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�أوالً :ال�شروط والأحكام العامة لكافة �أنواع احل�سابات:
احل�سابات الفردية :هي احل�سابات التي يتم فتحها لكل من الأفراد الطبيعيني الكويتيني واملقيمني والأجنبي الزائر البالغني من العمر � 21سنة واملتمتعني بكامل
الأهلية القانونية ،ماعدا ح�سابات التوفري للأطفال وطلبة اجلامعات والكليات (للأطفال وال�شباب).
 .1يقر العميل بعلمه �أنه يف حالة قيامه بفتح ح�ساب ب�إ�سمه �سيقوم البنك بفتح ملف ( )cifيت�ضمن هذا احل�ساب و�أية ح�سابات �أخرى يتم فتحها الحقاً.
 .2ح�سابات الأفراد تكون �شخ�صية ال ميكن ا�ستعمالها ل�صالح الغري �أو لغري الغر�ض املخ�ص�ص لها ويف حال خمالفة ذلك �أو ا�ستعمالها لأغرا�ض جتارية يكون من
حق البنك �إغالق هذه احل�سابات وحتويل �أر�صدتها �إىل ح�سابات معلقة لديه وذلك دون موافقة م�سبقة من العميل �أو �إ�شعاره �أو �إنذاره بذلك ،ويف حال ورود
�شيكات �إىل البنك بعد غلق احل�ساب يكون للبنك احلق يف �صرفها من ر�صيد احل�ساب املعلق اخلا�ص بالعميل وبخالف ذلك يحق للبنك الإفادة على منت ال�شيك
بختم (احل�ساب مغلق �أو راجع ال�ساحب) وذلك دون حتمله لأية م�س�ؤولية ترتتب على ذلك.
 .3يلتزم العميل  -عند طلبه فتح �أي نوع من �أنواع احل�سابات  -ب�إيداع قيمة احلد الأدنى الذي يقرره البنك لأي منها لتفعيل احل�ساب.
 .4تعترب جميع احل�سابات و�إيداعات العميل من مبالغ نقدية و�أوراق جتارية ومالية ومعادن ثمينة وبوال�ص ال�شحن و�شهادات التخزين ووثائق ال�شحن والب�ضائع التي
متثلها وحقوق االكتتاب وغريها مرهونة حيازي ًا ل�صالح البنك �ضمان ًا وت�أمين ًا لوفاء العميل بكافة التزاماته جتاهه ودون �أي اعرتا�ض من قبل العميل.
 .5يقر العميل يف ما يتعلق باحل�ساب املفتوح ب�إ�سمه ب�أنه هو امل�ستفيد منه ،كما يقر ال�شركاء يف احل�ساب امل�شرتك ب�أنهم امل�ستفيدون منه ،ويف ما يتعلق باحل�ساب
املفتوح نيابة عن �آخرين فيقر فاحت احل�ساب ب�أن امل�ستفيد منه هو �صاحبه املذكور �إ�سمه يف طلب فتحه و�أن نيابته عن هذا امل�ستفيد �صحيحة ومطابقة للحقيقة
و�سارية املفعول.
 .6يقر العميل ويوافق على ح�صول البنك على البيانات املدونة ببطاقته املدنية وعنوان العمل اخلا�ص به – يف �أي وقت – من الهيئة العامة للمعلومات املدنية ودون
حتمل البنك �أو الهيئة لأية م�سئولية من �أي نوع ،كما يقر ويوافق وي�سمح لكل من البنك و�شركة املعلومات االئتمانية (�ش.م.ك.م) ( )Ci-NETبتبادل املعلومات
اخلا�صة به وبالقرو�ض اال�ستهالكية واملق�سطة وذلك فيما بني البنوك و�شركات اال�ستثمار اخلا�ضعة لرقابة بنك الكويت املركزي وكافة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
التجارية امل�شاركة يف نظام جتميع البيانات واملعلومات املقرر مبوجب القانون رقم  2ل�سنة  ،2001وذلك دون �أدنى م�س�ؤولية على البنك و�شركة املعلومات
االئتمانية (�ش.م.ك.م).
 .7يعتد بنموذج توقيع العميل لدى البنك يف �سائر معامالته امل�صرفية التي جترى على كافة ح�ساباته املفتوحة حالي ًا �أو التي �ستفتح م�ستقب ًال وكذلك �أي ح�ساب يتم
فتحه من خالل خدمة بنك اخلليج « ،»GULFBANK ONLINE SERVICEوذلك ما مل يت�سلم البنك من العميل تعليمات خطية مغايرة لذلك تكون مقبولة
لديه وفق ًا للأنظمة املتبعة ،ويقر العميل ب�أن �أية ح�سابات فرعية �إ�ضافية يتم فتحها يف �أي وقت ت�سري عليها ال�شروط والأحكام احلالية املنظمة للح�سابات وما
قد يطر�أ عليها من تعديالت.
 .8يقوم البنك بالتحقق من توقيع العميل واملفو�ضني بالتوقيع عنه على كافة املعامالت امل�صرفية وم�ضاهاتها بالتوقيعات املعتمدة لدى البنك بعناية ولن يكون البنك
�أو �أي من موظفيه م�سئوال عن �أية عمليات تزوير يتعذر �إكت�شافها بغري الأجهزة الفنية الدقيقة ومبعرفة اجلهة املخت�صة بذلك.
 .9يكون عنوان العميل املثبت يف طلب فتح احل�ساب هو العنوان املختار لأية مرا�سالت �أو �إعالنات توجه �إليه من البنك ما مل يت�سلم البنك �إخطار ًا كتابي ًا من العميل
بعنوان �آخر ،ويف حالة �إعادة هذه املرا�سالت �إىل البنك ب�سبب عدم �صحة العنوان �أو لعدم تواجد العميل به �أو لأية �أ�سباب �أخرى يحق للبنك التوقف عن �إر�سال
�أية كتب �أو مرا�سالت للعميل مبا يف ذلك ك�شوف احل�ساب دون حتمل البنك لأية م�سئوليه قد ترتتب على ذلك ما مل يخطر العميل البنك بعنوان �آخر ملرا�سلته
عليه.
 .10يحق للبنك �أن يعدل هذه ال�شروط والأحكام وكذلك ال�شروط والأحكام اخلا�صة ب�أي نوع من �أنواع احل�سابات ،وذلك يف �أي وقت ي�شاء دون حاجة للح�صول على
موافقة العميل وت�سري ال�شروط والأحكام اجلديدة على احل�سابات املفتوحة من تاريخ العمل بها ويتم الإخطار عنها بالطريقة التي يراها البنك منا�سبة ودون
�أي اعرتا�ض من قبل العميل.
 .11يجوز للبنك ا�ستيفاء ر�سوم على احل�سابات التي يقل ر�صيدها يف �أي وقت خالل ال�شهر عن احلد الأدنى املقرر من قبله ،تبع ًا الختيار البنك ودون �أي اعرتا�ض
من العميل وذلك يف حالة موافقة بنك الكويت املركزي على ذلك.
 .12يعترب احل�ساب جامد ًا يف حالة عدم حدوث �أية حركة عليه (�إيداع �أو �سحب) ملدة � 12شهر ًا متتالياً ،ويف هذه احلالة �سيقوم البنك ب�إخطار العميل بريدي ًا ويطلب
منه مراجعة الفرع التابع له لتحريك احل�ساب ،ويفو�ض العميل البنك بتحريك ح�سابه املجمد لإجراء �أي حركة عليه وفق ًا لقرار البنك يف ذلك ،ويف حالة
�إ�ستمرار جتميد احل�ساب ملدة تزيد عن � 15سنة من تاريخ �آخر عملية متت عليه �سيقوم البنك ب�إغالق احل�ساب وحتويل ر�صيده وفق ًا للإجراءات املتبعة.
 .13للبنك احلق يف تنفيذ تعليمات العميل �أو االمتناع عن تنفيذها يف حالة خمالفتها للقانون �أو قرارات بنك الكويت املركزي �أو �شروط و�أحكام فتح احل�ساب ،كما
يفو�ض العميل البنك تفوي�ض ًا نهائي ًا ال رجوع فيه بتلقي �أية مبالغ مل�صلحته وقيدها حل�سابه �أو حل�ساب معلق �أو �أن يردها مل�صدرها وفق ًا ملا يقت�ضيه ذلك ودون
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�أدنى م�سئولية على البنك.
�	.14إن كان العميل يتابع �إجراءات ح�صوله على الإقامة بالكويت خالل �إجراءات فتح احل�ساب ف�إنه يتعهد بتزويد البنك ب�صورة عن بطاقته املدنية فور �إ�ستالمها وبعد
الإطالع على الأ�صل خالل فرتة �أق�صاها  180يوم ًا من تاريخ فتح احل�ساب وبخالف ذلك يحتفظ البنك بحقه يف اتخاذ الإجراء املنا�سب �أو �إلغاء احل�ساب.
 .15يوافق العميل على �إجراءات البنك اخلا�صة مبكافحة غ�سيل الأموال وعلى تطبيق قوانني دولة الكويت وتعليمات بنك الكويت املركزي ذات ال�صلة .ويتعهد العميل
بتزويد البنك ب�أية م�ستندات تطلب منه ذلك يف �سياق الإلتزام بهذه القوانني والتعليمات.
ثانياً  :ال�شروط والأحكام اخلا�صة:
احل�ساب اجلاري وح�ساب الراتب:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

يكون ال�سحب من احل�ساب مبوجب ال�شيكات التي يعدها البنك وي�سلمها �إىل العميل بناء على طلبه �أو مبوجب �أي م�ستند �صرف �آخر م�ستوف لل�شروط القانونية
يقبله البنك� ،أو مبوجب بطاقة ال�سحب الآيل �أو بطاقات االئتمان وفق ًا لل�شروط والأحكام اخلا�صة بها �إ�ضافة �إىل ال�سحب النقدي من احل�ساب.
يحق للبنك �أن ميتنع عن �صرف �أية مبالغ نقدية �أو حتويالت �أو �شيكات م�سحوبة على احل�ساب �أو غريها من قيمة املبالغ املقيدة باحل�ساب مبوجب �شيكات مودعة
للتح�صيل ومل يتم حت�صيلها فعلي ًا من البنوك امل�سحوبة عليها وال تعترب قيمة هذه ال�شيكات �ضمن ر�صيد احل�ساب القابل لل�صرف.
يقر العميل مبوافقته املطلقة والنهائية على الإلتزام بتعليمات بنك الكويت املركزي يف �ش�أن �إقفال ح�سابه و�إدراج �إ�سمه يف قائمة العمالء الذين �أقفلت ح�ساباتهم
ب�سبب �إرجتاع �شيكات م�سحوبة على ح�ساباتهم لعدم وجود ر�صيد قائم قابل لل�صرف ،وذلك �إذا ارجتعت للعميل �شيكات لعدم وجود ر�صيد بحد �أق�صى ثالثة
�شيكات خالل �سنة  ،كما يتم اغالق احل�ساب عند رجوع ال�شيك الأول لعدم وجود ر�صيد يف احل�ساب �إذا كان العميل يندرج بالقائمه مبعرفة البنوك الأخرى ،كما
يقر مبوافقته امل�سبقة على �أية �إجراءات �أخرى يتخذها البنك يف هذا اخل�صو�ص ويجوز للبنك – وفق ًا لتقديره املطلق – �أن يفتح ح�ساب ًا �آخر للعميل بدون �شيكات
بدي ًال عن احل�ساب الذي مت قفله بعد �إخطار العميل وذلك يف حالة وجود �أية مديونية م�ستحقة للبنك على العميل ،ويتحمل العميل كافة امل�س�ؤوليات القانونية
املرتتبة على �إ�صداره تلك ال�شيكات ودون �أن يكون له احلق يف الرجوع على البنك ب�سبب �إقفال ح�سابه �أو �إدراج �إ�سمه بالقائمة املذكورة �أو �أي من الإجراءات التي
يتخذها البنك نفاذ ًا لتعليمات بنك الكويت املركزي يف هذا ال�ش�أن.
يتم وقف �صرف ال�شيكات �أو �أوامر الدفع الآجلة بنا ًء على طلب خطي من العميل بوقف ال�صرف وت�سليمه للبنك قبل �إمتام �إجراء عملية ال�صرف فعلياً ،ولن يكون
البنك م�سئو ًال خالف ًا لذلك.
يحق للبنك املوافقة �أو عدم املوافقة على دفع ال�شيكات امل�سحوبة على ح�ساب العميل بعمالت تخالف العملة املفتوح بها ذلك احل�ساب ويتم خ�صم املبلغ املعادل
على �أ�سا�س �سعر ال�صرف لدى البنك يوم الدفع ويتحمل �صاحب احل�ساب فروق التغيريات يف �سعر �صرف العملة بني تاريخ �إ�صدار ال�شيك وتاريخ دفعه.
