
 
Card Issuance Declaration  
 
I the undersigned ---------- of -------- nationality, and holder of Civil ID---- 
Acknowledge and declare that I have requested to issue an ATM Card from 
National Bank of Kuwait, on my account No.: ---------- 
To be used for cash withdrawal from ATMs assigned for visually impaired 
customers or any regular ATMs, and I confirm that I have received the ATM 
Card and the PIN number and I’m well acquainted with its use without the 
need of any assistance. I also bear the full responsibility for all transactions 
made on my account by the use of the card and its PIN or at any ATM inside 
and outside Kuwait, in addition to online transactions through NBK Online 
Banking, or IVR, or any channel through which transactions are completed 
by the use of the card and the PIN or without the PIN. I, herby, bear the 
responsibility of such transactions, and I shall not, in whatsoever, request 
any payments or compensation from the Bank against any claims that may 
arise from the use of the card, or stopover of ATMs that are assigned for 
visually impaired customers or relocating them. 
This is a final declaration that I understand the content and effects 
mentioned hereof.    

 

 صدار بطاقةإ إقــــــرار
 

 .--------------أقر أنا الموقع أدناه: 
 .--------------الجنسية: 

 .---------------وأحمل البطاقة المدنية رقم: 
بأنني قد طلبت من السادة / بنك الكويت الوطني إصدار بطاقة سحب آلي على حسابي لديه رقم: 

--------------. 
سحب آلي مخصصة  أجهزةوذلك إلستخدامها في سحب مبالغ من حسابي المشار إليه من خالل 

اآللي العادية األخرى، وأقر بأنني قد تسلمت بطاقة السحب السحب  أجهزةللمكفوفين فضاًل عن 
حاجة الدراية تامة بكيفية استخدام تلك البطاقة دون  علىاآللي المشار إليها ورقمها السري، وبأنني 

وأقر بموجب هذا بصحة كافة العمليات التي يتم إجراؤها علي حسابي بموجب تلك  .مساعدة إلى
السحب اآللي داخل دولة الكويت أو خارجها، وكذلك  أجهزةمن أي من   البطاقة ورقمها السري

نترنت أو من أو من خالل شبكة اإل عبر اإلنترنتالوطني  خدمة المعامالت التي تتم من خالل
خالل خدمة الرد اآللي أو غيرها من الخدمات والمعامالت التي تتم باستخدام بيانات بطاقة السحب 

التامة عن تلك العمليات، وال يحق وليتي ؤ بمس –بموجب هذا  –وأقر  .دونهأو ب اآللي ورقمها السري
لي الرجوع على البنك للمطالبة بأية مبالغ أو تعويضات ناشئة عن استخدام تلك البطاقة، أو عن 

 السحب اآللي الخاصة بالمكفوفين أو نقلها من مكان إلى آخر.  أجهزةمن خالل  ال وقف التعامل



 مني بذلك مع علمي بمضمونه وآثاره. نهائي وهذا إقرار
        

 
 
 
 
 
 
 


