
 

   

 

 مع االقتراض والرهن وإعطاء الكفاالت وكالــــة بنكيــــة عامـــة

 

 نرجو اعتبار السيد/ السادة:      

 

وكيالً / وكالء ) مجتمعين أو منفردين ( عنـا في فتح أي حساب أو حسابات باسمنا لديكم ، وفي إدارة جميع حساباتنا ومعامالتنا 

  على وجه الخصوص : –في سبيل ذلك  –ة بـها ، وللوكيل / الوكالء المصرفية معكم ، وإجراء التصرفات المتعلق

  سحب وتوقيع وتظهير وإيداع الشيكات في أي من حساباتنا معكم بغض النظر عن كونها دائنة أو مدينة . .1

  تحرير وسحب وتوقيع وقبول وتظهير وخصم جميع الكمبياالت والسندات ألمر والمستندات التجارية األخرى . .2

دار واستالم بطاقات السحب اآللي وبطاقات االئتمان بأنواعها وكذلك إصدار واستالم وتحديد أرقامها السرية واستخدام طلب إص .3

  تلك البطاقات وأرقامها السرية .

سحب أية ودائع أو تأمينات أو عقود أو أسهم أو سندات أو نقود أو كمبياالت أو سندات ألمر أو أية أموال أو حقوق أخرى  .4

  لديكم باسمنا حالياً أو ترد إليكم السمنا في أي وقت .مودعة 

إجراء التحويالت بكافة أنواعها من حسابات الموكل إلى حسابات أطراف أخرى لدى مصرفكم أو لدى مصارف أخرى محلية  .5

  أو أجنبية .

ي الصناديق االستثمارية والتصرف استثمار أموالنا المودعة لديكم في أوجه االستثمار التي يراها الوكيل مناسبة ، واالكتتاب ف .6

بالبيع وغيره في وحداتها ومكوناتها ، واالكتتاب في أسهم الشركات التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام ، وإبرام عقود خدمة أو 

  إدارة المحافظ االستثمارية .

وإبرام عقود التعامل في الصرف طلب بيع أو شراء أية أسهم أو سندات أو أوراق مالية أخرى أو عقود أو عمالت أجنبية ،  .7

  األجنبي .

( وغيرها من الخدمات التي يقدمها مصرفكم حالياً أو مستقبالً Watani Onlineطلب الحصول على خدمة االتصال المباشـر ) .8

  واستخدامها 

  استئجار الخزائن باسمنا لدى مصرفكم وفتحها واستالم محتوياتها أياً   كانت . .9

  شهادات ودفاتر الشيكات وإيصاالت الودائع وكشوف الحسابات ، واإلقرار بصحة األرصدة .طلب إصدار واستالم ال .11

االتفاق معكم على أسعار الفوائد والعموالت والمصاريف األخرى المحتسبة والمستحقة على أي من حساباتنا أو معامالتنا معكم  .11

.  

أمين أو بدونه على أي من حساباتنا معكم ، وتجديدها الحصول منكم على قروض وتسهيالت مصرفية أخرى بكافة أنواعها بت .12

  وتمديد سريانها ،  وسدادها أو تنظيم سدادها ، وتسوية أي تجاوز لحدودها ، وإبرام حواالت الدين .

مادات المستندية أو العادية بغطاء كامل طلب إصدار خطابات الضمان وتمديد سريانها أو تفويضكم في هذا  التمديد ، وفتح االعت .13

أو جزئي أو بدون غطاء ، واستخدامها ، وتمديد سريانها وتسديد قيمتها ، وسحب ما يتعلق بتلك االعتمادات من مستندات أو 

  محررات أو بضائع أو غيرها .

 

أو  قبل الغير ، سواء كانت التأمينات تخصيص أي نوع من التأمينات لضمان جميع الحقوق الحالية والمستقبلية لمصرفكم قبلنا  .14

حواالت حق أو رهن أسهم أو سندات أو محافظ استثمارية أو حصصاً أو وحدات في صناديق استثمارية أو حقوقاً في شركات 

أو كمبياالت أو سندات ألمر أو بضائع أو منقوالت أو ودائع أو أرصدة دائنة لديكم أو لدى مصارف أخرى أو غير ذلك من 

 ينات . التأم

 إعطاء كفاالت تضامنية أو غير تضامنية . .15

بجميع المعامالت بيننا وبين مصرفكم ، وإصدار التعليمات وتوقيع جميع العقود  –نيابة عنا  –وعلى وجه العموم القيام  .16

 والمخالصات وسائر المحررات التي تتعلق بأي مما ورد بهذه الوكالة . 

 ة بطريق الهاتف لدى البنك. إجراء كافة المعامالت المصرفية المتاح .17

 

 الحق في  التعاقد مع النفس . –في ممارسة صالحياته بموجب هذه الوكالة  –وللوكيل  .18

 وتظل هذه الوكالة سارية ونافذة المفعول لحين استالمكم إشعاراً خطياً منا بإلغائها .

 إلنجليزي . هذا والنص العربي لهذه الوكالة هو المعول عليه في حالة التعارض مع النص ا

 

 

 

 

 

 الموكل 

بنك الكويت الوطني في الحصول من الهيئة  –بموجب هذا  –صدرت عنا هذه الوكالة إلى الوكيـل / الوكـالء المذكـورين .  كمـا نفوض 

عند الحاجة  –العامة للمعلومات المدنية على عنوان كل من سكني وعملي وما قد يطرأ عليهما من تغيير ، ونصرح للبنك بأن يزود الهيئة 

  بهذا التفويض ، وذلك دون أدنى مسئولية على البنك أو الجهات ذات العالقة .    –

 

 الوكيل

بنك الكويت الوطني في الحصول من الهيئة العامة للمعلومات المدنية على عنوان  –وبموجب هذا  –قبلنا هذه الوكالة . كما نفوض كذلك 

بهذا التفويض ، وذلك دون أدنى  –عند الحاجة  –ن تغيير ، ونصرح للبنك بأن يزود الهيئــة كل من سكني وعملي وما قد يطرأ عليهما م

 مسئولية على البنك أو الجهات ذات العالقة .   



 

   

 

 يمكن للموكل أن يضيف إلى البنود الموضحة عالية أو أن يحذف منها ،  ويوقع قرين اإلضافة أو الحذف . 