يحق للبنك احت�ساب فائدة على ر�صيد احل�ساب اجلاري املدين يومي ًا وتقيد يف نهاية �شهر مار�س ويونيو و�سبتمرب ودي�سمرب من كل عام وحتى متام ال�سداد وفق ًا
لأ�سعار الفائدة كحد �أق�صى واملعلنة من بنك الكويت املركزي.
عند قفل احل�ساب اجلاري املدين يطبق على الر�صيد �سعر الفائدة كحـد �أق�صى وفق ًا للأ�سعار املعلنة من قبل بنك الكويت املركزي وحتى متام ال�سداد.
بالن�سبة حل�ساب الراتب يلتزم العميل ب�أن يقدم للبنك �شهادة راتب من جهة عمله و�شهادة �إ�ستمرارية راتب ،متى طلب منه ووفق ما يقت�ضيه ذلك ك�أحد �شروط
فتح هذا احل�ساب .ويف حالة خمالفة ذلك يحق للبنك �إقفال احل�ساب لعدم �إلتزام العميل ب�أحد �شروط فتح احل�ساب.
يجب �إبالغ البنك فور ًا يف حال فقدان�/سرقة �شيك/دفرت �شيكات �أو ا�ستعمالها من قبل �أطراف غري خمولني ،وذلك ليتم �إيقاف �صرف تلك ال�شيكات ،على �أن
يتم �إبالغ خمفر ال�شرطة وتزويد البنك مبا يثبت ذلك.

ح�سابات التوفري العادية والإلكرتونية
 .1ح�ساب التوفري الإلكرتوين �إذا متت عليه عملية �سحب واحدة �أو حتويل مبلغ فلن يتم دفع �أية فائدة عن ال�شهر الذي متت فيه هذه العملية.
 .2ح�ساب التوفري خم�ص�ص لإيداع و�سحب املبالغ دون املبالغ املتح�صلة من ن�شاط جتاري ,كما ال يحق للعميل حتويل راتبه �إىل ح�ساب توفري �أو �إيداع املبالغ
املتح�صلة من ن�شاط جتاري.
 .3ي�صدر البنك ك�شف ح�ساب طبق ًا للنظم املعمول بها لديه وت�سري على هذا الك�شف �أحكام الفقرة ( )9من البند �أو ًال (ال�شروط والأحكام العامة لكافة �أنواع
احل�سابات).
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 .4يكون ال�سحب من احل�ساب نقد ًا �أو بوا�سطة بطاقات ال�سحب الآيل �أو ب�أية �أداة �أخرى يوفرها البنك وفق ًا للنظام املعمول به لديه ،وال يجوز ال�سحب من احل�ساب
مبوجب �شيكات .
ح�سـاب الـدانــة:
هو ح�ساب يجرى عليه �سحوبات جلوائز مالية ،وال حتت�سب عليه فوائدوال ت�صدر عليه دفاتر �شيكات ويتم فتحه بنا ًء على طلب الأ�شخا�ص الطبيعيني الكويتيني
واملقيمني (مبوجب �إقامة �صاحلة) ومواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي غري املقيمني يف الكويت (والذين ال يحملون بطاقة مدنية كويتية) ووفق ًا لل�شروط والأحكام
التالية:
 .1ميكن فتح ح�ساب الدانة يف �أي فرع لبنك اخلليج �أو من خالل اخلدمة امل�صرفية الهاتفية لبنك اخلليج �أو من خالل اخلدمة امل�صرفية عرب الإنرتنت (للعمالء
احلاليني) ب�إيداع مبلغ  200د.ك .كحد �أدنى يف ح�ساب الدانة.
 .2يت�أهل فقط لدخول �سحب الدانة احل�سابات الفردية .وال يت�أهل احل�ساب للدخول يف �سحوبات الدانة يف �أي من احلاالت التالية:
•	�إذا �أقفل العميل ح�سابه قبل �أو يف تاريخ ال�سحب (با�ستثناء ال�سحوبات الأ�سبوعية).
•	�إذا انخف�ض الر�صيد �إىل �أقل من  200د.ك .يف �أي يوم يف الفرتة ما بني فتح باب الإيداعات و�آخر موعد للإيداع..
•	�إذا كان هناك حجز ق�ضائي و�/أو جتميد و�/أو وقف للح�ساب و�/أو املبلغ بناء على حكم �أو �أمر ق�ضائي �أو من جهة رقابية �أو بناء على طلب البنك �أو لأي �سبب
�آخر مربر.
• يتم اختيار فائز بديل يف حال �إغالق ح�ساب الدانة (وذلك فقط لل�سحوبات ربع ال�سنوية وال�سنوية) �أو وجود حجز قانوين على �أي من ح�سابات الفائز لدى البنك.
 .3يتم �إجراء �سحوبات الدانة �أ�سبوعياً ،وربع �سنوياً ،و�سنوياً.
ال�سحب الأ�سبوعي :تاريخ فتح احل�ساب و�آخر تاريخ لإيداع احلد الأدنى املطلوب وهو  200د.ك .يجب �أن يكون قبل يومني من �آخر موعد للإيداع لدخول ال�سحب.
ال�سحوبات الربع �سنوية :لت�أهل احل�ساب للدخول يف ال�سحوبات الربع �سنوية يجب املحافظة على احلد الأدنى املطلوب يف احل�ساب وهو  200د.ك .ملدة �شهرين كحد
�أدنى قبل تاريخ �سحب الربع �سنوي الأول والربع �سنوي الثاين وملدة � 3أ�شهر كحد �أدنى قبل �آخر موعد للإيداع لدخول �سحب الربع ال�سنوي الثالث..
ال�سحب ال�سنوي :لت�أهل احل�ساب للدخول يف ال�سحب ال�سنوي على جائزة املليون د.ك ،.يجب املحافظة على احلد الآدنى املطلوب يف احل�ساب وهو  200د.ك .ملدة
�شهرين كحد �أدنى قبل �آخر موعد للإيداع لدخول ال�سحب..
 .4لبنك اخلليج احلق املطلق يف االعالن عن ا�سم الفائز ب�سحب الدانة يف جميع و�سائل الإعالم ون�شر �صورته فيها.
 .5حتظر امل�شاركة بال�سحوبات على موظفي بنك اخلليج ،وموظفي ال�شركات املزودة للخدمة املتعاقدة مع بنك اخلليج و�أي �أ�شخا�ص �آخرين معنيني برتويج وت�سويق
و�/أو تنظيم �أي ن�شاط مرتبط بال�سحوبات و�/أو اجلوائز .كما مينع ذلك على �أزواجهم و �أقاربهم حتى الدرجة الثانية� ،أو �أي �شخ�ص �أو كيان �آخر مت ا�ستبعاده
وفق ًا لأنظمة وزارة التجارة وال�صناعة .ويكون الفائز ملزم ًا يف حال خمالفة هذا احلظر ب�إعادة اجلائزة فور ًا �إىل بنك اخلليج لإلغائها .ويحق لبنك اخلليج �أن
يخ�صم قيمة اجلائزة من ح�ساب/ح�سابات ذلك الفائز دون احل�صول على موافقته.
	.6ال متنح جائزة الدانة �إال ل�صاحب احل�ساب �شخ�صي ًا �أو لورثته يف حال وفاته �أو للويل �أو الو�صي وفق ًا لأحكام القانون.
 .7جوائز ال�سحب:
ال�سحب الأ�سبوعي 1,000 :د.ك ( 5فائزين كل �أ�سبوع) وال يجوز للفائز باجلائزة الأ�سبوعية الفوز مرة �أخرى يف ذات الأ�سبوع الذي قاز به.
ال�سحوبات الربع �سنوية:
 150,000د.ك (فائز واحد)
الربع �سنوي االول:
 250,000د.ك (فائز واحد)
الربع �سنوي الثاين:
 500,000د.ك (فائز واحد)
الربع �سنوي الثالث:
ال�سحب ال�سنوي:
 1,000,000د.ك (فائز واحد)
ال�سحب ال�سنوي :
 .8يوافق العميل على �أن يتم خ�صم دينارين من ح�سابه �شهري ًا �إذا قل ر�صيده يف �أي يوم من ال�شهر عن احلد الأدنى وقدره  200د.ك.
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 .9يح�صل العميل على فر�صة واحدة عن كل  100د.ك .يومياً .ويتم احت�ساب الفر�ص لكافة ال�سحوبات بدء ًا من  1يناير من كل عام.
 .10يعترب ح�ساب الدانة جامدا يف حالة عدم حدوث �أيه حركة عليه (�سحب �أو �أيداع) ملدة � 12شهرا متتاليا ،مع الإعفاء من الر�سوم ال�شهرية اخلا�صة باالحتفاظ
باحل�سابات الراكدة ،ويف هذه احلالة �سيقوم البنك ب�إخطار العميل بريديا ويطلب منه مراجعة الفرع التابع له لتحريك احل�ساب ،ويفو�ض العميل البنك بتحريك
ح�سابة املجمد لإجراء �أي حركة علية وفقا لقرار البنك يف ذلك ،ويف حالة �إ�ستمرار جتميد احل�ساب ملدة تزيد عن � 15سنة من تاريخ اخر عملية متت عليه لن
يقوم البنك ب�إغالق احل�ساب و حتويل ر�صيده وفقا للإجراءات املتبعة ،كما يحتفظ العميل بفر�ص الفوز باجلوائز املقررة خالل فرتة ركود احل�ساب ،حيث يدخل
�ضمن ال�سحوبات املختلفة (تطبق ال�شروط والأحكام).
ح�سابات الودائع:
 .1ت�ستحق الوديعة فقط عند تاريخ الإ�ستحقاق وحتت�سب الفوائد وفق ًا للنظم املطبقة على كل منتج.
 .2يتم متديد �أجل الوديعة – تلقائي ًا – ملدة �أو ملدد �أخرى مماثلة دون حاجة �إىل �إخطار �أو تنبيه ما مل يت�سلم البنك من العميل قبل تاريخ اال�ستحقاق بيومي عمل على
الأقل تعليمات خطية بخالف ذلك �أما الوديعة ذات الفائدة م�سبقة الدفع ت�ستحق ملرة واحدة فقط وال يتم جتديد �أجلها وال يحق للعميل طلب ا�سرتداد الوديعة
قبل تاريخ ا�ستحقاقها �إال يف حال �إعادة قيمة الفوائد املدفوعة له مقدم ًا بالإ�ضافة �إىل �أية ر�سوم �أو عموالت �أو م�صروفات ترتبت عليها.
�	.3إذا طلب العميل �إ�سرتداد الوديعة قبل حلول تاريخ �إ�ستحقاقها فال ي�ستحق العميل فائدة عن �أي مدة كانت فيها الوديعة قائمة ويحق للبنك خ�صم العمولة املحددة
وفق ًا للنظم املطبقة يف البنك.
 .4يف حالة فقدان �إي�صال الوديعة الثابتة ،يتم �إ�صدار بدل فاقد عنها بناء على طلب العميل اخلطي وذلك بعد دفع الر�سوم املحددة لذلك ح�سب جدول الر�سوم
املعتمد لدى البنك.
 .5تعترب بيانات الوديعة املطبوعة على وجه الإي�صال الذي ي�صدره البنك عنها �صحيحة ما مل يتم �إخطار البنك كتابة بخالف ذلك خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من
تاريخ ذلك الإي�صال.
�	.6إذا �صادف تاريخ �إ�ستحقاق الوديعة يوم عطلة ر�سمية يتم متديدها – تلقائي ًا – للإ�ستحقاق يف يوم العمل التايل وب�سعر الفائدة الأ�صلي.
 .7تعترب �إ�ضافة قيمة الوديعة وفوائدها حل�ساب العميل يف تاريخ الإ�ستحقاق مربء ًا لذمة البنك جتاه العميل وال يعتد عندئذ بالإي�صال ال�سابق �إ�صداره للعميل
ب�ش�أنها.
	.8ال يجوز ال�سحب من ح�ساب الوديعة مبوجب �شيكات كما ال ت�صدر عليه بطاقة ائتمان �أو بطاقة �سحب �آيل.
 .9يف حالة منح قر�ض للعميل ب�ضمان الوديعة يظل الرهن �ساري ًا عليها ل�صالح البنك حتى يف حالة متديد �أجلها ملدة �أو ملدد �أخرى �أو يف حالة تعديل رقمها �أو عملتها
�أو مبلغها �أو حلول تاريخ �إ�ستحقاقها �إىل �أن يتم �سداد كامل املديونية امل�ضمونة مبوجبها ويحق للبنك ك�سر الوديعة قبل تاريخ الإ�ستحقاق �إذا حل �أجل املديونية
دون حاجة �إىل موافقة العميل امل�سبقة �أو �إ�شعاره بذلك لي�ستويف البنك قيمة املبالغ امل�ستحقة له على العميل.
