
 
Key Fact Statement For Chequebook Services

This statement provides you with key information about this product.
This statement is part of the offering document.   
 July 2021

يوفر لك هذا البيان معلومات أساسية حول هذا المنتج.
ُيعد هذا البيان جزًء من وثيقة العرض.

يوليو 2021

Chequebook Services خدمات دفتر الشيكات

لمحة عامة
About

 • A convenient method of payment. Cheque payments are 
usually less expensive than some electronic payment 
method and has no limits in the cheque amount.

وســيلة مريحــة للدفــع. عــادًة مــا تكــون مدفوعــات الشــيكات أقــل  •
تكلفــة مــن بعــض طــرق الدفــع اإللكترونيــة، وال توجــد حــدود 

لمبلــغ الشــيك.

 من المؤهل لفتح الحساب؟
Who is It For?

 • Current Account holders except Illiterate or Minor Account 
holders

 • Chequebooks may be issued to Blind customers where 
POA is in place 

 • All requests are subject for approval.

أصحاب الحسابات الجارية، باستثناء األميين والقاصرين. •
قــد يتــم إصــدار دفاتــر شــيكات للعمــاء المكفوفيــن شــريطة  •

تقديــم توكيــل رســمي.
تخضع جميع الطلبات لاعتماد. •

 ما هي المميزات الخاصة؟
What Makes It Special?

 • NBK UAE chequebooks are equipped with the minimum 
security features as prescribed by the Central Bank of the 
UAE

بالحــد  • الوطني-اإلمــارات  الكويــت  بنــك  شــيكات  دفاتــر  تتمتــع 
األدنــى مــن ميــزات األمــان علــى النحــو المنصــوص عليــه مــن قبــل 

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــك المرك البن
 ما هي الشروط والمتطلبات؟
How Do I Get It?

 • Over-the-counter through one of our Relationship Officers
 • Online Banking Channel

التعامل المباشر مع أحد مسؤولي العاقات لدينا. •
قناة الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت. •

 معدالت الفائدة
Interest Rates

 • Not Applicable ال ينطبق •

 الرسوم والعموالت
Fees and Charges

Issuance
 • First chequebook of 10 leaves is free
 • Additional chequebook of 25 leaves – AED 25 per 

chequebook

Stop Payment
 • AED 50 (per instrument/cheque)

اإلصدار
يشتمل دفتر الشيكات األول على عشر أوراق مجانية. •
دفتــر شــيكات إضافــي مكــون مــن 25 ورقــة - 25 درهمــًا إماراتيــًا  •

لــكل دفتــر شــيكات.
ايقاف الدفع

50 درهمًا )لكل صك / شيك(. •

 هل تتوافر دفاتر الشيكات بعمالت
 أخرى بخالف الدرهم اإلماراتي؟
Are chequebooks available in 
other currencies other than AED? 

 • No كا •

 ما هي المعلومات / الوثائق التي
 يجب تقديمها للتقدم بطلب
للحصول على دفتر شيكات؟
What information/ documents do 
i need to provide to apply for a 
chequebook?

Documents required for individuals*
 • Copy of passport(s) and original passport(s) for validation or
 • Copy of UAE Emirates ID and original for validation for UAE 

Residents or
 • Copy of Kuwait Civil ID and original for validation for Kuwait 

Residents
 • Signed chequebook Request Form
 • Signed NBKUAE Consent Form to obtain and disclosure 

information to Central Bank of the UAE and/or Al Etihad 
Credit Bureau

Documents required for Company Accounts*:
 • Copy of Trade License
 • Signed chequebook Request Form
 • Signed NBKUAE Consent Form to obtain and disclosure 

information to Central Bank of the UAE and/or Al Etihad 
Credit Bureau

Documents required salary accounts*
 • Copy of passport(s) and original passport(s) for validation or
 • Copy of UAE Emirates ID and original for validation for UAE 

Residents or
 • Copy of Kuwait Civil ID and original for validation for Kuwait 

Residents
 • Signed chequebook Request Form
 • Signed NBKUAE Consent Form to obtain and disclosure 

information to Central Bank of the UAE and/or Al Etihad 
Credit Bureau

 • Signed letter from the Company confirming chequebook 
request

*additional documents may be required as per regulatory requirements and bank’s 
internal policy.

الوثائق المطلوبة لألفراد *
نسخة من جواز/جوازات السفر وجواز/جوازات السفر األصلية  •

ألغراض التحقق أو
نسخة من الهوية اإلماراتية واألصل للتحقق بالنسبة للمقيمين  •

في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو
صورة من البطاقة المدنية الكويتية واألصل للتحقق بالنسبة  •

للمقيمين في الكويت
نموذج طلب دفتر شيكات موقع •
نموذج موافقة موقع من بنك الكويت الوطني-اإلمارات  •

المتحدة للكشف عن المعلومات لمصرف اإلمارات العربية 
المتحدة المركزي و/أو مكتب االتحاد للمعلومات االئتمانية

الوثائق المطلوبة لحسابات الشركات *:
نسخة من الرخصة التجارية •
نموذج طلب دفتر شيكات موقع •
نموذج موافقة موقع من بنك الكويت الوطني-اإلمارات  •

المتحدة للكشف عن المعلومات لمصرف اإلمارات العربية 
المتحدة المركزي و/أو مكتب االتحاد للمعلومات االئتمانية

الوثائق المطلوبة لحسابات الراتب *
نسخة من جواز/جوازات السفر وجواز/جوازات السفر األصلية  •

ألغراض التحقق أو
نسخة من الهوية اإلماراتية واألصل للتحقق بالنسبة للمقيمين  •

في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو
صورة من البطاقة المدنية الكويتية واألصل للتحقق بالنسبة  •

للمقيمين في الكويت
نموذج طلب دفتر شيكات موقع •
نموذج موافقة موقع من بنك الكويت الوطني-اإلمارات  •

المتحدة للكشف عن المعلومات لمصرف اإلمارات العربية 
المتحدة المركزي و/أو مكتب االتحاد للمعلومات االئتمانية

خطاب موقع من الشركة يؤكد طلب دفتر الشيكات •
* قد يلزم تقديم وثائق إضافية وفقًا للمتطلبات التنظيمية والسياسة الداخلية للبنك.

 كيف يمكنني طلب إيقاف دفع
 الشيك الخاص بي؟
How can I place a stop payment 
on my cheque?

 • A stop payment order can be requested for a cheque that 
has not been presented.  You may visit the branch and 
submit a formal request along with a police report if the 
cheque/chequebook is lost or stolen.

يمكــن طلــب أمــر إيقــاف الدفــع لشــيك لــم يتــم تقديمــه. يمكنــك  •
زيــارة الفــرع وتقديــم طلــب رســمي مصحوبــًا بتقريــر الشــرطة فــي 

حالــة ضيــاع الشــيك / دفتــر الشــيكات أو ســرقته.

 ما هي تداعيات الشيك المرتجع؟
What are the repercussions of a 
returned cheque?

 • The customer is tensure that funds are available upon 
issuance of a cheque tavoid the following:

- Closure of the current account (4 returned cheques in 1 
year) and / or 

- A negative report tthe Credit Information Agency.

علــى العميــل التأكــد مــن توافــر األمــوال عنــد إصــدار أي شــيك  •
ــي: ــا يل ــب م لتجن

إغــاق الحســاب الجــاري )4 شــيكات مرتجعــة فــي ســنة واحــدة( - 
و/ أو

تقرير سلبي لوكالة المعلومات االئتمانية.- 
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You Must Know يتعين عليك معرفة ما يلي:

Safeguarding: It is important texercise great care in safeguarding your 
cheques and ensure that they are used only by yourself/yourselves or by 
legally authorized representative(s) for the purpose of withdrawing funds 
from your account.  In the event of any of the cheques being lost, mislaid or 
extracted by third-party, the Bank should be advised immediately.  The Bank 
will not be held responsible should any such cheque be honoured by the Bank, 
despite the fact that the signature(s) thereon be forged or counterfeited.

ــك  ــة الشــيكات الخاصــة ب ــة بمــكان توخــي الحــذر الشــديد فــي حماي ــة: مــن األهمي الحماي
والتأكــد مــن اســتخدامها فقــط مــن قبلــك أو مــن قبــل ممثليــك المفوضيــن قانونــًا لغــرض 
ســحب األمــوال مــن حســابك. فــي حالــة ضيــاع أي مــن الشــيكات أو إصدارهــا مــن قبــل طــرف 
ثالــث، يجــب إخطــار البنــك علــى الفــور. لــن يكــون البنــك مســؤوال فــي حالــة تأييــد أي مــن تلــك 

الشــيكات مــن طرفــه، حتــى وإن كان التوقيع/التوقيعــات عليــه مــزورة.

Terms and Conditions:  The Bank may refuse to execute any requests, 
instructions or services requested by the Consumer in the event of a 
Consumer’s failure to comply to the Bank’s terms and conditions before 
and during the Consumer’s dealings with the Bank.  .The Bank shall give 
Consumers a minimum of 60 calendar days’ notice before any permissible 
changes the terms and conditions of a Financial Product and/or Service, 
including changes Fees, can take effect. For updated fees/charges, you may 
visit our website or visit our branches.

الشــروط واألحــكام: يجــوز للبنــك رفــض تنفيــذ أي طلبــات أو تعليمــات أو خدمــات يطلبهــا 
المســتهلك فــي حالــة تخلــف المســتهلك عــن االمتثــال لشــروط وأحــكام البنــك قبــل وأثنــاء 
تعامــل المســتهلك مــع البنــك. يلتــزم البنــك بتزويــد العمــاء بإشــعار بفتــرة 60 يومــًا علــى 
األقــل قبــل إنفــاذ أي تغييــرات مســموح بهــا علــى شــروط وأحــكام المنتــج المالــي و/أو 
الخدمــة الماليــة، بمــا فــي ذلــك التغييــرات فــي الرســوم. للحصــول علــى معلومــات محدثــة 

عــن الرســوم، يمكنــك زيــارة موقعنــا علــى اإلنترنــت أو زيــارة فروعنــا.

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع - فرع دبي
معرض رقم 1 - الدور األرضي و الميزانين

برج لطيفة - شارع الشيخ زايد

مرخصة من قبل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

National Bank of Kuwait S.A.K.P. - Dubai branch
Unit 01 (Ground & Mezz)
Latifa Tower, Sheikh Zayed Road

Licensed by the Central Bank of the UAE

Would like to know more?

Please contact us on 00971 4 3161700 
or visit one of our branches in the UAE 
or NBK International Branches for more details.

How can you make a complaint?
Complaint Management Unit:  Ground Floor, 
Latifa Tower Sheikh Zayed Road Dubai, UAE
Post Box:   9293
Phone: 00971 4 3161600
Fax: 00971 4 3888588
Email: UAE-CustomerComplaint@nbk.com
Website:     www.nbk.com/uae

هل ترغب في معرفة المزيد؟

يرجى االتصال بنا على الرقم 3161700 009714، 
أو زيارة أحد فروعنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

أو فروع بنك الكويت الوطني الدولية لمزيد من التفاصيل.

كيف يمكنك تقديم شكوى؟
وحدة إدارة الشكاوى: الطابق األرضي، برج لطيفة، 

شارع الشيخ زايد، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
صندوق بريد 9293

هاتف               : 3161600 009714 
الفاكس          : 3888588 009714

UAE-CustomerComplaint@nbk.com :  بريد إلكتروني
www.nbk.com/uae :موقع الكتروني

By Signing The Below, I Acknowledge Receiving The Documents Marked Above

             Signature

Customer Name

  Mobile Number

Email Address

   Date

 For Official Use

         Staff Name & ID

Staff Initial

   Date

بالتوقيع أدناه، أقر باستام الوثائق المشار إليها أعاه

التوقيع

اسم العميل

رقم الجوال

البريد اإللكتروني

التاريخ

لالستخدام الرسمي
اسم ورقم الموظف

توقيع الحروف األولى

التاريخ


