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What is the Common Reporting Standard (CRS)?

CRS is a Global and Local Regulation for All Financial
Institutions to Confirm the Tax Identity of Their Clients
As an NBK customer, you might have to complete some additional data to properly confirm
and categorize your tax identity for the purpose of protecting your account information.
Please consult your legal/tax advisor for information on your tax status.
For more information on CRS and its requirements, please visit our website nbk.com

Find out more
Contact Us:

Follow Us:

Download Now:

National Bank of Kuwait
P. O. Box 95 Safat, 13001 Kuwait
Abdullah Al Ahmad Street, Sharq, State of Kuwait
Please add newsletter@digital.nbk.com to your address book or safe sender list.
NBK will never send you emails or SMS asking you to disclose your personal banking information such as passwords, account
numbers, card numbers, secret numbers (PIN), Civil ID etc. At NBK, we understand that the privacy of your information is a
serious matter, and we help you protect it. Learn more.
If this email was forwarded to you by a friend, maybe you want to subscribe to our exclusive newsletter and be the ﬁrst to
know about our products and exciting offers. Click here to subscribe.
NBK have a strict anti spam policy, you are receiving this email because you have subscribed to our newsletter. If you no
longer wish to receive emails from NBK you can unsubscribe here.
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ماهي اتفاقية تبادل املعلومات الضريبية املشتركة (?)CRS

 CRSهو متطلب رقابي عاملي ومحلي ُيلزم كافة املؤسسات املالية القيام بتحديد
الهوية الضريبية جلميع العمالء
كونك أحد عمالء بنك الكويت الوطني ،قد يتوجب عليك القيام بتحديد هويتك الضريبية من خالل استكمال بعض
ٍ
بشكل صحيح بغرض حماية بيانات احلساب .يرجى مراجعة
البيانات اإلضافية وذلك لتصنيف هويتك الضريبية
مستشارك القانوني/الضريبي للحصول على معلومات حول وضعك الضريبي.
ملزيد من املعلومات حول إتفاقية تبادل املعلومات الضريبية املشتركة ( )CRSومتطلباتها ،تفضل بزيارة موقعنا nbk.com

اعرف املزيد
ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ:

ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ:
ﺣﻤﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:
ﹽ

بنك الكويت الوطني
صندوق بريد  95صفاة  13001الكويت
شارع عبداهلل االحمد ،شرق ،دولة الكويت
يرجى إضافة عنوان newsletter@digital.nbk.com :إلى قائمة البريد لديك أو في قائمة املرسلني اآلمنة لديك.
بنك الكويت الوطني لن يطلب أي معلومات تخص حسابات العمالء من خالل البريد اإللكتروني
أو الرسائل النصية القصيرة مثل األرقام السرية ،أرقام احلسابات والبطاقات ،الرقم املدني وغيره .نحن في بنك الكويت الوطني نؤمن بأن خصوصية املعلومات أمر هام
وجاد ،ونحرص دائما على حمايتها .املزيد من املعلومات
في حال استلمت هذه الرسالة عن طريق صديق ،ميكنك اإلشتراك معنا لتحصل على أحدث وآخر العروض لتكون أول من يعلم
عن املنتجات والعروض احلصرية .اضغط هنا لإلشتراك
عال ومتطور ضد الرسائل املشبوهة ،لذا فقد استلمت هذه الرسالة ألنك مشترك معنا في هذه اخلدمة.
يتمتع بنك الكويت الوطني بنظام حماية ٍ
إذا لم تعد ترغب باستالم أي من الرسائل في املستقبل ،ميكنك إلغاء اإلشتراك هنا.
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