احل�سابات امل�شرتكـة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يفتح احل�ساب امل�شرتك بني �شخ�صني �أو �أكرث بالت�ساوي بينهم ما مل يكن هناك اتفاق بخالف ذلك ويراعي يف ال�سحب �إتفاق �أ�صحاب احل�ساب على طريقة �إدارة
احل�ساب.
يكون جميع �أ�صحاب احل�ساب م�سئولني بالت�ضامن جتاه البنك عن �سداد �أية م�ستحقات تن�ش�أ له على هذا احل�ساب مهما كان �سببها �أو من�ش�ؤها ويحق للبنك �أن
ي�ستويف هذه امل�ستحقات من الر�صيد الدائن يف �أي ح�ساب فردي با�سم �أي من �أ�صحاب هذا احل�ساب �أو ح�صته يف �أي ح�ساب م�شرتك �آخر.
يوافق �أ�صحاب احل�ساب امل�شرتك على �أنه يحق للبنك عند �إجراء املقا�صة بني احل�سابات املختلفة لأحد �أ�صحاب احل�ساب امل�شرتك �إدخال ح�صته يف هذا
احل�ساب �ضمن املقا�صة.
ميكن لأحد ال�شركاء يف احل�ساب امل�شرتك �أن ي�شطب �إ�سمه من احل�ساب �شرط �إعادة املبالغ املدينة ودفاتر ال�شيكات والبطاقات وغريه ،على �أن يوافق باقي
ال�شركاء يف احل�ساب على ذلك.
يف حالة توقيع حجز ق�ضائي على �أحد ال�شركاء يف احل�ساب حتت يد البنك �أي ًا كان ال�سند املوقع به يتم حجز ح�صة املحجوز عليه (امل�شرتك باحل�ساب) وال
ين�سحب �أثر احلجز على بقية ح�ص�ص ال�شركاء �أو �أية مبالغ تودع بعد توقيع احلجز.
عند وفاة �أحد �أ�صحاب احل�ساب امل�شرتك �أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقني �إخطار البنك بذلك وبرغبتهم يف �إ�ستمرار احل�ساب خالل مدة ال تتجاوز
ع�شرة �أيام من تاريخ الوفاة �أو فقد الأهلية ،وعلى البنك �إيقاف ال�سحب من احل�ساب امل�شرتك حتى يتم تعيني اخللف قانون ًا .
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 .7عند �إخطار البنك ب�أي نزاع قد ين�ش�أ بني �أفراد احل�ساب امل�شرتك يتم وقف التعامل على احل�ساب و ال يتحمل البنك �أية م�سئولية جراء هذا الوقف.
		 .8يقر �أ�صحاب احل�ساب امل�شرتك �أنهم امل�ستفيدون من احل�ساب واليحق لهم ب�إ�ستخدامه ل�صالح الغري �أو يف غري الغر�ض الذي خ�ص�ص له احل�ساب ،وبخالف
ذلك يحق للبنك �إتخاذ الإجراء الذي يراه منا�سب ًا يف هذا ال�ش�أن مبا يحفظ كافة حقوقه.
ح�ساب التوفري للأطفال وطالب املدار�س الثانوية والكليات واجلامعات (الأطفال/ال�شباب):
الق�صر حتت � 15سنة:
�أ�صحاب ح�سابات ّ
• يجب احل�صول على طلب فتح ح�ساب من ويل الأمر با�سم العميل القا�صر البالغ من العمر �أقل من � 15سنة .على �أن يتم تقدمي �صورة البطاقة املدنية لكل
من الويل والقا�صر �إىل البنك بعد معاينة الأ�صل.
• يجوز لوالدة القا�صر فتح احل�ساب من �أموالها اخلا�صة ،كهبة ،بتقدمي �شهادة ميالد القا�صر .ويف حالة رغبتها يف �إدارة احل�ساب منفردةً ،تقوم بتوقيع
منوذج الإقرار املعد لهذا الغر�ض يف البنك .وبخالف ذلك ،يحق للويل/احلا�ضن التعامل على احل�ساب.
• ال توجد ر�سوم وال حد �أدنى من الإيداع لفتح ح�سابات الأطفال.
الفئات العمرية هي :من � 25 - 15سنة:
• يجوز جلميع طالب املدار�س الثانوية والكليات واجلامعات من الفئة العمرية � 25-15سنة فتح ح�ساب وطلب بطاقة �صرف �آيل على ح�ساب .RED
•	ال توجد ر�سوم �أو حد �أدنى للإيداع يف ح�سابات التوفري لطلبة اجلامعات والكليات (للأطفال وال�شباب) وال ت�صدر عليها دفاتر �شيكات �أو بطاقات م�صرفية،
كما ال متنح قرو�ض لأ�صحاب هذه احل�سابات.
اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية (اخلدمات امل�صرفية عرب االنرتنت وعرب الهاتف النقال).
تت�ضمن اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية كافة املعامالت املالية وغري املالية التي يجريها العميل عرب الأجهزة الثابتة �أو املحمولة مبا يف ذلك علي �سبيل املثال ال
احل�صر �أجهزة ال�صرف الآيل و�أجهزة احلا�سب الآيل والهواتف الثابتة والهواتف النقالة وامل�ساعد الرقمي ال�شخ�صي ( )PDAو�أية و�سيلة �أخرى يقدمها البنك
من وقت لآخر .يوافق العميل ويقر مبوجب هذا على �شروط و�أحكام اخلدمات امل�صرفية عرب االنرتنت وعرب الهاتف النقال املبينة فيما يلي .ويف حال رغبة العميل
يف احل�صول على خدمة م�صرفية �إلكرتونية �أخرى من البنك غري م�شمولة يف هذه ال�شروط والأحكام ،عليه �أن يقوم بالتوقيع على الإتفاقية اخلا�صة بتلك اخلدمة
واملعمول بها لدى البنك .وتعترب ال�شروط واالحكام اخلا�صة الواردة بتلك االتفاقية متممة ومكملة ل�شروط و�أحكام منوذج طلب فتح ح�ساب وت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ منه.
 – 1التعريفات:
«التعليمات» تعني كل طلب يدر�سه و�/أو ينجزه العميل ،ح�سبما يتطلب ال�سياق� ،أو �أي عملية �أو تعامل �آخر يف املنتجات من قبل العميل الذي ي�ستخدم اخلدمة.
«برنامج املوبايل» يعني «الربنامج» الذي مت تنزيله على الهاتف النقال �أو جهاز االت�صال اخلا�ص بالعميل �إ�ضاف ًة �إىل حقوق امللكية الفكرية العائدة للبنك والتي �صممها
البنك ،والتي �سيكون ب�إمكان العميل من خاللها �إعطاء الأوامر والدخول �إىل اخلدمة.
«املنتجات» تعني احل�سابات امل�صرفية مبا فيها احل�سابات واملنتجات �أو اخلدمات الأخرى التي توفر للعميل من وقت لآخر.
«الهاتف» يعني جهاز الهاتف الذي بحوزة العميل و�/أو يف ملكيته و�/أو حتت �سيطرته والذي مت تعيني رقم خا�ص به ي�ستطيع العميل من خالله االت�صال بالبنك �سواء
با�ستالم تنبيهات الر�سائل الق�صرية� ،أو ب�إعطائه تعليمات �أو بدخوله على اخلدمة.
«رقم�/أرقام الهاتف» يعني الرقم و�/أو الأرقام التي مت تعيينها لهاتف العميل وامل�سجلة لدى البنك ،ويتعهد العميل �أن هذه الأرقام هي ملك ًا له وحتت �سيطرته و�/أو
حيازته.
«الأ�سعار والر�سوم» تعني الأ�سعار والر�سوم املتوجبة الدفع للبنك مقابل ا�ستخدام العميل اخلدمة مبوجب ال�شروط� ،أو غريها من الأ�سعار والر�سوم التي يقوم البنك
ب�إبالغ العميل بها ح�سب تقدير البنك وحده من وقت لآخر ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،عند ا�ستخدام العميل اخلدمة.
«البيانات الأمنية» تعني ا�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سر والرقم ال�سري ( )PINوالبيانات الأخرى التي قد تطلب من العميل من وقت لآخر للدخول �إىل اخلدمة.
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«اخلدمة» تعني اخلدمة امل�صرفية التي يوفرها البنك للعميل من وقت لآخر عن طريق الربنامج �أو املوقع الإلكرتوين والتي ي�ستطيع العميل الدخول �إليها من الهاتف
�أو اجلهاز النقال �أو جهاز احلا�سوب ال�شخ�صي.
«دليل امل�ستخدم» يعني الإر�شادات واملعلومات ال�صادرة عن البنك فيما يتعلق بالربنامج �أو اخلدمة والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر ،والن�سخة املحدثة من الدليل
متوفرة على املوقع الإلكرتوين للبنك على الرابط التايل http://www.e-gulfbank.com :و الروابط الأخرى التي قد يحددها البنك من وقت لآخر ح�سب
تقديره وحده.
«املوقع الإلكرتوين» يعني موقع االنرتنت واملوقع الإلكرتوين الآمن الذي ميلكه وي�شغله البنك على الرابط� http://www.e-gulfbank.com :أو على رابط �آخر قد
يحدده البنك من وقت لآخر ح�سب تقديره وحده ،والذي ي�ستطيع العميل الدخول من خالله �إىل اخلدمة.
ال�شروط والأحكام:
�شروط و�أحكام اخلدمات امل�صرفية عرب االنرتنت وعرب الهاتف النقال و�أية �شروط و�أحكام �أخرى يوفرها البنك للعميل فيما يتعلق باخلدمة مبا يف ذلك دليل
امل�ستخدم («ال�شروط»).
�أية �شروط و�أحكام خا�صة مرتبطة با�ستخدام العميل اخلدمة املذكورة يف ال�شروط والأحكام والتي تنطبق على �أي منتج حمدد ي�ستطيع العميل الو�صول �إليه �أو
ا�ستخدامه عرب اخلدمة والذي يجوز توفريه للعميل قبل مبا�شرته با�ستخدام اخلدمة �أو يف نف�س الوقت �أو بعد ذلك («�شروط املنتج»).
ويف حال وجود �أي تعار�ض بني هذه ال�شروط و�شروط �أي منتج �أخرى تطبق هذه ال�شروط.
و�ضعت هذه اخلدمة لال�ستخدام ال�شخ�صي فقط حيث لن يكون لأي طرف ثالث �أي حقوق مبوجبها .ومن خالل قيام العميل بتنزيل الربنامج ويف كل مرة يدخل فيها
على الربنامج �أو ي�ستخدم اخلدمة ،فهو ي�ؤكد �صراحة ب�أنه قد اطلّع على هذه ال�شروط ووافق عليها.
 – 1ا�ستخدام اخلدمة
ب�إمكان العميل ا�ستخدام اخلدمة من خالل (� )1إدخال بياناته الأمنية يف اخلانات املطلوبة على �صفحة الدخول �إىل اخلدمة )2( ،الإت�صال بالبنك م�ستخدم ًا هاتفه
النقال وتزويد البنك ببياناته الأمنية.
يجوز للبنك �إبالغ العميل من وقت لآخر بتغيري تفا�صيل بياناته الأمنية و�/أو الطريقة التي ي�شرتطها البنك لدخول العميل �إىل اخلدمة.
 – 2التزامات العميل املرتبطة ببياناته الأمنية:
 1-2على العميل القيام بكافة االحتياطات املطلوبة حلماية بياناته الأمنية والربنامج وجهاز هاتفه ومنع ا�ستخدامها يف عمليات احتيالية �أو دون ت�صريح منه.
 2-2يوافق العميل على �أن ت�شمل االحتياطات املطلوبة مبوجب البند  1-2ما يلي على �سبيل املثال ال احل�صر:
 1-2-2االمتناع متام ًا عن كتابة �أو تدوين تفا�صيل بياناته الأمنية ب�شكل قد يفهمه الغري.
 2-2-2عدم اختيار بيانات �أمنية ي�سهل معرفتها من قبل الغري.
 3-2-2الت�أكد من عدم �سماع الغري �أو ر�ؤية �أحد البيانات الأمنية للعميل عند ا�ستخدامه لها.
 4-2-2احلفاظ على �أمن و�سرية وفردية هذه البيانات.
 5-2-2عدم ال�سماح للغري با�ستخدام الربنامج ،الهاتف �أو البيانات الأمنية للعميل وعدم الك�شف عنها لأي �شخ�ص �آخر �إال عندما يقوم العميل بالت�سجيل
للربنامج �أو حتديث بياناته �أو يف حال كان ذلك الك�شف مطلوب ًا مبوجب �أي قانون.
 6-2-2احلفاظ على �سرية معلومات املنتجات التي تت�ضمن بيانات �شخ�صية (ك�شوفات احل�ساب) والت�صرف فيها ب�شكل �سليم و�آمن.
 7-2-2تغيري بيانات العميل الأمنية ب�شكل منتظم.
