تحية طيبة  ،وبعد:
العتبارات السـرعة في التعامل ،نصدر إليكم– بموجب هذا – تعليماتنا (ويشار إليها – فيما يلي – بكلمة "التعليمات") باعتماد وتنفيذ كافة الطلبات أو
المراسالت التي نرسلها إليكم أو ترسلونها إلينا بالفاكس أو بالبريد اإللكتروني أو التي تتلقونها منا أو نتلقاها منكم عبر الهاتف بشأن حسابنا/حساباتنا لدى
مصرفكم.
ونقر لكم – صراحة – بما هو آت :
أن جميع القيود والعمليات التي تجرى على حسابنا أو حساباتنا لديكم بناء على هذه التعليمات ملزمة لنا وحجة قاطعة علينا ،وال يحق لنا – ألي
()1
سبب – المنازعة فيها ،ونتحم ل وحدنا كافة النتائج والمسئوليات المترتبة على قيامكم بتنفيذ هذه التعليمات حسبما تبدو في ظاهرها الطلبات أو الرسائل التي
تتلقونها ،وبغير الرجوع إلينا ،ودون حاجة إلى أي إخطار أو تعزيز كتابي الحق ،ودون أدنى مسئولية عليكم في هذا الخصوص ،وحتى لو تبين أن ثمة
خطأ أو عيبا ً أحاط برسائل الفاكس أو البريد اإللكتروني التي وصلتكم نتيجة لعطل فني بأجهزتنا أو أجهزتكم أو ألي سبب آخر ،وال يحق لنا االعتراض أو
االحتجاج – ألي سبب – بعدم صدور الطلبات أو الرسائل أو المحادثات التي تتلقونها من جانبنا أو من المفوضين عنا أو االدعاء بعدم صدورها من أجهزة
الفاكس أو البريد اإللكتروني أو الهاتف الخاصة بنا .وفي جميع األحوال نتعهد ونلتزم بتعويضكم عن أية أضرار أو خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد
تلحق بكم من جراء تنفيذكم لهذه التعليمات.
هذا وفي حال إرسالنا لكم إخطاراً أو تعزيزاً كتابيا ً الحقاً ،فإننا نتعهد بختمه – في موضع واضح – بخاتم "سبق إرساله بالفاكس /البريد اإللكتروني" أو
"سبق طلبه عبر الهاتف" تجنبا ً للتكرار ،وال يتحمل مصرفكم أية مسئولية إذا ما ترتب على إغفال وضع هذا الخاتم تكرار تنفيذ طلباتنا أو رسائلنا.
ونتعهد كذلك ونلتزم بأن نحافظ على أجهزة الفاكس أو البريد اإللكتروني أو الهاتف الخاصة بنا من العبث ،ونتحمل وحدنا المسئولية عن أي
()2
استعمال خاطئ أو غير مصرح به لها.
ونصرح أيضا ً لمصرفكم – وبموجب هذا – بأن يرسل إلينا بالفاكس أو بالبريد اإللكتروني كافة الرسائل والكشوف ذات العالقة بحسابنا/
()3
حساباتنا لديكم وبسائر معامالتنا معكم ،وتعتبر هذه المحررات وكذلك المحادثات الهاتفية المسجلة ملزمة لنا وحجة قاطعة قبلنا في اإلثبات ،وتنصرف إلينا
آثارها ،وال يجوز لنا المنازعة فيها أو الطعن عليها،ونتحمل وحدنا المسئولية كاملة عن تبعات ومخاطر هذا اإلرسال ،وال يحق لنا الرجوع عليكم بأية
تعويضات عن أية أضرار أو خسائر مباشرة أو غير مباشرة نتيجة عيوب فنية بأجهزة الفاكس أو البريد اإللكتروني أو تعطلها أو تأخرها أو اختراقها من
الغير.
أننا نوافق – مقدما ً – على ما قد يستخدمه أو يقرره البنك في هذا الخصوص من وسائل مناسبة كتسجيل المكالمـات الهاتفيـة ()Phone Calls
()4
أو غيرها من الوسائل ،وال يحق لنا المنازعة فيها أو الطعن عليها ألي سبب ،كما ال يحق لنا المطالبة بالنسخة المحفوظة لديكم من هذه التسجيالت بعد
انقضاء المدة المعمول بها طبقا ً للنظم المطبقة لديكم.
تظل هذه التعليمات بكافة بنودها السالفة سارية ونافذة المفعول ومنتجة لكافة آثارها إلى أن يتسلم مصرفكم كتابا خطيا ً أصليا ً موقعا ً من قبلنا
()5
ً
ً
بنموذج توقيعنا المعتمد لديكم ومتضمنا تعليمات أخرى مغايرة .هذا ويحق لكم – وفقا لتقديركم المطلق في أي وقــت – االمتناع عن تنفيذ هذه التعليمات أو
وقف تنفيذها كليا ً أو جزئياً ،وبغير حاجة إلى تنبيه أو إخطار ،ودون أن تلتزموا بإبداء األسباب ودون أن تتحملوا بأية مسئولية من جراء عدم تنفيذكم لتلك
التعليمات.
إن المعامالت التي تتم بموجب هذه التعليمات تكون محكومة أيضا ً بالشروط واألحكام المنظمة لها والمعمول بها لدى مصرفكم ويعتبر توقيعنا
()6
على هذا اإلقرار قبوالً صريحا ً منا لتلك الشروط واألحكام .
تخضع هذه التعليمات ألحكام القانون الكويتي والختصاص المحاكم الكويتية ،ويكون النص العربي لهذه التعليمات هو الواجب التطبيق عند
()7
وقوع أي تعارض بين النصين العربي واإلنجليزي
تفويـــــــض
السادة /بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
الكويت
نفوض كالً من األشخاص التالية أسماؤهم  -منفردين  -للتوقيع على رسائل الفاكس و/أو إلبالغكم عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني بالطلبات أو
المراسالت التي نرسلها إليكم أو ترسلونها إلينا بالفاكس أو بالبريد اإللكتروني أو التي تتلقونها منا أو نتلقاها منكم عبر الهاتف بشأن حسابنا /حساباتنا لدى
مصرفكم ،وفيما يلي نماذج توقيعاتهم:

