقــة للحصــول علــى خدمات أخــرى يعلن البنك عنهــا من وقت آلخــر مقابل . 13

الرسوم والعموالت التي يحددها البنك، ويحق للبنك - فـــي أي وقت - إلغاء أو وقف أو تعديل خدمات 
البطاقة كلها أو بعضها، كما يحق له تعديل الرسوم والعموالت المقررة ألدائها.

سابعًا - الشروط واألحكام الخاصة بخدمة الوطني الهاتفـية:
يوافق العميل على قيام البنك بتسجيل جميع المكالمات الهاتفـية التي تجرى معه.. 1
تكون جميع القيود والعمليات التي تجرى على حساب العميل بناًء على هذه الخدمة ملزمة له وحجة . 2

قاطعــة عليــه، ويتحمل العميل - وحده - كامل المســئولية عن كافة العمليات التي تتم باســتخدام 
هذه الخدمة، وتنصرف إليه آثارها، وتقع عليه تبعاتها، كما يلتزم بتعويض البنك عن أية أضرار مباشرة 

أو غير مباشرة قد تنتج من جراء ذلك.
لمــا كان الدخــول الســتخدام هذه الخدمة ال يتم إال باســتخدام العميل للرقم الســري الخاص ببطاقة . 3

الســحب اآللي، فإن العميل يلتزم بما ورد فـــي شــأن المحافظة على الرقم السري بالشروط واألحكام 
الخاصة ببطاقة الســحب اآللي، كما يقر بأنه يتحمل كافة اآلثار الناشــئة عن أي استخدام للرقم السري 
للحصول على خدمة الوطني الهاتفـــية، ويكون مجرد اســتخدام الرقم الســري للدخول لهذه الخدمة 
سببًا كافـيًا لتحمل العميل كافة نتائج هذه المعامالت ولو لم يجريها بنفسه، وتأكيدًا لذلك ال يكون 
للعميل أن ينازع فـــي صحة التســجيل الصوتي أو فـــي أنه صوت غيره طالما تمت المعاملة بواســطة 
اســتخدام الرقــم الســري، وذلك مــا لم يخطر العميــل البنك قبل إجــراء هذه المعامــالت بفقد الرقم 
الســري أو إطــالع الغير عليه، كمــا ال يحق للعميل المطالبة بالتســجيالت المحفوظة لدى البنك بعد 

انقضاء المدة المحددة لحفظها طبقًا للنظم المطبقة لديه. 
يحق للبنك - وفق تقديره المطلق فـي أي وقت - االمتناع عن تنفـيذ التعليمات الصادرة إليه بواسطة . 4

هــذه الخدمــة، كما يكون له وقف هذه الخدمــة كليًا أو جزئيًا دون أن يلتزم بإبداء أســباب وبغير حاجة 
إلى تنبيه أو إخطار، وال يتحمل البنك أية مسؤولية من جراء هذا االمتناع أو الوقف الكلي أو الجزئي.

ثامنــًا - الشــروط واألحــكام الخاصــة بالخدمــات المصرفـــية المقدمــة عبر اإلنترنــت )خدمــة "الوطني عبر 
اإلنترنت" المصرفية وخدمة حسابك على موبايلك(:

1 . NBK Online" فـــي حــال اختيــار العميل االنتفــاع بأي من خدمتــي "الوطني عبــر اإلنترنت" المصرفيــة
Banking" و أو "حســابك علــى موبايلــك" "NBK Mobile Banking" ويشــار إلــى كل منهمــا فـــي هذا 

البند بكلمة "الخدمة"، يلتزم العميل - وبموجب توقيعه على هذا الطلب - بكافة الشــروط واألحكام 
التي يضعها البنك الســتخدام هذه الخدمة أو لالســتفادة من أي منتج مدرج بقائمة الخدمات المتاحة 
لمســتخدمي تلك الخدمة حاليًا أو مســتقباًل، كما يكون مســئواًل عن اســتيفاء أية متطلبات فنية قد 

يطلبها البنك لهذا الغرض.
يتحمــل العميل - وحده - كــــامل المســئولية عن كافــة العمليات التي تتم باستخــــدام هذه الخدمة، . 2

وتنصــرف إليــه آثارهــا، وتقع عليه تبعـــاتهـــــا، كما يلتــزم بتعويض البنك عــن أية أضرار مباشــرة أو غير 
مبــاشرة قد تنتج من جراء ذلك.

