
 

 اشعار ايداع شيكات

 

 

 بالفرع المختص الموظف توقيع يحمل لم ما به يعتد وال. المودع من) الشيكات (الشيك استالم على دليال هذا إشعاراإليداع يعد .1

 .البنك خاتم وبصمة

 سبب ألي تحصيلها عدم أو المودعة الشيكات تحصيل فـي تأخير أي عن مسؤوال للشيك المحصل البنك بصفته البنك يكون ال .2

 هذه عليها المسحوبة البنوك من أي جانب من تقصير أو اهمال أو خطأ أي مسؤولية كذلك البنك يتحمل وال إرادته، عن خارج

 على القيمة خصم فـي الحق للبنك يكون سبب ألي منها شيك أي تحصيل عدم حال فـي و. الغير أو موظفيها أحد أو الشيكات

 .للحساب خطأ أضيفت مبالغ أية خصم فـي البنك حق إلى باإلضافة الحساب

 قبل من التحقق لعملية يخضع العميل حساب فـي وإيداعها أخرى محلية بنوك على والمسحوبة المودعة الشيكات مبالغ تحصيل إن .3

 الكويت ببنك الخاصة األمن ولوائح لمعايير وفقا   الشيك أصل من بالتحقق بالقيام فقط يلتزم الذي الشيك لديه المودع البنك

 .المركزي

 

 :التالي النحو على أخرى محلية بنوك على المسحوبة الشيكات تحصيل يتم .4

a. الشيكات هذه لتقديم المحددة البنك عمل مواعيد حسب عمل يوم ثاني أو اليوم نفس في: الكويتي الدينار بعملة الشيكات 

 الشيكات لمقاصة اآللي للنظام ووفقا  

b.  خالل: األجنبية بالعمالت الشيكات  5 إلى 7عمل أيام  

 

 .التحصيل عملية اتمام دون تحول موانع اية هناك تكن لم ما كله وذلك

 

 مسئوال   للشيكات المودع ويكون فقط، التحصيل فـي عنه وكيال   البنك وباعتبار مودعها مسئولية على المودعة الشيكات البنك يتسلم .5

 .عليها الثابتة والتظهيرات والتوقيعات بياناتها جميع صحة عن

 

 الشيكات هذه تكن لم ما المودعة الشيكات مقابل مسحوبة شيكات أية صرف عن يمتنع أن فـي - المطلق تقديره وفق - الحق للبنك .6

 .فعال   تحصيلها تم قد األخيرة

 فوات بمجرد أو  بريديا   أو هاتفيا   بذلك إخطاره فور تحصيل بدون المرتجعة الشيكات الستالم البنك إلى بالحضور العميل يلتزم .7

 .االلتزام هذا  مخالفته تبعات العميل ويتحمل أقرب، التواريخ هذه أي التحصيل إلجراءات بها المعمول المدة