 8-2-2تغيري البيانات الأمنية فور ًا و�إبالغ البنك بذلك يف حال علم �أو �شك العميل ب�أن هناك من اطلّع عليها� ،أو يف حال طلب البنك منه ذلك.
 9-2-2احلفاظ على �أمن وحماية الهاتف وكافة الأجهزة التي مت تنزيل الربنامج عليها للدخول �إىل اخلدمة.
 10-2-2االمتناع متام ًا عن الدخول �إىل اخلدمة عرب رابط موجود يف بريد �إلكرتوين �أو ر�سالة ق�صرية �أو و�سيلة ات�صال �إلكرتونية �أخرى ما مل يكن البنك
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هو من �أر�سلها �إىل العميل.
 11-2-2االمتناع متام ًا عن الدخول �إىل اخلدمة من جهاز متوفر للعامة دون الت�أكد �أو ًال من عدم �إطالع الغري على البيانات الأمنية للعميل �أو ن�سخها �أو
تخزينها �أو احل�صول عليها� ،أو �إمكانية الدخول �إىل اخلدمة ب�إ�سم العميل.
 12-2-2االمتناع عن ت�سجيل �أية بيانات �أمنية على �أية برامج �آلية تقوم تلقائي ًا بتخزين املعلومات.
 13-2-2الت�أكد من عدم ترك اجلهاز دون رقيب بعد �أن يكون العميل قد دخل �إىل احل�ساب ،والت�أكد من عدم ا�ستخدام الغري للجهاز �إال بعد خروجه من
احل�ساب باتباع الإجراءات الالزمة.
 14-2-2اتباع كافة التدابري الأمنية املو�صى بها من قبل البنك و�/أو م�صنّع اجلهاز الذي ي�ستخدمه العميل للدخول �إىل اخلدمة.
 3-2يف حال �ضياع �أو �سرقة �أية بيانات �أمنية خا�صة بالعميل �أو وجود �شك لديه با�ستخدامها �أو حماولة ا�ستخدامها من قبل الغري �أو حدوث �أي من احلاالت
املذكورة يف البند  ،8-2يتعني على العميل �إبالغ البنك فور ًا بذلك ،ودون �إبطاء ،وذلك باالت�صال بالبنك على الأرقام التالية:
 1-3-2من داخل الكويت( 1805805 :خدمة االت�صال متوفرة � 24ساعة)
 2-3-2من خارج الكويت( +965 22444383 :خدمة االت�صال متوفرة � 24ساعة)
�أو ب�إبالغ الفرع اخلا�ص بح�سابه.
 4-2ب�صرف النظر عن �أحكام البند  ،3-2يتعني على العميل ت�أكيد فقدان �أو �سرقة تفا�صيل بياناته الأمنية خطي ًا يف حال طلب البنك منه ذلك.
 5-2يطلب البنك من العميل التعاون معه ومع ال�شرطة (�أو �أية �سلطات خمت�صة �أخرى) فيما يتعلق ب�أي حتقيق يتم ب�ش�أن �سوء ا�ستخدام فعلي �أو م�شتبه به
للبيانات الأمنية للعميل �أو منتجاته �أو هاتفه �أو اخلدمة �أو الربنامج.
 6-2يتعني على العميل �إبالغ ال�شرطة �أو �أية �سلطة خمت�صة �أخرى عن �أية معاملة �أو تعليمات غري م�صرح بها ،وذلك خالل � 48ساعة من طلب البنك لذلك.
كما يجوز للبنك الك�شف عن معلومات العميل �أو عن منتجاته لل�شرطة �أو �أي �أطراف ثالثة �إذا كان ذلك ،بر�أي البنك وحده� ،سيجنبه اخل�سائر �أو يعوّ�ضها.
 7-2ي�ؤكد العميل مبوجب هذا ويقر ويتعهد ب�أن رقم�/أرقام الهاتف التي قام بتزويدها للبنك هي ملك ًا له و�/أو حتت �سيطرته و�/أو يف حيازته و�أن �أية معلومات
�أو ات�صاالت تتم على ومن الهاتف مبا فيها �إعطاء املعلومات هي حتت �سيطرة العميل وعلى م�س�ؤوليته و�ستبقى كذلك.
 8-2يتعهد العميل مبوجب هذا ب�إبالغ البنك فوراً ،وفق ًا للبند  3-2ب�أي تغيري يف رقم� /أرقام الهاتف �أو �ضياع اجلهاز �أو الرقم/الأرقام� ،أو �أية تفا�صيل �أخرى
مرتبطة بخروج الهاتف عن �سيطرته و�/أو �أي تغيري قد ي�ؤثر على توفري اخلدمة له.
� 9-2أي �شخ�ص يدخل على اخلدمة با�ستخدام البيانات الأمنية للعميل� ،سواء مت ذلك بعلم وت�صريح منه �أم ال� ،سيتمكن من �إجراء العمليات والتعامل مبنتجات
العميل ،مبا يف ذلك �إ�صدار التعليمات .ووفق ًا للبند  1-3لن يكون البنك ملزم ًا بالت�أكد من �أو اتخاذ �أية خطوات ملحاولة الت�أكد من �أية تعليمات يتلقاها من
العميل �أو من �أي �شخ�ص �آخر م�صرح له �أو يبدو �أنه قد ُ�صرح له من قبل العميل بالت�صرف بح�ساب العميل� ،أو التعليمات التي تبدو على �أنها مر�سلة من العميل
عند ا�ستخدام هذه اخلدمة.
 – 3التعليمات
 1-3ما مل يتلقى البنك �إ�شعار ًا من العميل وفق ًا للبند  3-2و� 4-2أو  8-2قبل ا�ستالم تعليمات ما:
 1-1-3يت�صرف البنك بنا ًء على تلك التعليمات ويعتربها �صحيحة و�صاحلة ،ويتحمل العميل كامل امل�س�ؤولية عن تلك التعليمات.
 2-1-3يوافق العميل على اعتماد البنك على املعلومات التي يزوده العميل بها ،لتنفيذ �أية تعليمات ،ولن يكون البنك ملزم ًا بالتحقق من تلك التعليمات ،ويقوم
البنك بتنفيذ �أية تعليمات �صادرة عن العميل دون ال�سعي للح�صول على ت�أكيد �آخر ب�ش�أنها.
 3-1-3لن يعرت�ض العميل �أو يقدم �أية مطالبة فيما يتعلق بتلك التعليمات.
 2-3ب�صرف النظر عن �أحكام البند  ،1-3يحتقظ البنك باحلق يف �إجراء املزيد من التحريات ملنع �أية عمليات احتيال مرتبطة ب�أية تعليمات ،ويجوز له رف�ض
تنفيذ التعليمات ح�سب تقديره وحده.
 3-3يقوم البنك بتنفيذ التعليمات فقط يف حال وجود ر�صيد/حد متوفر وكاف وقابل لل�صرف يف ح�ساب العميل .وبخالف ذلك �أو لأي �سبب �آخر ،ح�سب تقدير
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البنك وحده ،يحتفظ البنك باحلق يف رف�ض تنفيذ �أية تعليمات.
 4-3يف حال رف�ض البنك تنفيذ �أية تعليمات� ،سيقوم ببذل اجلهد املنا�سب لإبالغ العميل ب�أ�سباب الرف�ض(�إن �أمكن) وب�أية �أخطاء فعلية �أدت �إىل ذلك الرف�ض.
 5-3يوافق العميل على �أن البنك لن يكون م�س�ؤو ًال عن �أية ر�سوم ت�أخري �أو جزاءات �أو خ�سائر �أو تعوي�ضات عن الأ�ضرار �أو م�صاريف مبا�شرة �أو غري مبا�شرة،
�سواء تكبدها العميل �أو �سوف يتكبدها م�ستقب ًال ب�سبب قرار البنك بعدم تنفيذ �أية تعليمات.
 6-3يوافق العميل على �أن البنك لن يكون ملزم ًا بتعديل �أو تغيري �أو تبديل �أية تعليمات بعد �أن يتلقاها من العميل ،وب�أن كافة التعليمات �ستكون نهائية وملزمة.
 7-3يوافق العميل على �أنه يف حال تزويده البنك ب�أية معلومات غري �صحيحة �أو يف حال ت�ضمنت التعليمات ال�صادرة عنه للبنك �أية �أخطاء ،ف�إنه �سيبذل
�أف�ضل جهوده لت�صحيح �أو عك�س تلك التعليمات .ويوافق العميل على حتمل كامل امل�س�ؤولية عن �أية خ�سائر مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ناجتة عن مثل تلك الأخطاء
يف املعلومات �أو التعليمات التي قام بتزويدها للبنك.
 8-3يقر العميل ويتعهد مبوجب هذا ،دون �شرط وب�شكل غري قابل للرجوع عنه ،مب�س�ؤوليته عن �أية تعليمات يقدمها للبنك �أو تعليمات مرتبطة بالدخول �إىل
اخلدمة ،وب�أن �أية تعليمات يقدمها �سوف تعترب �أمر ًا مبا�شر ًا ونهائي ًا لتنفيذها من قبل البنك على ح�ساب العميل .ويوافق العميل مبوجب هذا ب�أن التعليمات التي
ي�صدرها هي دليل حا�سم على نية العميل يف التعامل مبنتجاته ،وب�أن التعليمات �ستكون ملزمة له ،ويوافق العميل على التنازل عن �أية حقوق يف رفع �أية مطالبة
�أو دعوى للمبا�شرة ب�أية �إجراءات �ضد البنك فيما يتعلق بذلك.
 – 4الأ�سعار والر�سوم
 1-4تكون الأ�سعار والر�سوم خا�ضعة للتغيري ،و�ستكون تفا�صيل تلك الأ�سعار والر�سوم متوفرة عند مبا�شرة العميل مبعاملة �أو تعليمات ما.
 2-4يقوم البنك بخ�صم كافة الأجور والر�سوم ذات العالقة من ح�ساب العميل �إ�ضافة �إىل �أية ر�سوم �أو �أجور �أخرى تفر�ضها �أية جهة حكومية �أو رقابية.
 3-4تكون كافة الأ�سعار والر�سوم و�أ�سعار ال�صرف والأجور الأخرى التي ُتبلغ للعميل ملزمة له عند �إ�صداره التعليمات.
 4-4يكون العميل م�س�ؤو ًال عن �أية ر�سوم هاتفية �أو ات�صاالت �أخرى و�أية ر�سوم يفر�ضها مورد اخلدمة لهاتفه النقال نتيج ًة لتنزيله �أو حتميله الربنامج و�/أو
ا�ستخدامه اخلدمة.
 5-4يوافق العميل على �سداد كافة الر�سوم املرتبطة با�ستخدام الربنامج و�/أو اخلدمة ويحق للبنك خ�صم �أية عموالت ور�سوم غري مدفوعة من ح�ساب العميل
بالطريقة التي يراها البنك منا�سبة.
 – 5م�س�ؤوليات العميل
 1-5دون الإخالل ب�أية م�سئوليات على العميل مبوجب هذه ال�شروط ،يكون العميل م�س�ؤو ًال عن �أي من وجميع اخل�سائر التي قد تلحق به �أو بالبنك �أو بالغري يف
حال قام العميل ب�أي ظرف احتيال عند ا�ستخدامه اخلدمة �أو نتيجة لإخالله بهذه ال�شروط.
 2-5يكون العميل م�س�ؤو ًال عن كافة اخل�سائر يف حال �إخفاق العميل (لأي �سبب من الأ�سباب) يف ا�ستخدام اخلدمة وفق ًا لل�شروط (مبا يف ذلك على �سبيل املثال
ال احل�صر احلفاظ على �سرية بياناته الأمنية و�إبالغ البنك وفق ًا ملا هو مذكور يف البند .)2
 – 6م�س�ؤوليات البنك
 1-6يقوم البنك ببذل العناية الواجبة ل�ضمان �أن �أية معلومات يقوم بتوفريها للعميل بهدف الدخول �إىل اخلدمة وا�ستخدامها تعك�س ب�شكل دقيق املعلومات
املخزنة يف �أجهزة الكمبيوتر اخلا�صة بالبنك ،ويف حال كانت تلك املعلومات مقدمة من قبل طرف ثالث ،فهي تعك�س ب�شكل دقيق املعلومات التي يح�صل عليها
البنك من ذلك الطرف.
 2-6يف حال كانت املعلومات املوفرة من خالل اخلدمة خارجة عن �سيطرة البنك املعقولة (�أي يف حال توفريها من قبل طرف ثالث) ،ال ي�ستطيع البنك �أن
ي�ضمن �أن تلك املعلومات دقيقة �أو خالية من الأخطاء.
 3-6يجوز توفري معلومات معينة خا�ضعة لقيود معينة �أو على �أ�سا�س حمدد (�أي تعترب دقيقة فقط كما يف تاريخ معني) وبتلك احلالة يكون االعتماد على تلك
املعلومات من قبل العميل خا�ضع ًا لتلك القيود �أو �صحيحة يف وقت توفريها.
 4-6يوافق العميل على ا�ستخدام الربنامج واخلدمة على م�س�ؤوليته اخلا�صة.
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 5-6لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أية خ�سائر �أو تعوي�ضات عن �أ�ضرار تلحق بالبيانات ،الربامج ،الكمبيوترات ،الهواتف الذكية ،الهواتف� ،أو �أجهزة االت�صاالت
الأخرى اخلا�صة بالعميل ،والتي ي�سببها العميل عند ا�ستخدامه الربنامج و�/أو اخلدمة.
 6-6ما مل يوافق البنك على غري ذلك �أو مراعاة للقانون املعمول به ،لن يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية ناجتة عن �أو متعلقة با�ستخدام �أو عدم �إمكانية ا�ستخدام
الربنامج �أو اخلدمة من قبل العميل يف �أي وقت من الأوقات.
 7-6ما مل تكن اخل�سارة نتيجة لعملية غ�ش� ،أو تق�صري متعمد من قبل البنك �أو من قبل �أي من موظفيه �أو وكالئه ،لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أية خ�سائر
خا�صة �أو تبعية �أو غري مبا�شرة� ،أو �أية تعوي�ضات جزائية �أو خ�سارة الأرباح� ،أو �أية خ�سائر� ،أ�ضرار ،تكاليف� ،أو م�صاريف يتكبدها العميل نتيج ًة لت�أخري او �إنقطاع
�أو تعليق اخلدمة� ،أو لأي �سبب �آخر خارج عن �إرادة البنك املعقولة.
 8-6بالرغم من قيام البنك باتخاذ كافة االحتياطات الأمنية املمكنة حلماية البيانات واملرا�سالت� ،إال �أنه يخلي م�س�ؤوليته يف حال مت اعرتا�ض �سري �أية
تعليمات �أو غريها من البيانات �أو املرا�سالت ير�سلها العميل للبنك .ولن يكون البنك وال �أي من �شركاته التابعة �أو الأطراف الثالثة التي تعمل لدى البنك لتوفري
اخلدمة م�س�ؤولني عن �أية خ�سائر ي�سببها �أي ف�شل يف االت�صال �أو الدخول غري امل�صرح به� ،أو ال�سرقة� ،أو �أعطال يف النظم الإلكرتونية� ،أو انقطاع اخلدمة� ،أو
فريو�سات تلحق بالهاتف �أو الهاتف الذكي �أو �أية عوامل �أخرى خارجة عن �سيطرته.
 9-6يخلي البنك م�س�ؤوليته من كافة ال�ضمانات من �أي نوع كانت� ،صريحة �أم �ضمنية ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر� ،ضمان قابلية الربنامج للت�سويق
ومالءمته لغر�ض معني� ،أو عدم انتهاك حقوق امللكية الفكرية �أو حقوق الغري .كما ال يقدم البنك �أية �ضمانات �أو �إعالنات بخ�صو�ص النتائج التي قد تظهر عند
ا�ستخدام اخلدمة� ،أو بخ�صو�ص دقة �أو م�صداقية �أية معلومات يح�صل العميل عليها من خالل هذه اخلدمة.
� 10-6شبكات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية لي�ست و�سيلة ات�صال م�ضمونة متاماً .وعليه ،ال ي�ضمن البنك وال �أي من �شركاته التابعة ب�إمتام الدفعات/
تنفيذ التعليمات �أو توفر اخلدمة يف وقت معني مبا �أن اخلدمة قد تنقطع �أو تتوقف ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،ولن يتحمل البنك وال �أي من �شركاته التابعة
امل�س�ؤولية عما يلي:
� 1-10-6أية خ�سائر ،تكاليف ،تبعات� ،أ�ضرار �أو م�صاريف قد تن�ش�أ ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر يف حال عدم متكن العميل من ا�ستخدام الربنامج �أو اخلدمة
لأي �سبب.
� 2-10-6أي ت�أخري �أو ف�شل يف الإر�سال �أو اال�ستقبال لأية تعليمات �أو �إخطارات مر�سلة عرب برنامج املوبايل �أو الهاتف.
� 3-10-6أية تكاليف �أو �أجور �أو ر�سوم من �أي نوع يتم تكبدها نتيج ًة لـ ( )1تعامل البنك مبنتجات العميل� )2( ،أي قيد مدين و�/أو دائن يجرى على ح�ساب
العميل بنا ًء على تعليماته .و�/أو (� )3أي خط�أ �أو نق�ص يف املعلومات �أو عطل يتم على املعلومات التي يتم ا�سرتجاعها من خالل ا�ستخدام اخلدمة.
 11-6لن يكون البنك م�س�ؤو ًال جتاه العميل (ويعذر العميل البنك مبوجب هذا) يف حال �أخفق البنك يف تنفيذ �أي من التزاماته عندما يكون �سبب هذا الإخفاق
خارج عن �سيطرة البنك املعقولة.
 12-6يجوز للبنك ،يف �أي وقت من الأوقات ،وح�سب تقديره وحده ،احلد من كمية التعليمات التي ب�إمكان العميل �إر�سالها له وعدد مرات �إر�سالها .ويقوم البنك
ببذل م�ساعيه املعقولة ،حيث يكون ذلك ممكن ًا وعملياً ،لإبالغ العميل مبثل تلك القيود.
 13-6يف حال مت تزويد �أي عن�صر من عنا�صر هذه اخلدمة من قبل طرف ثالث ،يقر العميل ويوافق على �أن عالقته مع البنك م�ستقلة عن ذلك الطرف املزود
للخدمة ،ولن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أية ت�صرفات �أو �إغفاالت تتم من قبل ذلك الطرف املزود للخدمة مبا يف ذلك �أي تعديل �أو انقطاع �أو ايقاف للخدمة من
قبل ذلك الطرف.
 – 7التعوي�ضات
 1-7يوافق العميل مبوجب هذا وب�شكل نهائي على تعوي�ض البنك وحمايته من ال�ضرر وكذلك �أي من �شركاته التابعة �أو الأطراف الثالثة العاملة لديه لتوفري
اخلدمة ،و�شركائه ومدرائه وموظفيه وم�ست�شاريه ووكالئه� ،ضد كافة املطالبات التي ترفع من قبل الغري ،وغري ذلك من االلتزامات والأ�ضرار و�/أو التكاليف
(مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر� ،أتعاب املحاماة) ،وكذلك �ضد كافة امل�س�ؤوليات التي قد يتكبدها البنك �أو �شركاته التابعة �أو الأطراف الثالثة املرتبطة
(ح�سب االقت�ضاء) والنا�شئة �أو املتعلقة مبا يلي:
 1-1-7ا�ستخدام العميل للربنامج �أو الهاتف و�/أو اخلدمة �أو اال�ستخدام امل�صرح به �أو غري امل�صرح به والذي يتم بالنيابة عن العميل.
اعتماد البنك على املعلومات التي يوفرها العميل.
�أي �إخالل من قبل العميل بهذه ال�شروط.
يوافق العميل ويقر مبوجب هذا ب�أن هذا التعوي�ض �سيبقى �صاحل ًا و�ساري املفعول حتى بعد انتهاء هذه اخلدمة.
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 – 8االت�صاالت/املرا�سالت
 1-8يجوز للبنك (ومدرائه ووكالئه �أو ممثليه �أو مقاوليه من الباطن) ت�سجيل �أو مراقبة �أية ات�صاالت هاتفية تتم فيما يتعلق باخلدمة �أو الربنامج ويجوز
للبنك ا�ستخدام تلك الت�سجيالت (والن�شرات اخلا�صة بها) كما هو مبني �أدناه:
 2-8يقوم البنك مبراقبة و�/أو ت�سجيل �أو تخزين كافة التعامالت التي يقوم بها العميل املرتبطة باخلدمة وكافة التعليمات.
 3-8يقوم البنك بت�سجيل و�/أو تخزين تلك املعلومات
 1-3-8للت�أكد من تنفيذ تعليمات العميل بدقة.
 2-3-8للم�ساعدة على احلفاظ على جودة وفاعلية الربنامج واخلدمة.
 3-3-8لأغرا�ض �أمنية.
 4-3-8كدليل يف حال ن�شوء �أي نزاع يتعلق بالربنامج �أو اخلدمة �أو �أية تعليمات.
 5-3-8لأي �سبب منا�سب �آخر ح�سب تقدير البنك وحده.
 4-8يحق للبنك االعتماد على كافة املرا�سالت والأوامر والر�سائل والتعليمات الإلكرتونية التي يتلقاها من هاتف العميل �أو الربنامج �أو املوقع .وبناء على
البند  ،1-4لن يكون البنك ملزم ًا بالتحقق من �أو القيام ب�أي ا�ستف�سار حول هوية املر�سل� ،أو م�صداقية م�ضمون تلك املرا�سالت والأوامر والر�سائل والتعليمات
الإلكرتونية .يفهم العميل ويوافق على �أنه ال يحق له االعرتا�ض على اعتماد البنك على ذلك ،وب�أنه �سيكون م�س�ؤو ًال عن كافة الهواتف و�أرقام الهواتف التي
ي�ستخدمها العميل ،كما عليه �إبالغ البنك فور ًا ب�أية تغيريات تتم على رقم�/أرقام الهواتف وفق ًا للبند  .8-2ولن يكون البنك م�س�ؤو ًال ب�أي �شكل من الأ�شكال عن
�أية خ�سارة �أو �ضرر �أو تكاليف �أو ر�سوم �أو م�صاريف تلحق بالعميل �أو يتكبدها نتيجة لإخفاقه يف �إبالغ البنك بذلك.
 5-8يوافق العميل على �أنه يجوز للبنك ت�سجيل �أو تخزين كافة املرا�سالت املرتبطة باخلدمة �أو ب�أي من املنتجات� ،سواء كانت �شفهية �أم �إلكرتونية �أم مكتوبة،
�أو ب�أي �شكل �آخر ،ويجوز للبنك �إعادة ا�ستخدامها ح�سب تقدير البنك وحده �أو يف حال كان ذلك مطلوب ًا ب�أمر حمكمة �أو �أية حكومة �أو �سلطة ذات عالقة ،وتكون
�سجالت ومرا�سالت البنك امل�سجلة �أو املخزنة دليل حا�سم جتاه العميل وحجة عليه وال يجوز له جحدها.
 – 9تعليق اخلدمة
 1-9يجوز للبنك يف �أي وقت من الأوقات تعليق ا�ستخدام العميل للخدمة:
 1-1-9يف حال ا�شتبه البنك بتهديد �أمن اخلدمة.
 2-1-9يف حال ا�شتبه البنك بحدوث عملية احتيال ال�ستخدام الربنامج �أو هاتف العميل �أو اخلدمة.
 3-1-9يف حال اعترب البنك �أن املخاطرة تزداد من حيث عدم قدرة العميل على �سداد املبالغ التي يدين بها للبنك �أو لأي طرف ثالث.
 4-1-9يف حال اعترب البنك �أن تعليق اخلدمة هي الو�سيلة املنا�سبة حلماية م�صالح عمالئه �أو عمالء �آخرين.
 5-1-9يف حال احتفظ البنك ب�أية منتجات م�شرتكة مع طرف �آخر وتطلب منه مبوجب �أي قانون معمول به �أو �صدر �أمر مبوجب �أي قانون معمول به �أو حكومة
�أو وكالة خمت�صة �أخرى لتعليق ا�ستخدام العميل للخدمة (لأن البنك علم بوجود نزاع بني الأطراف املرتبطة مثالً).
 2-9يحاول البنك بالعادة �أن يخطر العميل ب�شكل م�سبق (وكتابي �أو بالهاتف) يف حال �سيقوم بتعليق ا�ستخدام العميل للخدمة ،وي�شرح للعميل �سبب قيامه
بذلك ،ولكن البنك لن يقوم ب�إخطار العميل �أو �شرح ال�سبب يف حال كان ذلك �سي�ضر ب�أي من التدابري الأمنية �أو يف حال كان ذلك �ضد القانون �أو غري ممكن ًا
يف تلك الظروف.
 3-9يجوز للبنك نادر ًا �أن يعلق ا�ستخدام العميل للخدمة دون �إخطار العميل يف حال عدم متكن البنك من الو�صول �إىل العميل قبل ذلك ،ويف حال تطلب الأمر
مبوجب القانون املعمول به� ،أو يف حال قرر البنك ح�سب تقديره وحده �أن ذلك الإخطار لي�س ممكن ًا يف تلك الظروف.
 4-9ب�إمكان العميل �أن يطلب من البنك رفع تعليق اخلدمة من خالل االت�صال بالبنك .ويقوم البنك ب�إخطار العميل يف حينه �إذا كانت الظروف امل�ؤدية لذلك
التعليق مل تعد منطبقة وب�أنه ب�إمكانه معاودة ا�ستخدام اخلدمة.
 5-9يجوز للبنك �أن يعلق اخلدمة من وقت لآخر وفق ًا للبند .2-12
 – 10التغيريات
 1-10يحتفظ البنك باحلق يف القيام ب�أية تغيريات على �شروط االتفاقية ح�سب تقدير البنك وحده ،مبا يف ذلك تغيريات على اخلدمة ،وي�شمل ذلك على
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�سبيل املثال ال احل�صر ،تو�سيع نطاق �أو تقلي�ص اخلدمة ،وعلى �أية �أ�سعار ور�سوم مطبقة ،وذلك يف �أي وقت .ويقوم البنك ب�إبالغ العميل بتلك التغيريات بوا�سطة
الربيد ،الهاتف ،ر�سالة ق�صرية ،ر�سالة �إلكرتونية� ،أو عرب الربنامج يف املرة املقبلة التي يدخل فيها العميل على اخلدمة.
 2-10يجوز للبنك عمل �أي تغيري على ال�شروط مبوجب البند  1-10لكافة �أو �أي من الأ�سباب املبينة يف هذا البند والتي تنطبق:
 1-2-10بعد �أو �أثناء حدوث تغيري يف القانون املطبق� ،أو لتعك�س تغيري ًا يف ذلك القانون �أو التكنولوجيا �أو �إر�شادات ال�صناعة �أو قواعد املهنة �أو قواعد �أف�ضل
املمار�سات امل�صرفية.
 2-2-10لتعك�س عمل تو�صيات �أو متطلبات �أو قرار �أية جهة حكومية ذات عالقة �أو حمكمة �أو حمكم �أو جهة م�شابهة �أخرى.
 3-2-10لتعك�س تكاليف �أو نتائج �أي حدث خارج عن �إرادة البنك والذي قد ي�ؤثر على توفري البنك املنتجات �أو اخلدمات �أو مرافق اخلدمة للعميل.
 4-2-10لتو�ضيح ال�شروط �أكرث.
 5-2-10لتعك�س �أي تغيري يف النظم والإجراءات مبا يف ذلك التغيري الناجت عن �إعادة تنظيم العمل.
 6-2-10لتعك�س �أي تغيريات حا�صلة �أو متوقعة على التكاليف.
 7-2-10لتح�سني اخلدمة.
 8-2-10لتعك�س التحديث الذي مت على ال�سيا�سات الداخلية للبنك.
 9-2-10لأي �سبب وجيه �آخر ح�سب تقدير البنك وحده.
 3-10يقر العميل ويوافق على �أنه يف حال ا�ستمر يف ا�ستخدام اخلدمة بعد ا�ستالمه �إخطار ب�أي تغيري ،ف�إنه يوافق مبوجب ذلك على ذلك التغيري ويوافق على
االلتزام به.
 4-10يف حال عدم قبول العميل وموافقته على �أي تغيري ،عليه �إبالغ البنك بذلك كتابي ًا و�سوف يعترب البنك ذلك مبثابة رغبة من العميل ب�إلغاء اخلدمة.
� – 11إلغاء اخلدمة و�إنهاء االتفاقية
 1-11ب�إمكان العميل �إلغاء ا�ستخدامه للخدمة يف �أي وقت بوا�سطة �إحدى الو�سائل التالية:
� 1-1-11إر�سال كتاب �إىل البنك على عنوان بنك اخلليج �ش.م.ك� .ص.ب 3200 .ال�صفاة 13032 ،الكويت.
� 2-1-11إبالغ فريق خدمة العمالء خطياً.
� 3-1-11إبالغ الفرع الذي يتبع له العميل خطياً.
�إذا را�سل العميل البنك لإلغاء اخلدمة وفق ًا للبند � 1-11سوف يعترب البنك ذلك �أي�ض ًا �إخطار ًا من العميل ب�إغالق �أية منتجات قد تكون لديه والتي بالإمكان
الدخول �إليها وت�شغيلها عرب اخلدمة.
 2-11يجوز للبنك �إلغاء توفري اخلدمة للعميل و�إنهاء هذه الإتفاقية تبع ًا لذلك وفور ًا يف احلاالت التالية:
 1-2-11يف حال �إخالل العميل� ،أو اعتقاد البنك ب�شكل معقول بوجود �إخالل ،ب�أي بند من بنود هذه االتفاقية �أو �أية �شروط خا�صة باملنتج.
 2-2-11يف حال كانت لدى البنك �أ�سباب كافية ليعتقد ب�أن العميل قد ارتكب جرمية فيما يتعلق ب�أي من منتجات العميل التي ب�إمكانه الدخول �إليها عرب
اخلدمة.
� 3-11سوف يقوم البنك ب�إخطار العميل كتابي ًا حاملا يكون ذلك ممكن ًا ب�شكل معقول بعد �إلغاء اخلدمة و�إنهاء هذه االتفاقية مبوجب البند .1-11
 4-11يجوز للبنك �إلغاء اخلدمة و�إنهاء هذه االتفاقية لأي �سبب �آخر ب�إعطاء العميل �إخطار كتابي م�سبق مدته  30يوم ًا على الأقل (�أو بوا�سطة ر�سالة ق�صرية
�أو بريد �إلكرتوين).
 5-11يف حال �إنهاء هذه االتفاقية ،لن يعود العميل قادر ًا على الدخول �إىل اخلدمة .وقد ي�ؤثر ذلك على بع�ض منتجاته ،مثالً ،قد يتم �إغالق �أية منتجات تكون
لدى العميل وال ميكن الو�صول �إليها وت�شغيلها �إال عرب اخلدمة .ويف حال كان العميل يتلقى بيانات عرب االنرتنت لأي من منتجاته ،ف�إنه لن يح�صل عليها بعد ذلك.
� – 12أحكام عامة
� 1-12إلغاء اخلدمة :يحق للعميل بعد  30يوم ًا من تنزيله الربنامج �أو اال�شرتاك باخلدمة �إلغاء اخلدمة مع البنك ب�إخطار البنك على عنوان بنك اخلليج
�ش.م.ك الربيدي� ،ص.ب ،3200 .ال�صفاة ،13032 ،الكويت� ،أو ابالغ فريق خدمة العمالء او الفرع الذي فتح العميل به احل�ساب خطياً.
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 2-12توفر اخلدمة
يوافق العميل على �أن هذه اخلدمة �أو اخلدمات التي يدخل �إليها عرب الربنامج �أو الهاتف �أو جهاز الكمبيوتر قد تكون غري متوفرة ب�شكل م�ؤقت يف حال ا�ضطر
البنك للقيام ب�صيانة اعتيادية �أو طارئة.
و�سوف يحاول البنك �إبالغ العميل بذلك ب�شكل م�سبق ،غري �أن ذلك قد ال يكون ممكن ًا يف بع�ض الأحيان.
 3-12تغيري الربنامج
تكون هيئة و�صيغة وعبارات الربنامج �أو ال�شا�شات التي يدخل العميل من خاللها على اخلدمة ،وكذلك ال�شا�شات نف�سها ،خا�ضعة للتغيري من قبل البنك يف �أي
وقت.
 4-12حقوق امللكية الفكرية
يوافق العميل على �أن البنك حا�صل على امللكية �أو على الرتخي�ص للقيام مبا يلي:
 1-4-12ا�ستخدام كافة حقوق امللكية الفكرية يف الربنامج و�أية م�ستندات �أو معلومات �أو مواد يتم احل�صول عليها من خالل الربنامج.
 2-4-12ا�ستخدام كافة حقوق امللكية الفكرية يف اخلدمة.
 5-12مينح البنك العميل مبوجب هذا ترخي�ص ًا غري ح�صري وغري قابل للتحويل وغري قابل للرتخي�ص من الباطن ،وخال من الر�سوم وقابل للرد وحمدود
ال�ستخدام حقوق امللكية الفكرية يف:
 1-5-12الربنامج و�أية م�ستندات �أو معلومات �أو مواد يتم احل�صول عليها من خالل الربنامج.
 2-5-12اخلدمة.
وذلك فقط ال�ستخدام العميل للخدمة وفق ًا لهذه ال�شروط.
 6-12املعلومات حول العميل
 1-6-12يوافق العميل على احتفاظ البنك بالتفا�صيل ال�شخ�صية التي يوفرها العميل �أو الآخرين للبنك خالل فرتة تعامل العميل مع البنك.
 2-6-12التفا�صيل الكاملة عن كيفية معاجلة البنك البيانات ال�شخ�صية للعميل موجودة يف ال�شروط والأحكام العامة للخدمة امل�صرفية و�/أو �أي �شروط
�أخرى خا�صة باملنتجات.
 3-6-12يعلن العميل وي�ضمن �أنه يحق له توفري �أي من املعلومات املطلوبة من قبل البنك وب�أنه مينح البنك احلق يف جتميع وا�ستخدام وم�شاركة املعلومات
املرتبطة بالعميل وتعليماته وا�ستخدامه ملنتجات البنك واخلدمة ،وعن عالقته بالبنك ،وذلك ليتمكن البنك من توفري اخلدمة للعميل.
 4-6-12ما مل يقم العميل بالإيعاز للبنك بغري ذلك ،يجوز للبنك االت�صال بالعميل بخ�صو�ص املنتجات واخلدمات املتوفرة من قبل البنك ومن �شركات
خمتارة �أخرى يرى البنك ب�أنها قد تهم العميل �أو تفيده .ويف حال يف�ضل العميل عدم تلقي هذا النوع من املعلومات من قبل البنك ،ب�إمكانه �إبالغ البنك بذلك
باالت�صال بفريق خدمة العمالء.
 5-6-12يحتفظ البنك باحلق يف طلب معلومات �إ�ضافية يف �أي وقت يراه �ضروري ًا ل�ضمان عدم ا�ستخدام العميل للربنامج �أو اخلدمة مبا يتعار�ض مع هذ
ال�شروط �أو �أية قانون معمول به �أو �أنظمة �أخرى ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر� ،أي قانون �أو �أنظمة خم�ص�صة ملنع عمليات غ�سيل الأموال داخل �أو
خارج دولة الكويت.
 7-12الإخطارات
يتعني �أن تكون كافة الإخطارات التي يقدمها البنك للعميل مبوجب ال�شروط (مبا يف ذلك �أية تغيريات يف ال�شروط) مقدمة ب�شكل كتابي� ،سواء بالربيد العادي
�أو ر�سالة ق�صرية �أو الربيد الإلكرتوين �أو ب�شكل �إلكرتوين عرب الربنامج وتكون حجة قانونية على العميل والبنك.
 8-12عدم قابلية ال�شروط للتنفيذ
يف حال ات�ضح �أن �أي جزء من هذه ال�شروط غري قابل للتنفيذ ب�أي �شكل من الأ�شكال ،لن ي�ؤثر ذلك على �سريان باقي �أحكام هذه ال�شروط ب�أي �شكل .ويجوز �أن
مينح البنك العميل وقت ًا �إ�ضافي ًا لاللتزام بواجباته �أو التقرير بعدم ممار�سة بع�ض من حقوق البنك .ولكن مثل ذلك التـ�أخري �سوف لن يعترب مبثابة تنازل عن
حقوق البنك ،حيث يحتفظ البنك باحلق بعد ذلك بالإ�صرار على �ضرورة التطبيق التام لهذه ال�شروط.
 9-12اال�ستخدام املحظور
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يعلن العميل ويتعهد ب�أنه لن ي�ستخدم الربنامج �أو اخلدمة:
 1-9-12لأي غر�ض غري قانوين �أو غري م�سموح� ،صراحة �أم �ضمناً ،مبوجب هذه ال�شروط.
 2-9-12ب�أي �شكل قد ي�ضر �أو يعيق �أو يتعار�ض مع ا�ستخدام اخلدمة من قبل �أي طرف �آخر ومتتعه بها.
 3-9-12للح�صول �أو حماولة احل�صول على �أية معلومات من خالل �أية و�سيلة غري متوفرة ب�شكل متعمد من قبل البنك �أو من خالل اخلدمة.
 10-12ا�ستمرارية االلتزامات
يوافق العميل على �أن ت�صريحاته و�ضماناته مبوجب البند � 10-12سوف تبقى �سارية ونافذة املفعول حتى بعد �إلغاء منتجاته �أو �إنهاء اخلدمة �أو �إنهاء عالقته
بالبنك.
 -13الأ�سعار والر�سوم
لن ت�ستوفى �أية ر�سوم على �إلغاء اخلدمة.
اخلدمات امل�صرفية الهاتفية:
تت�ضمن اخلدمات امل�صرفية الهاتفية كافة املعامالت املالية وغري املالية التي يجريها العميل عرب الأجهزة الثابتة �أو املحمولة ،مبا يف ذلك علي �سبيل املثال ال احل�صر،
الهواتف الثابتة والنقالة و�أية و�سيلة �أخرى يقدمها البنك من وقت لآخر .ويوافق العميل ويقر مبوجب هذا على �شروط و�أحكام اخلدمات امل�صرفية الهاتفية املبينة
فيما يلي .ويف حال رغبة العميل يف احل�صول على خدمة م�صرفية هاتفية �أخرى من البنك غري م�شمولة يف هذه ال�شروط والأحكام ،عليه �أن يقوم بالتوقيع على
الإتفاقية اخلا�صة بتلك اخلدمة واملعمول بها لدى البنك .وتعترب ال�شروط واالحكام اخلا�صة الواردة بتلك االتفاقية متممة ومكملة ل�شروط و�أحكام منوذج طلب فتح
ح�ساب وت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ منه.
 – 1تعريفات
«الهاتف» يعني جهاز الهاتف الذي بحوزة العميل و�/أو يف ملكيته و�/أو حتت �سيطرته والذي مت تعيني رقم خا�ص به ي�ستطيع العميل من خالله االت�صال بالبنك
�سواء با�ستالم تنبيهات الر�سائل الق�صرية� ،أو ب�إعطائه التعليمات ،وكذلك الهاتف الأر�ضي الثابت الذي ي�ستخدمه العميل لالت�صال بالبنك �أو للدخول على اخلدمة.
«اخلدمة» تعني اخلدمة امل�صرفية التي يوفرها البنك للعميل من وقت لآخر عن طريق الهاتف والتي ي�ستطيع العميل الدخول �إليها من خالل «الهاتف» �أو الهاتف
الأر�ضي.
وبا�ستثناء البنود  1-4-12 ، 3-12و 1-5-12من �شروط و�أحكام اخلدمات امل�صرفية عرب االنرتنت وعرب الهاتف النقال ،تطبق جميع �شروط و�أحكام اخلدمات
امل�صرفية عرب االنرتنت وعرب الهاتف النقال على اخلدمات امل�صرفية الهاتفية.
ال�شروط والأحكام للخدمة امل�صرفية ال�شخ�صية للر�سائل الن�صية الق�صرية
يت�ضمن االتفاق بني العميل والبنك ال�ستخدام اخلدمة امل�صرفية ال�شخ�صية للر�سائل الن�صية الق�صرية ما يلي:
�شروط و�أحكام اخلدمة امل�صرفية ال�شخ�صية للر�سائل الن�صية الق�صرية و�أية �شروط و�أحكام يقدمها البنك للعميل مرتبطة بهذه اخلدمة مبا فيها دليل امل�ستخدم
«ال�شروط».
وتعترب هذه ال�شروط واالحكام متممة ومكملة ل�شروط و�أحكام منوذج طلب فتح ح�ساب وت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ منه .ويجوز للبنك يف �أي وقت تغيري ال�شروط وفق ًا للبند
 .10ويجوز ا�ستخدام اخلدمة امل�صرفية ال�شخ�صية للر�سائل الن�صية الق�صرية لأغرا�ض �شخ�صية �أو �أغرا�ض جتارية .ولن يكون هناك حق لطرف ثالث مبوجب
هذه ال�شروط.
ي�ؤكد العميل مبجرد توقيعه على منوذج طلب احل�صول على اخلدمة امل�صرفية ال�شخ�صية للر�سائل الن�صية الق�صرية و�/أو منوذج طلب فتح ح�ساب للإ�شرتاك يف
اخلدمة امل�صرفية ال�شخ�صية للر�سائل الن�صية الق�صرية ،ب�أنه قد قر�أ ووافق �صراحة على هذه ال�شروط� ،سواء رغب يف احل�صول على هذه اخلدمة يف تاريخ التوقيع
عليها �أو يف امل�ستقبل.
 – 1التعاريف
«احل�ساب» يعني ح�ساب العميل املعتمد لدى البنك.
«�أيام العمل» تعني من يوم الأحد �إىل اخلمي�س (�شاملة) با�ستثناء العطل الر�سمية لدولة الكويت.
«املنتجات» تعني احل�سابات امل�صرفية مبا فيها احل�سابات واملنتجات �أو اخلدمات الأخرى التي توفر للعميل من وقت لآخر.
«الهاتف» يعني جهاز الهاتف الذي بحوزة العميل و�/أو يف ملكيته و�/أو حتت �سيطرته والذي مت تعيني رقم خا�ص به ي�ستطيع العميل من خالله االت�صال بالبنك �سواء
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با�ستالم تنبيهات الر�سائل الق�صرية� ،أو ب�إعطائه تعليمات �أو بدخوله على اخلدمة.
«رقم�/أرقام الهاتف» يعني الرقم و�/أو الأرقام التي مت تعيينها لهاتف العميل وامل�سجلة لدى البنك ،ويتعهد العميل �أن هذه الأرقام هي ملك ًا له وحتت �سيطرته و�/أو
حيازته.
«الأ�سعار والر�سوم» تعني الأ�سعار والر�سوم املتوجبة الدفع للبنك مقابل ا�ستخدام العميل اخلدمة امل�صرفية ال�شخ�صية للر�سائل الن�صية الق�صرية ،مبوجب ال�شروط،
�أو غريها من الأ�سعار والر�سوم التي يقوم البنك ب�إبالغ العميل بها ح�سب تقدير البنك وحده من وقت لآخر ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،عند ا�ستخدام
العميل اخلدمة امل�صرفية ال�شخ�صية للر�سائل الن�صية الق�صرية.
«البيانات الأمنية» تعني ا�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سر والرقم ال�سري ( )PINوالبيانات الأخرى التي قد تطلب من العميل من وقت لآخر للدخول �إىل اخلدمة امل�صرفية
ال�شخ�صية للر�سائل الن�صية الق�صرية.
«اخلدمة» تعني «اخلدمة امل�صرفية ال�شخ�صية للر�سائل الن�صية الق�صرية» �أي ر�سائل التنبيهات التي تر�سل �إىل هاتف العميل لإبالغه عن احلركة التي جتري على
ح�سابه (والتي ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر ،الإيداعات وال�سحوبات النقدية التي تتم على �أجهزة ال�صرف الآيل ،وعمليات ال�شراء والدفع على نقاط البيع،
و�إيداع الراتب ،واحلجز على بطاقة الفيزا ،والإبالغ عن �أر�صدة القرو�ض� ،أية ا�ستقطاعات� ،أية حتويالت للأموال تتم عرب اخلدمة امل�صرفية لالنرتنت و�أية حماوالت
فا�شلة للتحويل ،والدفعات التي تتم بوا�سطة البطاقة االئتمانية ،تنبيهات من فيزا انرتنا�شيونال والتحويل من ح�ساب لآخر عرب �أجهزة ال�صرف الآيل� ،سحب على
املك�شوف� ،إيداع �شيكات� ،سداد قرو�ض ،تاريخ ا�ستحقاق الودائع الثابتة ،فتح ح�ساب جديد� ،أية دفعات تتم عرب االنرتنت� ،إ�ضافة �إىل �أية تنبيهات حول احلركة التي
تتم على احل�ساب والتي �سيقوم بنك اخلليج بتوفريها يف امل�ستقبل.
«دليل امل�ستخدم» يعني الإر�شادات واملعلومات ال�صادرة عن البنك فيما يتعلق باخلدمة امل�صرفية ال�شخ�صية للر�سائل الن�صية الق�صرية والتي يجوز تعديلها من
وقت لآخر ،والن�سخة املحدثة من الدليل متوفرة على املوقع الإلكرتوين للبنك على الرابط التايل� http://www.e-gulfbank.com :أو الروابط الأخرى التي قد
يحددها البنك من وقت لآخر ح�سب تقديره وحده.
 – 2ا�ستخدام اخلدمة
ب�إمكان العميل ا�ستخدام اخلدمة من خالل:
 1-1-2التوقيع على طلب احل�صول على اخلدمة و�/أو على منوذج طلب فتح ح�ساب لدى �أي فرع من فروع البنك� ،أو
 2-1-2الإت�صال مبركز خدمة العمالء التابع للبنك لال�شرتاك يف اخلدمة.
باختيار اخلدمة من خالل موقع اخلدمة امل�صرفية عرب االنرتنت.
 2-2يجوز للبنك �إبالغ العميل من وقت لآخر بتغيري تفا�صيل بياناته الأمنية و�/أو الطريقة التي ي�شرتطها البنك لدخول العميل �إىل اخلدمة.
 – 3التزامات العميل املرتبطة ببياناته الأمنية:
 1-3على العميل القيام بكافة االحتياطات املطلوبة حلماية بياناته الأمنية التي يح�صل عليها من خالل اخلدمة امل�صرفية ال�شخ�صية للر�سائل الن�صية
الق�صرية �أو هاتف العميل ،ومنع ا�ستخدامها يف عمليات احتيالية �أو دون ت�صريح منه.
 2-3يوافق العميل على �أن ت�شمل االحتياطات املطلوبة مبوجب البند  1-3ما يلي على �سبيل املثال ال احل�صر:
 1-2-3االمتناع متام ًا عن كتابة �أو تدوين تفا�صيل بياناته الأمنية ب�شكل قد يفهمه الغري.
 2-2-3عدم اختيار بيانات �أمنية ي�سهل معرفتها من قبل الغري.
 3-2-3الت�أكد من عدم �سماع �أو ر�ؤية الغري لأحد البيانات الأمنية للعميل عند ا�ستخدامه لها.
 4-2-3احلفاظ على �أمن و�سرية وفردية هذه البيانات بالن�سبة ملنتجات العميل.
 5-2-3عدم ال�سماح للغري با�ستخدام الهاتف �أو البيانات الأمنية للعميل وعدم الك�شف عنها لأي �شخ�ص �آخر �إال عندما يقوم العميل بالت�سجيل �أو حتديث
بياناته �أو يف حال كان ذلك الك�شف مطلوب ًا مبوجب �أي قانون.
 6-2-3احلفاظ على �سرية معلومات املنتجات التي تت�ضمن بيانات �شخ�صية (ك�شوفات احل�ساب) والت�صرف فيها ب�شكل �سليم و�آمن.
 7-2-3احلفاظ على �أمن وحماية الهاتف وكافة الأجهزة امل�ستخدمة للدخول �إىل اخلدمة.
 8-2-3االمتناع عن ت�سجيل �أية بيانات �أمنية على �أية برامج �آلية تقوم تلقائي ًا بتخزين املعلومات.
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 3-3يف حال �ضياع �أو �سرقة �أية بيانات �أمنية خا�صة بالعميل �أو وجود �شك لديه با�ستخدامها �أو حماولة ا�ستخدامها من قبل الغري �أو حدوث �أي من احلاالت
املذكورة يف البند  ،9-3يتعني على العميل �إبالغ البنك فور ًا بذلك ،ودون �إبطاء ،وذلك باالت�صال بالبنك على الأرقام التالية:
 1-3-3من داخل الكويت( 1805805 :خدمة االت�صال متوفرة � 24ساعة)
 2-3-3من خارج الكويت( +965 22444383 :خدمة االت�صال متوفرة � 24ساعة)
�أو ب�إبالغ الفرع اخلا�ص بح�سابه.
 4-3ب�صرف النظر عن �أحكام البند  ،5-3يتعني على العميل ت�أكيد فقدان �أو �سرقة تفا�صيل بياناته الأمنية يف حال طلب البنك منه ذلك.
 5-3يطلب البنك من العميل التعاون معه ومع �أية هيئة حكومية �أو رقابية (�أو �أية �سلطات خمت�صة �أخرى) فيما يتعلق ب�أي حتقيق يتم ب�ش�أن �سوء ا�ستخدام
فعلي �أو م�شتبه به للبيانات الأمنية للعميل �أو منتجاته �أو هاتفه �أو اخلدمة.
 6-3يتعني على العميل �إبالغ ال�شرطة �أو �أية �سلطة خمت�صة �أخرى عن �أية معاملة �أو تعليمات غري م�صرح بها ،وذلك خالل � 48ساعة من طلب البنك لذلك.
كما يجوز للبنك الك�شف عن معلومات العميل �أو عن منتجاته لل�شرطة �أو �أي �أطراف ثالثة �إذا كان ذلك ،بر�أي البنك وحده� ،سيجنبه اخل�سائر �أو يعوّ�ضها.
 7-3ي�ؤكد العميل مبوجب هذا ويقر ويتعهد ب�أن رقم�/أرقام الهاتف التي قام بتزويدها للبنك هي ملك ًا له و�/أو حتت �سيطرته و�/أو يف حيازته و�أن �أية معلومات
�أو ات�صاالت تتم على ومن الهاتف مبا فيها �إعطاء املعلومات هي و�ستبقى حتت �سيطرة العميل وعلى م�س�ؤوليته.
