الشروط واألحكام
الشروط العامة
 تسري الشروط واالحكام التالية على مجيع أنواع احلسابات اضافة اىل الشروطواالحكام اخلاصة بكل نوع من احلسابات.
تكون ادارة احلساب لصاحب احلساب او ممثله القانوني مبوجب توكيل رمسي واضح
يعني نوع احلساب وحدود الصالحيات او توكيل داخلي يف البنك ،وال يعتد يف
ًا.
مواجهة البنك زوال صفة الوكيل ما مل خيطر البنك بذلك خطي
 على العميل ان يودع البنك منوذج توقيعه ومنوذج توقيع أي شخص مفوضً حدود صالحيات الوكيل واال حق
ّا
بتمثيله يف تعامله مع البنك ،وان يعني خطي
للبنك ان يعترب هذا االخري متمتعا بأوسع الصالحيات.
 تعترب مجيع حسابات العميل من أي نوع كانت وباية عملة كانت ،مبا فيهاًا من
حسابات الودائع حسابات متضامنة الواحدة جتاه االخرى باعتبار ان اي
هذه احلسابات ال يشكل حسابا خاصا امنا هو جزء من احلساب اجلاري العام لدى
البنك .وهذا التفريق يف احلسابات هو مادي فقط ومل حيصل اال بناء على طلب
العميل واستنادا اىل مصلحته الشخصية.
وللبنك اخليار ،ويف أي وقت بان حيول اىل العملة اللبنانية او اىل اية
عملة اخرى وباسعار التحويل املعتمدة لدى البنك يف حينه ،االرصدة
بالعمالت االجنبية وكذلك بأن حيول القيود من حساب اىل آخر ،وأن جيمع مجيع
احلسابات ويدجمها حبساب واحد وبرصيد وحيد.
 ويفوض العميل البنك عمال بأحكام قانون  3أيلول  1956املتعلق بسريةاملصارف ،مبوجب هذا ال كتاب بأن ينزل من حساباته املشرتكة و/أوالعادية
و/أو السرية املرقمة املفتوحة وفقا للمادة الثالثة من القانون املذكور،
ًا كان سبب هذا الدين او منشأه كما أن
ًا به اي
كل مبلغ قد يكون مدين
للبنك ان جيمد من أي حساب لديه أي مبلغ من املال تأمينا ألية تسهيالت
ممنوحة بط ريقة مباشرة او غري مباشرة وسواء كان العميل مدين أصلي و/أو
جمري و/أو كفيل.
حيق للبنك أن يقفل احلسابات املرتوكة/اجلامدة دون أية مراجعة أو حتريك من
قبل العميل منذ مدة معينة أو اليت ال تتعدى أرصدهتا قيمة حمددة وذلك بعد
أن يكون قد حسم منها أية رسوم وضرائب .وان حتديد تلك املدة أو احلد
األدىن املذكورين أعاله عائد لإلستنساب البنك املطلق ،علما أن البنك يقوم
بإعالم العميل عرب مجيع الوسائل املتاحة بالرسوم املستحدثة واملتوجبه عليه
وبأي تعديل على الفوائد.
 يف حال تصنيف احلساب كحساب غري متحرك يتوجب على العميل احلضور شخصيا" اىلالعمل يف احلساب .و يف حال إقفال احلساب
البنك لتحديث بياناته واعادة
مبلغ معني يكون للعميل احلق
بواسطة العموالت بسبب تدني الرصيد عن
بإعادة فتح احلساب خالل فرتة شهر من تاريخ اإلقفال وملرة واحدة فقط.
 يقر العميل بأن لقيود وسجالت البنك وحدها قوة الثبوت للمبالغ اليتتستحق له أو عليه نتيجة للعمليات موضوع هذا العقد وبالنسبة جلميع
احلسابات املفتوحة من العميل طرف البنك (بإستثناء حساب اإلدخار).
أو يعكس من تلقاء نفسه أي قيد يف احلساب املفتوح
 حيق للبنك أن يلغيبإسم العميل لديه مىت كان القيد خاطئا" أو كان عكسه مشروعا" دون
احلاجة لإلستحصال على موافقة العميل أو قرار قضائي.
ًا اىل العميل يف املواعيد املتفق
 تعترب كشوفات احلسابات اليت ترسل دوريعليها او احملددة بالنسبة لطبيعة احلساب وعلى العنوان احملدد من العميل
ًا من تاريخ ارساهلا
صحيحة ما مل يتم االعرتاض عليها خالل مخسة عشر يوم
اليه .ويعترب العميل أنه قد تسلم هذه الكشوفات اذا مل يطلبها خالل مخسة
عشر يوما من التاريخ املتفق على ارساهلا اليه أو مل يستلمها من مركز
البنك أو أحد فروعه يف حال طلب االبقاء عليها يف املركز أو أحد الفروع.
 يكون العنوان املدون يف هذه االستمارة هو العنوان املختار ألية مراسالت اوًا خطيا من
اعالنات توجه اىل العميل من البنك ما مل يستلم البنك كتاب
العميل بعنوان آخر .
اخطاره بذلك ان
حيق للبنك اقفال احلساب بأي وقت ويلتزم العميل مبوجب
يسلم البنك دفاتر التوفري ودفاتر الشيكات غري املستعملة وبطاقات
اال ئتمان والسحب اآليل وغريها ،كما يلتزم بتسديد الرصيد املدين وكل ما
يستجد من فوائد ولواحق.
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ًا دون اتفاق مسبق حيق للبنك أن يطالب بالتسديد
إذا أصبح احلساب مدين
ّل
ّد ويعد
الفوري للدين كما حيق له أن يتقاضى فائدة وللبنك احلق يف أن حيد
يف أي وقت شاء معدالت الفوائد على احلسابات املدينة والدائنة وطرق
احتساهبا وتسري التعديالت على احلسابات حال صدور القرار عن البنك.
للبنك أن يعدل هذه الشروط واألحكام وكذلك األحكام اخلاصة يف أي وقت يشاء
دون احلاجة للحصول على موافقة العميل وتسري األحكام والشروط اجلديدة
على احلسابات املفتوحة من تاريخ العمل هبذه الشروط.
ً الستشارة من هيئة التحقيق اخلاصة يف
حيق للبنك جتميد حسابات العميل بناءا
مصرف لبنان.

الشروط املتعلقة برفع السرية املصرفية:
 يعطي العميل املصرف احلق بتزويد مركز املصرف الرئيسي أو فروع املصرفاخلارجية أو مكاتب التمثيل أو الشركات الشقيقة أو املصارف املراسلة
املتعاقدة مع
لبنك الكويت الوطين أو شركات اخلدمات أو شركات التأمني
ً السرية املصرفية هلذه
املصرف ،بكافة املعلومات اليت قد تطلبها رافعا
ً توقيعه مبثابة
الناحية عن املصرف بتعامله مع اجلهات املذكورة ومعتربا
ً ألحكام املادة  2من قانون السرية املصرفية.
ّي وفقا
اإلذن اخلط

الشروط املتعلقة بالعمالء الذين ال جييدون الكتابة:
 يف حال جهل العميل الكتابة والقراءة على املوظف يف البنك ان يقرأ لهالعقد ويفسر له بنوده.
يبصم العميل على العقد وتعترب البصمة يف هذه احلالة مبثابة التوقيع وجيب
ان ترفق البصمة بتوقيع شخصني مبثابة شهود ويف حال كان الشهود اشخاص من
غري املدراء يف البنك على املوظف ان يأخذ نسخة عن هوية الشهود تضم اىل
امللف.
التعليمات بواسطة الفاكس  /الربيد اإللكرتوني  /اهلاتف  /التعليمات اخلطية:
 يطلب العميل من البنك قبول وتنفيذ كافة التعليمات والتعاقد عندمايطلب منه ذلك بواسطة الفاكس /الربيد اإللكرتوني /اهلاتف /التعليمات
ً أن تكون
اخلطية وعندما تأتي هذه التعليمات من العميل أو بدا منطقيا
صادرة عن العميل أو ممثلني له معينني من قبله والذي يعتقد البنك جديا
ً
أهنم يعملون لصاحله وجيب إرسال النسخة األصلية للتعليمات بواسطة الربيد.
ويوافق العميل على حتمل نتائج هذه التعليمات وخماطرها واملصاريف الناجتة
عنها حىت فيما لو تبني فيما بعد بأهنا ليست معطاة منه أو ممن ميثله.
ويتعهد العميل ويوافق على التعويض عن أية خسارة قد تلحق بالبنك
نتيجة لذلك وبالر غم من كل ما ورد أعاله يكون للمصرف يف أي وقت احلق
ً الستنسابه املطلق رفض تنفيذ أي تعليمات أو عروض قد تتم بواسطة
وفقا
واليت ال يتم إحلاقها
اهلاتف /الفاكس/الربيد اإللكرتوني/التعليمات اخلطية
بتأكيد خطي حىت ولو عند تلقي التعليمات اهلاتفية يوافق موظفو املصرف
عليها.

التعليمات املتعلقة بالربيد:
 يطلب العميل من البنك بأن يرسل له كشوفات احلساب وكافة املراسالت اىلالعنوان املبني ادناه.
 ميكن للعميل ان يطلب من البنك ان يبقي لديه مجيع كشوفات احلسابواملراسالت واملستندات املتعلقة حبساباته يف البنك وذلك ملدة عام .ويتعهد
بأن يتسلم هذا الربيد بصورة دورية ضمن هذه الفرتة.
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الشروط املتعلقة بالتحويالت والتعليمات بالدفع:
ً عن أية نتيجة مرتبطة
ّ البنك لن يكون مسؤوال
 يوافق العميل على أنً عن
باإلداء ،التأخريأو عدم تنفيذ أي حتويل أو حني يكون عدم التحويل ناجتا
عدم كفاية الرصيد أو عن خطأ أو يف حال وجود نقص أو عدم دقة يف
التعليمات ،أو من خالل فرض أية قيود على التحاويل أو إذا كان املبلغ
ّية أو من أية سلطات
ّت مصادرته من قبل السلطات احملل
قد خصم منه أو مت
ّ سبب آخر.
أخرى أو يف حال اإلشتباه بتبييض األموال أو متويل اإلرهاب أو ألي
ّبة من البنك
 يوافق العميل على دفع كافة مصاريف وعموالت التحويل املرتتاملراسل .حيق للبنك إحتساب القيمة التقديرية هلذه العموالت ويلتزم
العميل بدفع أية مصاريف إضافية يطالب هبا البنك املراسل.
ّ للعميل بأن يطالب بإعادة قيمة
 يف حال عدم دفع التحويل للمستفيد ،حيقالتحويل حبسب سعر صرف الشراء لدى املصرف يف يوم إعادة املبلغ ،مع خصم
ّبة على إعادة التحويل من قبل البنك أو البنك املراسل .ال
أية عموالت مرتت
ّ إذا أعاد للبنك ما
ّ للعميل املطالبة بإعادة مبلغ التحويل/الشيك اال
حيق
استلمه من شيكات مصرفية أو مستندات أخرى صادرة عن البنك ،أو فقط بعد
َع
ُدف
ً من البنك املراسل أن مبلغ التحويل مل ي
ً هنائيا
إستالم البنك إخطارا
وأن التعليمات األصلية التابعة له قد ألغيت.
ّل أية
من املتفق عليه مبوجب هذا أن البنك والبنوك املراسلة له لن تتحم
مسؤولية عن أي عواقب نامجة عن تأخري ،فعل أو سهو ،تضارب ،خطأ يف
الرقابة ،يف اإلرسال أو خطأ تقين يف تنفيذ التحويل ،و يوافق العميل على
أن البنك والبنوك املراسلة له لن يتحملوا أية مسؤولية ناجتة عن تأخري يف
دفع احلوالة بسبب طلبهم التأكيد على صحة املعلومات ،األمساء والبيانات،
املوجودة يف طلب التحويل ،أو التعليمات بالدفع.
جيب على العميل التعويض للبنك وللبنوك املراسلة له عن أية خسارة ناجتة
ً عن أية خسارة
عن تنفيذ التحويل ،ويف مجيع األحوال ،إن البنك ليس مسؤوال
ناجتة عن تنفيذ التحويل أو أي خطأ أو إمهال من قبل البنك أو أي بنك
مراسل له أو التحويالت عرب اإلنرتنت أو املوبايل.
يف حال طلب العميل حتويل بني البنوك وأو الدول حيث استخدام رقم اهلوية
ّذ على أساس
ّ العميل أن هذا التحويل مؤسس ومنف
املصرفية إلزامي ،يقر
التحقق من رقم اهلوية املصرفية للمستفيد املذكور يف تعليمات التحويل
ً لذلك يعفي العميل كل من البنك وبنك املستفيد من أية
فقط ،وفقا
مسؤولية جتاه أي منهما يف التحقق من إسم املستفيد أو رقم حسابه من أجل
إستكمال تنفيذ أو دفع قيمة التحويل.
ّي قيمة أمر التحويل الدائم ألربعة
ّر رصيد باحلساب يغط
ّر عدم توف
 إذا تكرً .وسيقوم البنك بإجراء التحويل
أشهر متتالي ة ،يعترب أمر التحويل الغيا
يف اليوم احملدد من قبل العميل أو يف اليوم التايل إذا صادف ذلك يوم عطلة
ّل البنك أية مسؤولية نتيجة عدم إجراء التحويل بسبب عدم
رمسية وال يتحم
وجود رصيد كاف أو ألي سبب آخر.
ّ إستيفاء
ّ خصم رسوم أمر التحويل الدائم يف وقت اإلنشاء وسيتم
كما سيتم
رسم لكل حتويل حبسب الئحة العموالت يف حينه
ويلتزم العميل تسليم تعليماته إلنشاء  /إللغاء أو تعديل أمر التحويل
ّ عن  5أيام عمل قبل تاريخ التحويل الثاني.
الدائم مبدة ال تقل
ّ التحاويل اىل اخلارج
ّ العميل بأنه يرفع السرية املصرفية مبا خيص
كما يقر
جتاه البنوك املراسلة.

الشروط املتعلقة باحلساب املشرتك (و/أو) اخلاضع لقانون :1961/12/19
يستعمل هذا احلساب بتوقيع أي واحد من أصحاب احلساب منفردا .ويكون مجيع
أصحاب احلساب مسؤولني بالتكافل والتضامن عن كل تعامل جيريه أي واحد من
ً من قبل كافة
ّ إذا كان موقعا
اصحاب احلساب منفردا .ال يؤخذ بأي توكيل اال
أفرقاء احلساب املشرتك.
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عند وفاة احد اصحاب احلساب املشرتك يتصرف الشريك او الشركاء بكامل
احلساب مطلق التصرف .وهبذه احلالة ليس على البنك اعطاء أية
وال يشذ عن هذه القاعدة إال إذا
معلومات لورثة الشريك املتويف
تضمن عقد فتح احلساب نصا صرحيا هبذا املعىن.

-2

حيق للعميل الطلب إما:
(أ) بأن يزود البنك ورثة صاحب احلساب املشرتك املتويف جبميع املعلومات
املتعلقة باحلساب ويعفي العميل البنك هلذه الغاية.
أو
(ب)أن ال يزود ورثة متعلقة باحلساب وتبقى السرية املصرفية سارية
املفعول يف مثل هذه احلالة .وتعترب هذه االتفاقية ملزمة جبميع نصوصها
احلقوق او املوجبات الناشئة عنها.
التوقيع:

-

-

_____________________________________

جيمد هذا احلساب حبالة حصول دعوى بني اصحاب احلساب املشرتك من تاريخ تبليغ
البنك هذه الدعوى ويبقى جممدا اىل حني البت هبا حبكم قابل التنفيذ.
من املتفق عليه ان هذا احلساب املشرتك هو حساب دائن وانه ال حيق ألي من
اصحاب احلساب السحب منه اكثر من الرصيد الدائن فيه .على انه اذا اصبح
هذا احلساب املشرتك مدينا ألي سبب من األسباب فيعترب هذا املبلغ املسحوب
زيادة دينا عليهم مجيعا ويستحق أداؤه حاال .ويتعهد اصحاب احلساب
متضامنني متكافلني بدفعه للبنك عند اول طلب يصدر عن البنك مع فائدة
باملعدل املعمول به تضاف اىل الدين شهريا وتعترب جزء ال يتجزأ منه.
يتنازل املوقعون عن حقوقهم مبوجب املادة  6من قانون  1961/12/19وخيولون
املصرف باشعار او دون اشعار الينا او ألحدنا باستعمال أي رصيد لنا أو
ألحدنا لديه لتسديد أي دين على احلساب أو العكس بالعكس استعمال أي
رصيد يف احلساب لتسديد أي دين مطلوب منا او من احدنا.

الشروط املتعلقة باحلساب اجلاري والشيكات:
 تتم السحوبات من احلساب اجلاري مبوجب شيكات يعدها البنك ويسلمها للعميلاو مبوجب أي مستند آخر قانوني ومقبول من البنك أو مبوجب بطاقة االئتمان
او بطاقة الصراف اآليل وفقا للشروط اخلاصة هبا.
 يتعهد العميل باحملافظة على دفرت الشيكات والبطاقات املسلمة اليهوباخطار البنك خطيا" عن فقدانه او فقدان احد الشيكات أو إحدى
البطاقات ويكون العميل املسؤول الوحيد عن كافة األضرار اليت ترتتب نتيجة
لوجود دفرت الشيكات او احد الشيكات لدى الغري أو البطاقة حني ابالغ
البنك بذلك .
 يلتزم العميل بإبالغ البنك خطيا" بطلب إيقاف دفع أي شيك قد فقد منهأو بطلب إيقاف البطاقة ويف حال إجياد الشيك املفقود أو البطاقة يلتزم
العميل بإبالغ البنك أيضا" خطيا" وفورا" كتاب إلغاء طلب إيقاف الدفع.
يف مطلق األحوال ال يكون البنك مسؤوال" عن أي عملية دفع أو تسديد قيمة
الشيك املفقود يف حال كان التسديد ناتج عن حسن نية ووفقا" لألصول
املصرفية املتعلقة بعملية إيقاف تسديد الشيكات.
 ان مجيع الشيكات الشخصية واملصرفية والسياحية على انواعها والسنداتواالوراق األخرى التجارية واملالية املقيدة حلساب العميل ختضع لشرط
التحصيل النهائي .وقبل حصول ذلك ال جيوز للعميل ان يعتمدها للسحب
عليها .واذا حصل سحب عليها قبل التحصيل النهائي يكون هذا السحب
مشروطا بالتحصيل النهائي حبيث اذا مل يتم هذا التحصيل يقوم العميل
باعادة املبالغ املسحوبة منه فورا مع الفوائد املعتمدة بالنسبة
للحسابات املدينة كما حيق للبنك ان يعكس قيود القيم املسحوبة مباشرة.
 يفوض العميل البنك يف حتصيل قيمة األوراق التجارية وغريها من العملياتاملصرفية مع قيد صايف األموال احملصلة يف حساب العميل الرئيسي أو أي حساب
تابع.

الشروط واألحكام
-

-

-

-

يصرح العميل بانه يوافق على ان تاريخ االستحقاق املعطى ألي مبلغ مودع يف
احلساب امنا يدل فقط على تاريخ سريان الفائدة وليس على تاريخ اإليداع.
يعطى العميل البنك احلق برفع السرية املصرفية واعالم مصرف لبنان "دائرة
ّع العميل عن
املصلحة" عن الشيكات املسحوبة من قبله واملرجتعة واليت متن
تسوية اوضاعها (ضمن فرتة  15يوما").
يتم حتصيل قيمة الشيكات الشخصية واملصرفية والسياحية على انواعها
والسندات واالوراق األخرى التجارية واملالية على مسؤولية العميل
الكاملة .وال يكون البنك مسؤوال عن أي تقصري او خطأ من قبل البنك
املراسل أوعميله او عن أي خسارة او تاخري ناتج عن ارسال الشيكات
واالوراق املالية للتحصيل .كما ال يكون البنك مسؤوال عن صحة او قانونية
هذه املستندات .
يصرح العميل انه يف حال تبني تزوير او تالعب يف أي من الشيكات الشخصية و
املصرفية والسياحية على انواعها و السندات واالوراق األخرى التجارية و
املالية أو سندات الدين األمريكية املسلمة للبنك للتحصيل يبقى من حق
البنك مطالبة العميل بقيمة هذه االوراق املالية وذلك ملدة ثالثة سنوات
من تاريخ قيدها يف حسابه .ويف مثل هذه احلاالت يعطي العميل البنك احلق يف
سحب القيمة املذكورة من حسابه مباشرة.
ان البنك غري ملزم بإعطاء دفرت شيكات لكل حساب جاري للعميل .

الشروط املتعلقة حبساب السوبر ):(Super
 كل السحوبات  /اإليداعات جيب أن تتم بالتوقيع على منوذج السحب املوجود يفالب نك او مبوجب أي سند آخر قانوني ومقبول من البنك او مبوجب بطاقة
السحب  /اإليداع اآليل وفقا للشروط اخلاصة هبا.
 خيول هذا احلساب العميل احلصول على بطاقة  ATMخاضعة للشروط اخلاصة هبا.وتضاف اىل احلساب وفقا للنظام املعمول به يف
 حتسب الفائدة الدائنةالبنك .كما ال حتتسب فائدة على احلساب اذا قل الرصيد عن احلد األدىن
املقرر .وختتلف الفائدة باختالف العملة او فئات الرصيد.
الشروط املتعلقة حبساب اإلدخار ): (Savings
 خيضع حساب اإلدخار للمواد  166وما يليها من قانون النقد والتسليف. يقوم البنك باعطاء دفرت ادخار لكل صاحب حساب ادخار وال ميكنه جتيريه ألحدحيث يتم فيه تسجيل اإليداعات و السحوبات والفوائد.
 ال تقبل السحوبات أو االيداعات من حساب االدخار بواسطة شك مسحوب منالبنك او التحاويل إال حبضور صاحب احلساب شخصيا اىل البنك وابرازه دفاتر
االدخار وتطابق توقيعه مع منوذج توقيع صاحب احلساب املوجود يف البنك.
واذا مل يستطيع احلضور شخصيا ميكن ان يفوض شخصا ميوجب توكيل رمسي واضح
صادر عن كاتب العدل يذكر فيه رقم احلساب واسم البنك أو مبوجب منوذج
التوكيل الداخلي املوقع سابقا يف البنك.
 كل السحوبات  /اإليداعات جيب ان تتم بالتوقيع على منوذج السحب  /اإليداعاالدخار.
دفرت
على
مباشرة
وتسجل
البنك
يف
املوجود
يف حال فقدان ،سرقة أو تلف دفرت االدخار على صاحب احلساب اعالم البنك
الدفرت.
فقدان
اىل
أدت
اليت
األسباب
شارحا
بذلك
فورا
خطيا
يقوم البنك يف هذه احلالة باصدار دفرت جديد بدل عن ضائع على مسؤولية
العميل ويعترب الدفرت املفقود الغيا.
 حتسب الفائدة وتضاف اىل احلساب وفقا للنظام املعمول به يف البنك .كما الحتتسب فائدة على احلساب اذا قل الرصيد عن احلد االدىن املقرر.
 ختتلف الفائدة والعمولة باختالف العملة او فئات الرصيد.الشروط املتعلقة حبساب القاصر:
يعترب قاصرا بنظر القانون اللبناني كل شخص مل يكمل الثماني عشرة سنة
من عمره.

الشروط واألحكام
-

-

يقبل البنك فتح احلساب وااليداعات وكذلك السحوبات باسم القاصر اليت تتم
بواسطة الوصي اجلربي او الوصي القانوني للقاصر وذلك حلني امتامه الثامنة
عشر من عمره .ومىت أصبح القاصر راشدا ال حيق له ان يطالب او يعرتض على
أي ايداعات او سحوبات متت من قبل الوصي.
حيق للبنك جتميد حساب القاصر عند بلوغه الثماني عشرة سنة ،حلني حتديث
ملف احلساب والتوقيع على كافة املستندات املطلوبة.

الشروط املتعلقة حبساب الراتب ):(stretch
 توطني الراتب شرط اساسي وضروري لفتح احلساب. ال يقبل فتح احلساب اال اذا توفر فيه رصيد ادىن حمدد من قبل البنك وخيتلفباختالف العمالت.
خيول هذا احلساب العميل احلصول على بطاقة السحب اآليل خاضعة للشروط اخلاصة
هبا.

الشروط املتعلقة حبساب الوديعة ألجل:
 ان حساب الوديعة ألجل هو حساب إيداع خيول صاحبه احلصول على إيصالباملبلغ الذي أودعه لدى البنك و يتعهد العميل أن يعلم البنك فور
فقدان أو ضياع هذا اإليصال.
 إن مجيع السحوبات من احلساب جيب أن حتمل التوقيع/التواقيع املبني/املبينة يفأو توقيع الوكالء املخولني مبوجب توكيالت خاصة
ذيل إستمارة فتح احلساب
على حدة.
حتتسب الفائدة على حساب الوديعة عند استحقاقها وتسجل حلساب العميل مع
أو بدون رأس املال يف حساب جاري بامسه ما مل يتم اعطاء تعليمات خاصة
اخرى.
 ال حيق للعميل سحب املبلغ أو أي جزء منه من حساب الوديعة ألجل قبل تاريخاالستحقاق املتفق عليه.
 ويف حالة قبول البنك بطلب العميل سحب املبلغ أو أي جزء منه قبل تاريخاإلستحقاق ،ال حتسب للعميل أي فائدة عن كل تلك املدة حىت تاريخ السحب.
ال حيق للعميل سحب املبلغ أو أي جزء منه من حساب "الوديعة ألجل" اال يف
فرع البنك حيث مت االيداع وال حيق له املطالبة بأي مبلغ منها يف فرع آخر يف
لبنان أو خارجه.
الشروط املتعلقة باستعمال بطاقات الصراف اآليل ):(ATM
 تصدر بطاقة الـ  ATMللعميل مبوافقة البنك وعند استالمها يتعني التوقيعيف املكان املخصص لذلك خلف البطاقة .وتعترب البطاقة من ملكية البنك يف كل
ً عند إيقاف استعماهلا .وحيق للبنك إلغاء حق
األوقات ويتعني إعادهتا فورا
استعمال البطاقة والرقم السري اخلاص هبا وال يرتتب عليه أية مسؤولية
نتيجة لذلك.
ً عن رفض البائع أو أي ممول أو بنك آخر للبطاقة.
 ال يكون البنك مسؤوالوال يتحمل البنك أية مسؤولية وال يتدخل يف العالقة فيما بني العميل
والبائع أو أي ممول او بنك آخر.
 يتعهد العميل باحملافظة على البطاقة والرقم السري ،كما يتعهد بعدمت عريض البطاقة أو الرقم السري للضياع أو جيري أو يتسبب يف إجراء أي
تعديل يف البيانات الواردة عليها أو تشويهها ،ويف حال فقدان البطاقة
ً بذلك ليتخذ
فورا وخطيا
أو سرقتها يتعني على العميل إخطار البنك
ً عن أية سحوبات تتم عن طريق تلك
اإلجراءات املناسبة ،ويظل العميل مسؤوال
البطاقة حىت تاريخ إخطاره للبنك بذلك.
 بإمكان العميل إستعمال بطاقته والرقم السري اخلاص هبا يف التحويلاأللكرتوني لألموال عند نقطة البيع لشراء البضائع واخلدمات .ويعترب الدفع
ً وغري قابل لإليقاف عند استعماله هلذه العمليات.
مضمونا

الشروط واألحكام
-

بامكان العميل إستعمال بطاقته للحصول على خدمات أخرى يعلن عنها يف
املستقبل وحيق للبنك سحب أو تغيري هذه اخلدمات.
يتعهد العميل باإلحتفاظ يف حساباته لدى البنك مببالغ كافية لتغطية مجيع
السحوبات و املعامالت اليت تتم بواسطة البطاقة .وال جيوز للعميل السحب
على املكشوف.
تسجل مجيع السحوبات واملعامالت اليت تتم بواسطة البطاقة حسب النظام
املعتمد يف البنك على حساب/حسابات العميل لدى البنك الذي يكون له احلق
يف خصم الرصيد املدين من أي حساب دائن من حسابات العميل األخرى.
ً عن أية خسارة أو ضرر ينشأ بصورة مباشرة أو غري
ال يكون البنك مسؤوال
مباشرة بسبب عطل أو عطب يف جهاز السحب اآليل أو شبكة اإلتصاالت
األلكرتونية.
يف حال إصدار بطاقات منفصلة لعدة أشخاص مشرتكني يف حساب مشرتك يكون كل
ً بالتكافل والتضامن جتاه البنك
حامل بطاقة من األشخاص املذكورين مسؤوال
عن كافة املعامالت اليت تتم يف ذلك احلساب باستعمال أي منهم البطاقة
املذكورة.

الشروط واالحكام املتعلقة باخلدمات االكرتونية
-

يتعهد العميل بإستعمال رمز الدخول أو كلمة السر شخصيا واحملافظة على
سريتها ،وعدم السماح ألي شخص آخر بإستعماهلا ،واحلفاظ عليها ،بإبالغ
املصرف مبوجب كتاب خطي وخالل الدوام الرمسي فور فقدان الكلمة السرية أو
انتهاك سريتها ،ويبقى بالتايل العميل مسؤوال عن مجيع العمليات واملصاريف
ً
املرتتبة لغاية تاريخ استالم املصرف الكتاب اخلطي املذكور أعاله ،معفيا
املصرف من أية مسؤولية ناجتة عن أية مراجعة أو سرقة معلومات تتم عرب
شبكة االنرتنت أو اهلاتف أو عرب أية طريقة أخرى هتدف إىل االطالع على حسابات
العميل أو إجراء أية عمليات مصرفية على احلساب بالتايل يتحمل العميل
كامل املسؤولية جتاه املصرف والغري عن كافة االضرار واخلسائر النامجة عن
إستعمال أو سوء استعمال الغري للكلمة السرية .ويتعهد هلذه الغاية
العميل بتعويض املصرف عن أية خسائر أو أضرار ناجتة عن ذلك.
ّ تغيري يف رقم هاتفه
ً بأي
العميل هو املسؤول الوحيد عن إعالم املصرف خطيا
ً عن إرسال الرسائل القصرية أو غريها من
اخللوي .واملصرف لن يكون مسؤوال
املعلومات على رقم اهلاتف اخللوي للعميل أو بواسطة الربيد اإللكرتوني بأي
شكل من األشكال يف حال عدم إعالم املصرف بذلك.
مينح املصرف العميل ،بعد موافقته على طلبه االشرتاك يف اخلدمة ،الرمز
ّ
التعريفي األويل (  ( Citizen ID for Mobile Banking / User ID for Online Bankingويعترب حق
ّ للمصرف وفق
ً للمصرف وبالتايل حيق
َل العميل ملكا
ِب
الدخول للخدمة من ق
تقديره اإلستنسابي ومن دون أي إنذار أو إبالغ أو إشعار أو أية معاملة
أخرى أن يستعيد احلق الذي منحه للعميل ويضع حدا إلنتساب هذا األخري يف
اخلدمة اإللكرتونيه ألي سبب يراه املصرف مؤاتيا وكقاعدة أساسية إن العميل
مل يلتزم بالنصوص وفقا لألحكام والشروط الواردة يف العقد احلايل.

-

إىل الوطين أون الين
ال يتحمل املصرف أية مسؤلية يف حال دخول العميل
باستخدام أي كمبيوتر أو جهاز ال ميلكه أو جهاز خيص أي شخص آخر .وعلى
العميل التقيد جبميع متطلبات االستخدام اليت يفرضها البنك ألهنا مصممة
حلماية امن العمالء أثناء استخدامهم الوطين أون الين .يف حال إدخال
العميل الكلمة السرية بشكل خاطئ ثالث مرات متتالية فان اخلدمة تتوقف
مؤقتا ،ويكون على صاحب احلساب مراجعة فرعه إلعادة تنشيط اخلدمة.
ال يكون املصرف مسؤوال عن أية خسائر تلحق بالعميل أو بالغري ناجتة عن
إدخال العميل أرقام احلسابات احملول هلما بطريقة خاطئة أو نتيجة أي حتويل

-

-

-

الشروط واألحكام

-

-

-

-

-

-

-

ألي مبلغ أو أية عملية من حساب العميل باخلطأ إىل حساب أي عميل آخر
بواسطة هذه اخلدمة ويكون العميل وحده املسؤول عن ذلك ويعفي املصرف من
أية مسؤولية قد ترتتب جراء ذلك ال سيما جلهة إفشاء السرية املصرفية،
خاصة نتيجة ارسال املصرف ملعلومات أو بيانات إىل العميل بواسطة هذه
اخلدمة.
يقر العميل بأن البنك ال يعترب مسؤوال بأي شكل من األشكال عن وصول
( Cell Bankingكوقوع اجلهاز بيد
املعلومات اىل غري العميل بواسطة خدمة
الغري) حبيث ال يعترب البنك بأي شكل من األشكال يف هذه احلالة بوضع من أفشى
السرية املصرفية .ويف كل حال بان توقيع العميل على االتفاق احلاضر يعفي
البنك من موجب السرية املصرفية ويعترب مبثابة اإلذن اخلطي من العميل
املنصوص عليه يف املادة  2من القانون الصادر يف  1956/9/3املتعلق بسرية
املصارف.
إن املصرف غري مسؤول عن أية أضرار تنتج عن التأخري يف بث املعلومات ألي
ّد
عن جودة اخلدمة املقدمة من قبل مزو
سبب خارج عن إرادته وغري مسؤول
خدمة الرسائل أو ضامنا إلرسال الرسائل القصرية يف الوقت املناسب .
ّ العميل بأنه على علم وإطالع باملخاطر املتأتية من جراء استعمال
يقر
شبكة اإلنرتنت مبا يف ذلك إمكانية خرقها بأي شكل من األشكال من قبل الغري
و/أو استعماهلا بصورة غري مشروعة ،وهو يقبل بالتايل هبذه املخاطر ويتحمل
نتائجها كافة دون أية مسؤولية على املصرف هبذا اخلصوص .كما يقر العميل
أن الرسائل القصرية املبلغة إليه نتيجة ملعامالته اإللكرتونيه قد حتتوي على
ّق حبسابه/حبساباته.
ّنة تتعل
معلومات معي
من املمكن أن يتضمن الوطين أون الين وصالت تؤدي إىل مواقع الكرتونية يتم
التحكم هبا أو عرضها من قبل أطراف ثالثة ،يتنصل البنك مبوجبه من أية
مسؤولية بشأن أية معلومات أو مواد أو منتجات أو خدمات توضع أو تعرض
يف أي موقع ألي طرف ثالث متصل بالوطين أون الين.
يف حال كان احلساب مشرتكا) (and/orويدار بتوقيع منفرد يشرتط موافقة مجيع
الشركاء يف احلساب خطيا على االشرتاك يف اخلدمات والشركاء مسؤولون بشكل
تام ومطلق عن كافة النتائج املرتتبة عن استعمال الشريك املفوض هلذه
ّ ألصحاب
يعمل بتوقيعني ،حيق
ً )(and
اما يف حال كان احلساب مشرتكا
اخلدمة.
هذا احلساب اإلطالع على األرصدة وكشوفات احلساب  ...وطلب التحويل من حساب
إىل آخر ،على أن جيتمع الشرطني التاليني :موافقة الشركاء كافة اخلطية على
ّم اخلدمة على الفريقني حبيث يكون ألحد الشركاء يف
اإلشرتاك باخلدمة  ،وتقس
ّ باملوافقة على طلب
ّ بطلب التحويل ( )Issuerوللثاني احلق
احلساب احلق
التحويل (.)Authorizer
يف حال كان احلساب عائدا لشركة يشرتط أن يكون التوقيع على االشرتاك يف
اخلدمة مناط باملفوض بالتوقيع املطلق عن الشركة وجيوز للمفوض بالتوقيع
على طلب إعطاء كلمات سرية لبعض العاملني يف الشركة كل وفقا للصالحيات
املمنوحة له ،وذلك على كامل مسؤولية الشركة اليت تتعهد بإبالغ املصرف
خطيا يف حال ترك احد موظفيها العمل لديها ليصار إىل إلغاء الكلمة
السرية املمنوحة له .ويف حال عدم إبالغ املصرف خطيا تكون الشركة مسؤولة
عن كل العمليات اليت جيريها املوظف وذلك دون أن يكون هلا احلق بالرجوع إىل
املصرف.
ّ تسليم الكلمة السرية ورمز التعريف  User nameللموظف
 يتم
ّض من قبل الشركة باستخدام الوطين أون الين أو صاحب احلساب
املفو
للعمل هبا علما أنه يبقى من حق املصرف استعادة هذا احلق ووضع
حد ألي من اخلدمات اإللكرتونية.
ّ حفظ مجيع العمليات املصرفية اجملراة بواسطة أي من اخلدمات االلكرتونية
يتم
وتعترب هذه السجالت مبثابة إثبات هنائي وقاطع للعمليات املصرفية املنفذة
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من قبلهم ،كما يعترب إستعمال الكلمة السرية مبثابة توقيع العميل وعليه
ً على
ّ هؤال ء بصحة قيود ودفاتر املصرف وحساباته اليت تعترب دليال قاطعا
يقر
ما يستحق عليه من إلتزامات ناشئة عن إستخدام أي خدمة من اخلدمات
اإللكرتونية .وال جيوز له اإلعرتاض بأي وجه من الوجوه على صحتها ويتنازل
ّق بتدقيق دفاتره وحساباته وقيود املصرف
ّه بتقدمي أي طلب متعل
عن حق
املتعلقة هبذه اإللتزامات أمام أي مرجع قضائي.
ً
ّ من خالل اخلدمات اإللكرتونية سوف يكون ملزما
أن تنفيذ البنك ألي طلب يتم
ً لديه.
للعميل ومقبوال
مع املصرف
ّل العميل كافة املخاطر ذات الصلة بأي إتصاالت /طلبات
يتحم
ّ عن طريق اخلدمات اإللكرتونية وخاصة (ولكن دون اإلخالل بعمومية ما
تتم
ّم) املخاطر الناجتة عن أخطاء يف اإلرسال أو الغش من جانب العميل أو
تقد
الغري أو سوء الفهم أو األخطاء من جانب املصرف فيما يتعلق هبوية العميل
ّق بذلك ،كما يوافق
املصرف من أية مسؤولية فيما يتعل
ويعفى العميل
العميل على ما يلي :
 تعويض املصرف عن كافة اخلسائر والدعاوى واالجراءات والتكاليف
واملطالبات و/أو الطلبات الناشئة عن تنفيذ املصرف على أية
تعليمات العميل.
 تنفيذ ومصادقة العميل على أية عمليات مربمة من قبل املصرف و/أو
ً على التعليمات املعطاة من
ّخذ من قبله بناءا
قبول أي إجراء مت
قبل العميل.
ّ القبول باملخاطر وإخالء الطرف والتعويض واملوافقة على التنفيذ
إن
واملصادقة على النحو اآلنف ذكره ميتد ليشمل التعليمات املعطاة أو اليت
ّنني من قبل العميل حسب األصول سواء
يظهر أهنا معطاة من قبل أي وكالء معي
ً ،إذا كان املصرف
ً أو يف املستقبل واليت مت إبالغ املصرف هبا كتابيا
حاليا
يعتقد على حنو معقول بأهنا قد أعطيت بالنيابة عن العميل.
حيق للمصرف قيد أي دفعة باإلضافة اىل اية عموالت ورسوم متوجبة الدفع
بشأن أي عملية إلكرتونية على احلساب الذي يكون قد مت حتديده من قبل
بعد إعطاء التعليمات عن طريق اخلدمات
العميل .وال حيق للعميل
أن يقوم بتعديل تلك التعليمات او إلغائها أو عكسهااال
اإللكرتونية
مبوافقة املصرف الصرحية.
يقر العميل حبق البنك برفض أية أوامر أو تعليمات صادرة عنه (العميل)
وفقا لتقدير البنك املطلق ودون حاجة إلبداء أسباب ذلك الرفض ،كما يقر
العميل بان البنك لن يكون مسؤوال عن أية خسائر أو أضرار أو فرص فائتة
من أي نوع كانت قد يتكبدها العميل نتيجة لرفض البنك تنفيذ أي من
أوامره أو تعليماته خاصة يف احلاالت التالية:
 عدم كفاية املعلومات الواردة يف طلب التحويل
 القيود املفروضة على التحويالت من قبل سلطات حملية أو أجنبية.
 االشتباه بوجود حالة غسيل أموال و/أو متويل لإلرهاب.
 وجود أسباب أخرى خارجة عن سيطرة البنك.
كما حيق للمصرف :
 رفض تنفيذ أية تعليمات أعطيت عن طريق الوطين أون الين.
 طلب تأكيد كتابي منه بشأن أية تعليمات حمددة أخرى.
 تنفيذ التعليمات يف أيام العمل ويف أوقات الدوام الرمسي.

احكام عامة بالعمليات املتعلقة باخلدمة االكرتونية
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يعول على شروط هذه األحكام خبصوص هذه اخلدمات يف حال االختالف بينها وبني
العقد.
يوافق العميل على تسجيل كافة الرسوم واملصاريف املتوجبة على استعماله
ودون أي إشعار مسبق
الي خدمة من اخلدمات االكرتونية على حسابه مباشرة
علما ان هذه الكلفة حمددة من قبل البنك وهلذا األخري احلق يف تعديل هذه
الكلفة والرسوم واملصاريف وفق ما يرتابه.
ً أو غري قابل للتطبيق مبوجب
إذا اعترب أي بند يف هذه الشروط واألحكام باطال
ٍ تبقى البنود األخرى يف
ٍ خمتصة
ٍ عن حمكمة
ٍ صادر
أي قانون نافذ أو مبوجب حكم
هذه الشروط واألحكام سارية املفعول ونافذة بالكامل.
يقر العميل انه قرأ وفهم متاما الشروط واألحكام اعاله والشروط واالحكام
اليت تظهر الكرتونيا عندما يطلق العمل بأي خدمة من اخلدمالت االكرتونية
وانه يوافق عليها .
كما يوافق العميل على االلتزام بالشروط واألحكام املذكورة  ،ويقر بان
هذه الشروط واألحكام ميكن أن تعدل من وقت آلخر من قبل البنك.
واخذ العميل علما ان اخلدمات االكرتونية ختضع للتعميم رقم  69الذي يتضمن
املعامالت اإللكرتونية والصادر عن مصرف لبنان باإلضافة إىل أية قوانني أو
أنظمة أو تعليمات أخرى تصدر عن أي جهة تنظيمية فيما يتعلق بالقوانني
املذكورة.
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يؤكد العميل مبوجبه أن املعلومات املقدمة يف هذا الطلب صحيحة وكاملة
أن يبلغ
صحيحة  ،ويلتزم
وأن املستندات املقدمة مع الطلب بدورها
فورا" بنك الكويت الوطين (لبنان) كتابا" عن أية تغريات تطرأ على تلك
املعلومات وحتديثها مىت طلب البنك ذلك.
ويقر كذلك مبوجبه بأنه يف حال خضوعه ألية قوانني ضريبية أجنبية تتطلب
تقدمي معلومات من البنك للحكومة األجنبية أو تقدميها ملمثليها اليت خيضع
العميل لقوانينها الضريبية ،فإنه يوافق صراحة على إمتثال البنك
إمتثاال" تاما" لطلب احلكومة األجنبية وتوفري تلك املعلومات وتنفيذ
تعليماهتا ع لى النحو الذي تطلبه ،ودون حاجة إلخطاره بذلك ودون أن حيصل
البنك منه على موافقة أخرى ،ويسري هذا القرار على كل منتجات البنك
وكافة أنواع احلسابات مبا فيها حسابات الشركة و احلسابات املشرتكة و/أو
وأية
احلسابات الفردية والعمليات واألرصدة والبيانات املكملة هلا
إستفسارات من احلكومة الطالبة أو ممثليها.
للقوانني الضريبية األجنبية اليت خيضع هلا
و ليتمكن البنك من اإلمتثال
العميل ،فإنه يلتزم بأن يزود البنك بأية حمررات تطلبها احلكومة
األجنبية اليت خيضع لقوانينها الضريبية أو يطلبها ممثلوها ،كما يوافق
أيضا" على تقدمي و/أو حتديث احملررات املشار إليها كل ما كان ذلك مطلوبا"
مبوجب الشروط و األحكام اليت تضعها السلطة الضريبية األجنبية اليت خيضع هلا
أو عند أي تغيري يف الوضع الضرييب للعميل.
إن العميل يعفي بنك الكويت الوطين (لبنان) ش .م .ل .من موجبات قانون
السرية املصرفية اللبناني الصادر بتاريخ  3أيلول  1956وتعديالته ،خباصة
املادة الثانية منه ،وذلك لغايات اإللتزام بقانون اإلمتثال الضرييب
Foreign Account Tax
للحسابات األجنبية األمريكي املعروف بقانون FATCA
 Compliance Actوتعديالته ،وبقانون التبادل الضرييب وتعديالته ،كما إنه
مينح البنك اإلذن بتزويد أي مرجع خمتص بالضرائب حبسب مقتضيات القواننب
الضريبية.
ومن املفهوم واملقبول للعميل بأن هذا اإلقرار هنائي وال يقبل اإللغاء أو
الرجوع أو التعديل.

يقر العميل بأنه يوافق على األحكام والشروط أعاله بعد اطالعه عليها وأنه
بالتوقيع عليها يسري مفعوهلا وأن هذه اإلتفاقية منظمة وخاضعة ألحكام القوانني
اللبنانية ،وتكون حماكم بريوت صاحلة وحدها يف مجيع النزاعات املتعلقة هبذا احلساب.
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