يحق للبنك - وفق تقديره المطلق فـي أي وقت - االمتناع عن تنفـيذ التعليمات الصادرة إليه بواسطة . 3
هــذه الخدمــة كمــا يكون له وقف هذه الخدمــة كليًا أو جزئيــًا دون أن يلتزم بإبداء أســباب أو أن يلتزم 
بإخطار العميل بذلك، ومن غير أن يتحمل البنك أية مســئولية من جراء هذا االمتناع أو الوقف الكلي 

أو الجزئي.



تاسعًا - الشروط واالحكام الخاصة بالتحويالت المصرفية وتعليمات الدفع:
فـــي هذه الشــروط واألحكام تعني كلمة "العميل" أو "العميل اآلمر" الشــخص الطبيعي أو االعتباري . 1

الموقع على طلب التحويل. وتعني كلمة "البنك" بنك الكويت الوطني )ش.م.ك.ع.( وفروعة وشركاته 
التابعة كما أن المفرد قد وفقا لسياق النص يشمل الجمع والعكس بالعكس.

يوافق العميل على أن البنك ال يتحمل بأية مسؤولية عن تأخير أو عدم إجراء أو إتمام التحويل بسبب . 2
عــدم  وجود رصيد كاف أو لخطأ أو نقص فـــي بيانات طلــب التحويل أو لفرض أية قيود على التحويالت 
أو لحجــز المبلــغ أو مصادرتــه من قبل الســلطات المحلية أو ســلطات الدول األخرى أو لقيام شــبهة 

تضمنتها عملية من عمليات غسل األموال أو ألية أسباب أخرى خارجة عن إدارة البنك. 
يتحمل المســتفيد رســوم البنوك المراسلة ما لم يختار العميل تحمل تلك الرسوم ويكون للبنك في . 3

الحالة األخيرة ان يحتســب مصاريف تقديرية لهذه البنوك, ويلتزم العميل بســداد أيه مصاريف إضافية 
تطالب بها البنوك المراسلة. وفي حال اختيار العميل تحمل رسوم البنوك المراسلة فإن ذلك ال يحول 

من قيام بنك المستفيد بخصم رسوم اخرى من قيمه الحوالة.
وفـي حالة عدم صرف قيمة هذا التحويل ، يعتد فـي تحديد القيمة التي يطالب العميل بردها بمعدل . 4

ســعر شــراء العملة المعمول به لليوم الذي يتم فيه إعادة التحويل وليس للعميل أن يطالب بإعادة 
قيمة التحويل إاّل إذا قام 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 المتعلقة به قد الغيت. 
من المتفق عليه أن البنك ومـراسليه فـي حّل من أية مسؤولية عن أية نتـــائج تقع بسبب أي اختــالف . 5

أو تــــأخير أو سهو أو خطأ تلغرافـــي أو تقني أو خطأ فـــي نقل تعليمات، ويوافق العميل على أن البنك 
ومراســليه ال يتحملــون بأيه مســؤولية إذا تأخر دفع المبلغ للحصول علــي التأكيدات المطلوبة 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 مسؤواًل 

عن أيه خسارة تنشأ عن تنفيذ هذا التحويل أو عن خطأ أو أي إهمال من البنوك المراسلة.
مــا لــم يكن هنــاك أي موانع أخرى، فإن البنك ســيقوم بإرســال مبلغ الحوالة إلى حســاب المســتفيد . 6

فــي يوم العمــل التالي ألمر التحويل، ومن المتوقع أن تســتغرق مدة التحويــل لحين وصول المبلغ 
لحساب المستفيد 3 أيام عمل، وال يتحمل البنك  أية مسئولية في حال عدم  اتمام هذا التحويل إلى 

حساب المستفيد خالل هذه المدة .
في حال تعرض العميل الحتيال أو وقوع خطأ أثناء إجراء تحويل لألموال، فإّنه يجب على العميل إخطار . 7

الخدمة الهاتفية للبنك 1801801 على الفور إلّتخاذ اإلجراء الالزم وذلك دون أدنى مسئولية على البنك 
تجاه العميل عن استرداد قيمة التحويل.

