إشـعـار إي ـ ــداع شيـك ــات

Cheque Deposit Advice

: الرقم التسلسليBranch:
: التاريخTime:
: رقم احلسابCurrency:

Sequence:
Date:
Account No.:
Customer Name:
Batch Reference:

الرقم التسلسلي
Sequence

رقم الشيك
Cheque No.

Details
تاريخ الشيك
Cheque Date

مسحوبة على
Drawn On

رقم حساب الساحب
Drawer AC. No.

:الفرع
:الوقت
:العملة
:اسم العميل
:رقم املجموعة
التفاصيل
وصف املعاملة
Description

املبلغ
Amount

)اإلجمالي (دينار كويتي
Total (Kuwaiti Dinars)
I hereby declare that I have read and agreed to the terms on the reverse of this advice

Depositor Name:

أقر بإطالعي وقبولي للشروط املذكورة خلف اإلشعار

:إسم املودع

CVD No.:

:رقم البطاقة املدنية

Tel. No.:

:رقم الهاتف

Signature:

NBK - 734 CDA (NPP 11/2016)

:التوقيع

1- This deposit advice is a proof of receiving the cheque(s) from the
depositor, and shall not be valid, unless it bears the signature of the
concerned employee at the Branch and the stamp of the Bank.

 وال يعتد به.يعد إشــعاراإليداع هذا دليال على اســتالم الشــيك (الشــيكات) من املودع1.1
.ما لم يحمل توقيع املوظف املختص بالفرع وبصمة خامت البنك

2- The Bank shall not be responsible for any delay in their collection
or non-collection due to any reason beyond its control. Further,
the Bank shall not bear responsibility for any fault, negligence or
failure on the part of drawee banks, or any of their employees or
third parties. In the event of non-collection of a cheque for any
reason whatsoever, the Bank may debit the account with the value
thereof, and deduct any amounts that might have been credited to
the account by mistake.

ال يكــون البنــك بصفتــه البنك احملصل للشــيك مســؤوال عــن أي تأخير فـــي حتصيل2.2
 وال يتحمل البنك،الشــيكات املودعــة أو عــدم حتصيلهــا ألي ســبب خارج عــن إرادتــه
كذلك مسؤولية أي خطأ أو اهمال أو تقصير من جانب أي من البنوك املسحوبة عليها
 و فـــي حال عدم حتصيل أي شــيك منها.هــذه الشــيكات أو أحــد موظفيهــا أو الغيــر
ألي سبب يكون للبنك احلق فـي خصم القيمة على احلساب باإلضافة إلى حق البنك
.فـي خصم أية مبالغ أضيفت خطأ للحساب

3- Collecting and crediting customer account with amounts of deposited
cheques that are drawn on other local Banks and being deposited in
the customer account are subject to the verification process by the
Bank in which the cheque is deposited and is responsible to verify
the original cheque according to Central Bank of Kuwait security
standards and regulations.

إن حتصيل مبالغ الشيكات املودعة واملسحوبة على بنوك محلية أخرى وإيداعها فـــي3.3
حســاب العميــل يخضــع لعملية التحقق من قبل البنك املودع لديه الشــيك الذي يلتزم
فقــط بالقيــام بالتحقــق مــن أصل الشــيك وفقــاً ملعاييــر ولوائح األمــن اخلاصة ببنك
.الكويت املركزي

4- Cheques drawn on other Local Banks will be cleared as follows:
• Cheques in Kuwaiti Dinar: on the same day or on the following
business day depending on the then prevailing cut-off time to
present such cheques and according to the Electronic Cheque
Clearing System; and
• Cheques in foreign currencies: within 5 to 7 business days
Provided there are no obstacles preventing the collection process.

:يتم حتصيل الشيكات املسحوبة على بنوك محلية أخرى على النحو التالي4.
 فــي نفــس اليــوم أو ثانــي يــوم عمــل حســب:••الشــيكات بعملــة الدينــار الكويتــي
مواعيــد عمــل البنــك احملــددة لتقــدمي هــذه الشــيكات ووفقــاً للنظام اآللــي ملقاصة
الشيكات
 أيام عمل7  إلى5  خالل:••الشيكات بالعمالت األجنبية
.وذلك كله ما لم تكن هناك اية موانع حتول دون امتام عملية التحصيل

5- The Bank, in its capacity as agent only for collection, shall receive
the cheques deposited at the responsibility of the depositor. The
depositor of the cheques shall be responsible for the correctness of
all their data, signatures and endorsements affixed thereon.

ال عنه
ً يتســلم البنــك الشــيكات املودعــة علــى مســئولية مودعها وباعتبــار البنــك وكي5.5
 ويكــون املــودع للشــيكات مســئوالً عــن صحــة جميــع بياناتهــا،فـــي التحصيــل فقــط
.والتوقيعات والتظهيرات الثابتة عليها

6- The Bank at its sole discretion reserves the right to refrain from
payment of any cheques drawn against the deposited cheques,
unless such latter cheques, have been actually collected.

 فـــي أن ميتنع عن صرف أية شــيكات مســحوبة-  وفق تقديره املطلق- للبنــك احلــق6.6
.ًمقابل الشيكات املودعة ما لم تكن هذه الشيكات األخيرة قد مت حتصيلها فعال

7- The customer is obliged to approach the Bank to receive the returned
cheques without provision, immedialty, upon notification to that
effect by telephone, mail or elapse of the period applicable for
collection procedure, whichever is earlier, and the customer shall be
liable for the consequences resulting from violating such obligation.

يلتــزم العميــل باحلضــور إلــى البنك الســتالم الشــيكات املرجتعة بــدون حتصيل فور7.7
إخطاره بذلك هاتفياً أو بريدياً أو مبجرد فوات املدة املعمول بها إلجراءات التحصيل
. ويتحمل العميل تبعات مخالفته هذا االلتزام،أي هذه التواريخ أقرب