يقــر العميــل صراحــًة بأنــه ال يجــوز إلغاء أمــر التحويــل أو اســترداد مبلــغ التحويل بعد قيده بحســاب . 8
المســتفيد، ويكون رد مبلغ التحويل - في حال إلغاء األمر - مشــروطًا بموافقة بنك المســتفيد قبل 

قيده بحساب األخير، أو موافقة المستفيد على رد المبلغ بعد قيده بحسابه.
ينبــه البنــك العمالء إلى أن بعض البنوك تقوم بقبول وتنفيذ عمليات تحويل األموال لديها وفق رقم . 9

الحســاب )أوااليبان IBAN( حتى ولو لم يتطابق رقم الحســاب مع اســم المســتفيد، ويعفى العميل 
بموجب هذا كال من البنك وكذلك البنك المفتوح لديه حساب المستفيد من أي التزام على إي منهما 

بالتحقق من اسم المستفيد أو رقم حسابه التمام هذا التحويل.
يخضع هذا التحويل ألحكام القانون الكويتي وإلختصاص المحاكم الكويتية.. 10
يحــق للبنــك ، ودون الزام عليه ووفقًا لتقديره وحده، أن يجرى اتصااًل هاتفيًا مســجاًل مع العميل لتعزيز . 11

تعليماته الكتابية للتحويالت. وفي حال تعذر إجراء االتصال الهاتفي ال يتحمل البنك بأية مســئولية عند 
تنفيذ أو تأجيل أو عدم تنفيذ تعمليات العميل.

عاشرًا - شروط وأحكام أخرى:
يقــر الطــرف الثاني بموافقته على قيــام البنك - من خــالل موظفيه وممثليه ومســؤوليه - بالتقصي . 1

بمحــل إقامتــه و/أو محــل عمله عن صحــة المعلومات والبيانات المســجلة عنه لــدى البنك ومتابعة 
تحديثهــا، كمــا يصــرح الطرف الثانــي للبنك باإلفصاح عــن البيانــات والمعلومات المتعلقــة بمديونية 
الطــرف الثانــي لــدى البنــك وذلك ألي طــرف آخر بما فــي ذلك أي مــن موظفي ومســؤولي جهة عمل 
الطرف الثاني، سواء المسجلة لدى البنك وقت االقتراض أو التي التحق بالعمل لديها بعد ذلك، ويبرئ 
الطرف الثاني - بموجب هذا - البنك وموظفيه ومســؤوليه وممثليه من المســؤولية عن األضرار التي 

قد يتكبدها الطرف الثاني بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة اإلفصاح عن تلك المعلومات والبيانات.
يقر العميل بأنه قد إتخذ من عنوانه المبّين بهذا الطلب موطنًا مختارًا له فـي كل ما يتعلق بحساباته . 2

لدى البنك أو يتصل بها وفـيما قد ينشأ عنها من نزاعات أو دعاوى قضائية أمام جميع درجات التقاضي 
وكذلك بالنســبة إلجراءات التنفـــيذ الجبرية، وتعتبر جميع المراســالت واإلعالنات القانونية والقضائية 
التي توجه إليه من البنك على هذا العنوان أو بالفاكس أو بالبريد المسجل أو الممتاز صحيحة ومنتجة 
لكافة آثارها القانونية. ويعتبر الموطن المختار للعميل هو المكان المعين قانونًا إلعالنه فـيه رسميًا 
وإرسال كافة المراسالت إليه فـي كل ما يتعلق بحساباته لدى البنك، وال يكون أي تغيير لهذا الموطن 
أو رقــم صنــدوق البريــد أو رقم الفاكــس منتجًا ألي أثــر إال من تاريخ تســلم البنك إخطارًا بهــذا التغيير 

بموجب كتاب مسجل.



يقر العميل بقبوله أن يكون هذا الطلب وسائر البيانات والمستندات الملحقة به هي األساس لطلب . 3
فتــح أي حســاب جديــد لدى البنك، كما يقر بإطالعه على الشــروط واألحكام المنظمة للحســابات لدى 
البنك والمتقدم بيانها، ويوافق على أن تســري هذه الشــروط واألحكام على جميع حساباته التي تفتح 

حاليًا أو مستقباًل لدى البنك. 
فـــي حال فتح حســاب بإســم القاصر بمعرفة الولي أو الوصي أو الواهب، يقر فاتح الحساب - وبموجب . 4

هــذا - بعلمــه أن فـــي وســع القاصــر أن يفتح حســابًا بمعرفته طبقــًا للقوانيــن والنظم المصرفـــية 
المعمول بها فـي دولة الكويت، وأن يتعامل على جميع الحسابات المفتوحة منه بإسمه، وال يتحمل 

البنك بأية مسئولية عن تعامالت القاصر على هذه الحسابات.
يكون النص العربي فـــي هذه الشروط واألحكام هو الواجب التطبيق عند وقوع أي تعارض بينه وبين . 5

النص اإلنجليزي.

الحادي عشر - القانون المطبق واالختصاص القضائي:
كل نزاع قد ينشأ فـي هذا الخصوص يخضع ألحكام القانون الكويتي والختصاص المحاكم الكويتية، ويقر 

العميل بقبوله االختصاص المحلي لمحاكم محافظة عاصمة الكويت.
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