 10-3يتعهد العميل مبوجب هذا ب�إبالغ البنك فوراً ،وفق ًا للبند  4-3ب�أي تغيري يف رقم� /أرقام الهاتف �أو �ضياع اجلهاز �أو الرقم/الأرقام� ،أو �أية تفا�صيل �أخرى
مرتبطة بخروج الهاتف عن �سيطرته و�/أو �أي تغيري قد ي�ؤثر على توفري اخلدمة له.
 – 4الأ�سعار والر�سوم
 1-4تكون الأ�سعار والر�سوم خا�ضعة للتغيري ،و�ستكون تفا�صيل تلك الأ�سعار والر�سوم متوفرة عند ا�شرتاك العميل باخلدمة.
 2-4يقوم البنك بخ�صم كافة الأجور والر�سوم ذات العالقة من ح�ساب العميل �إ�ضافة �إىل �أية ر�سوم �أو �أجور �أخرى تفر�ضها �أية جهة حكومية �أو رقابية.
 3-4يدفع البنك كافة الأجور والر�سوم ذات العالقة املرتبطة با�ستخدام العميل اخلدمة ،ويحق للبنك �أن يخ�صم �أية �أجور ور�سوم غري م�سددة من ح�ساب
العميل ب�أي �شكل يراه منا�سباً.
 4-4يحق للبنك زيادة �أو تخفي�ض الأ�سعار والر�سوم دون احلاجة �إىل �إبالغ العميل.
 – 5م�س�ؤوليات العميل
 1-5يكون العميل م�س�ؤو ًال عن �أي من وجميع اخل�سائر التي قد تلحق به �أو بالبنك �أو بالغري يف حال قام العميل ب�أي �ضرب احتيال عند ا�ستخدامه اخلدمة �أو
نتيجة لإخالله بهذه ال�شروط.
 2-5يكون العميل م�س�ؤو ًال عن كافة اخل�سائر يف حال �إخفاق العميل (لأي �سبب من الأ�سباب) يف ا�ستخدام اخلدمة وفق ًا لل�شروط (مبا يف ذلك على �سبيل املثال
ال احل�صر احلفاظ على �سرية بياناته الأمنية و�إبالغ البنك وفق ًا ملا هو مذكور يف البند .)3
 – 6م�س�ؤوليات البنك
 1-6يقوم البنك ببذل العناية الواجبة ل�ضمان �أن �أية معلومات يقوم بتوفريها للعميل بهدف الدخول �إىل اخلدمة وا�ستخدامها تعك�س ب�شكل دقيق املعلومات
املخزنة يف �أجهزة الكمبيوتر اخلا�صة بالبنك ،ويف حال كانت تلك املعلومات مقدمة من قبل طرف ثالث ،فهي تعك�س ب�شكل دقيق املعلومات التي يح�صل عليها
البنك من ذلك الطرف.
 2-6يف حال كانت املعلومات املوفرة من خالل اخلدمة خارجة عن �سيطرة البنك املعقولة (�أي يف حال توفريها من قبل طرف ثالث) ،ال ي�ستطيع البنك �أن
ي�ضمن �أن تلك املعلومات دقيقة �أو خالية من الأخطاء.
 3-6يجوز توفري معلومات معينة خا�ضعة لقيود معينة �أو على �أ�سا�س حمدد (�أي تعترب دقيقة فقط كما يف تاريخ معني) وبتلك احلالة يكون االعتماد على تلك
املعلومات من قبل العميل خا�ضع ًا لتلك القيود �أو �صحيحة يف وقت توفريها.
 4-6يوافق العميل على ا�ستخدام اخلدمة امل�صرفية ال�شخ�صية للر�سائل الن�صية الق�صرية على م�س�ؤوليته اخلا�صة.
 5-6لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أية خ�سائر �أو تعوي�ضات عن �أ�ضرار تلحق بالبيانات ،الربامج ،الكمبيوترات ،الهواتف الذكية ،الهواتف� ،أو �أجهزة االت�صاالت
الأخرى اخلا�صة بالعميل ،والتي ي�سببها العميل عند ا�ستخدامه اخلدمة.
 6-6ما مل يتفق البنك مع العميل على غري ذلك �أو مراعاة للقانون املعمول به ،لن يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية ناجتة عن �أو متعلقة با�ستخدام �أو عدم �إمكانية
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ا�ستخدام اخلدمة من قبل العميل يف �أي وقت من الأوقات.
 7-6ما مل تكن اخل�سارة نتيجة لعملية غ�ش� ،أو تق�صري متعمد من قبل البنك �أو من قبل �أي من موظفيه �أو وكالئه ،لن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أية خ�سائر
خا�صة �أو تبعية �أو غري مبا�شرة� ،أو �أية تعوي�ضات جزائية �أو خ�سارة الأرباح� ،أو �أية خ�سائر� ،أ�ضرار ،تكاليف� ،أو م�صاريف يتكبدها العميل نتيج ًة لت�أخري او �إنقطاع
�أو تعليق اخلدمة� ،أو لأي �سبب �آخر خارج عن �إرادة البنك املعقولة.
 8-6بالرغم من قيام البنك باتخاذ كافة االحتياطات الأمنية املمكنة حلماية البيانات واملرا�سالت� ،إال �أنه يخلي م�س�ؤوليته يف حال مت اعرتا�ض �سري �أية
تعليمات �أو غريها من البيانات �أو املرا�سالت التي ير�سلها العميل للبنك .ولن يكون البنك وال �أي من �شركاته التابعة �أو الأطراف الثالثة التي تعمل لدى البنك
لتوفري اخلدمة م�س�ؤولني عن �أية خ�سائر ي�سببها �أي ف�شل يف االت�صال �أو الدخول غري امل�صرح به� ،أو ال�سرقة� ،أو �أعطال يف النظم الإلكرتونية� ،أو انقطاع اخلدمة،
�أو فريو�سات تلحق بالهاتف �أو الهاتف الذكي �أو �أية عوامل �أخرى خارجة عن �سيطرته.
 9-6يخلي البنك م�س�ؤوليته من كافة ال�ضمانات من �أي نوع كانت� ،صريحة �أم �ضمنية ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر� ،ضمان القابلية للت�سويق
واملالءمة لغر�ض معني� ،أو عدم انتهاك حقوق امللكية الفكرية �أو حقوق الغري .كما ال يقدم البنك �أية �ضمانات �أو �إعالنات بخ�صو�ص النتائج التي قد تظهر عند
ا�ستخدام اخلدمة� ،أو بخ�صو�ص دقة �أو م�صداقية �أية معلومات يح�صل العميل عليها من خالل هذه اخلدمة.
� 10-6شبكات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية لي�ست و�سيلة ات�صال م�ضمونة متاماً .وعليه ،ال ي�ضمن البنك وال �أي من �شركاته التابعة ب�إمتام الدفعات/
تنفيذ التعليمات �أو توفر اخلدمة يف وقت معني مبا �أن اخلدمة قد تنقطع �أو تتوقف ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،ولن يتحمل البنك وال �أي من �شركاته التابعة
امل�س�ؤولية عما يلي:
� 1-10-6أية خ�سائر ،تكاليف ،تبعات� ،أ�ضرار �أو م�صاريف قد تن�ش�أ ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر يف حال عدم متكن العميل من ا�ستخدام اخلدمة لأي �سبب.
� 2-10-6أي ت�أخري �أو ف�شل يف الإر�سال �أو اال�ستقبال لأية تنبيهات.
� 3-10-6أية تكاليف �أو �أجور �أو ر�سوم من �أي نوع يتم تكبدها نتيج ًة لـ ( )1تعامل البنك مبنتجات العميل� )2( ،أي قيد مدين و�/أو دائن يجرى على ح�ساب
العميل بنا ًء على تعليماته .و�/أو (� )3أي خط�أ �أو نق�ص يف املعلومات �أو عطل يتم على املعلومات التي يتم ا�سرتجاعها من خالل ا�ستخدام اخلدمة.
 11-6لن يكون البنك م�س�ؤو ًال جتاه العميل (ويعذر العميل البنك مبوجب هذا) يف حال �أخفق البنك يف تنفيذ �أي من التزاماته عندما يكون �سبب هذا الإخفاق
خارج عن �سيطرة البنك املعقولة.
 12-6يف حال مت تزويد �أي عن�صر من عنا�صر هذه اخلدمة من قبل طرف ثالث ،يقر العميل ويوافق على �أن عالقته مع البنك م�ستقلة عن ذلك الطرف املزود
للخدمة ،ولن يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أية ت�صرفات �أو �إغفاالت تتم من قبل ذلك الطرف املزود للخدمة مبا يف ذلك �أي تعديل �أو انقطاع �أو ايقاف للخدمة من
قبل ذلك الطرف.
 13-6يوافق العميل ويقر ب�أن م�ضمون الر�سائل الن�صية هي للعلم فقط ولن ت�شكل �إثبات ًا حا�سم ًا جتاهه .ويف حال �أي تعار�ض بني م�ضمون الر�سائل الن�صية
وك�شف احل�ساب ال�صادر عن البنك ،ف�إن ك�شف احل�ساب هو الذي �سيعتد به.
 – 7التعوي�ضات
 1-7يوافق العميل مبوجب هذا وب�شكل نهائي على تعوي�ض البنك وحمايته من ال�ضرر وكذلك �أي من �شركاته التابعة �أو الأطراف الثالثة العاملة لديه لتوفري
اخلدمة ،و�شركائه ومدرائه وموظفيه وم�ست�شاريه ووكالئه� ،ضد كافة املطالبات التي ترفع من قبل الغري ،وغري ذلك من االلتزامات والأ�ضرار و�/أو التكاليف
(مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر� ،أتعاب املحاماة) ،وكذلك �ضد كافة امل�س�ؤوليات التي قد يتكبدها البنك �أو �شركاته التابعة �أو الأطراف الثالثة املرتبطة
(ح�سب االقت�ضاء) والنا�شئة �أو املتعلقة مبا يلي:
 1-1-7ا�ستخدام العميل للهاتف و�/أو اخلدمة �أو اال�ستخدام امل�صرح به �أو غري امل�صرح به والذي يتم بالنيابة عن العميل.
اعتماد البنك على املعلومات التي يوفرها العميل.
�أي �إخالل من قبل العميل بهذه ال�شروط.
يوافق العميل ويقر مبوجب هذا ب�أن هذا التعوي�ض �سيبقى �صاحل ًا و�ساري املفعول حتى بعد انتهاء هذه اخلدمة.
 – 8االت�صاالت/املرا�سالت
 1-8يجوز للبنك (ومدرائه ووكالئه �أو ممثليه �أو مقاوليه من الباطن) ت�سجيل �أو مراقبة �أية ات�صاالت هاتفية تتم فيما يتعلق باخلدمة ويجوز للبنك ا�ستخدام
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تلك الت�سجيالت (والن�شرات اخلا�صة بها) كما هو مبني �أدناه:
 2-8يقوم البنك مبراقبة و�/أو ت�سجيل �أو تخزين كافة التعامالت والتعليمات التي يقوم بها العميل املرتبطة باخلدمة.
 3-8يقوم البنك بت�سجيل و�/أو تخزين تلك املعلومات
 1-3-8للت�أكد من تنفيذ تعليمات العميل بدقة.
 2-3-8للم�ساعدة على احلفاظ على جودة وفاعلية اخلدمة.
 3-3-8لأغرا�ض �أمنية.
 4-3-8كدليل يف حال ن�شوء �أي نزاع يتعلق باخلدمة �أو �أية تعليمات.
 5-3-8لأي �سبب منا�سب �آخر ح�سب تقدير البنك وحده.
 4-8يحق للبنك االعتماد على كافة املرا�سالت والأوامر والر�سائل والتعليمات الإلكرتونية التي يتلقاها .يفهم العميل ويوافق على �أنه ال يحق له االعرتا�ض
على اعتماد البنك على ذلك ،وب�أنه �سيكون م�س�ؤو ًال عن كافة الهواتف و�أرقام الهواتف التي ي�ستخدمها العميل ،كما عليه �إبالغ البنك فور ًا ب�أية تغيريات تتم على
رقم�/أرقام الهواتف وفق ًا للبند  .9-3ولن يكون البنك م�س�ؤو ًال ب�أي �شكل من الأ�شكال عن �أية خ�سارة �أو �ضرر �أو تكاليف �أو ر�سوم �أو م�صاريف تلحق بالعميل �أو
يتكبدها نتيجة لإخفاقه يف �إبالغ البنك بذلك.
 5-8يوافق العميل على �أنه يجوز للبنك ت�سجيل �أو تخزين كافة املرا�سالت املرتبطة باخلدمة �أو ب�أي من املنتجات� ،سواء كانت �شفهية �أم �إلكرتونية �أم مكتوبة،
�أو ب�أي �شكل �آخر ،ويجوز للبنك �إعادة ا�ستخدامها ح�سب تقدير البنك وحده �أو يف حال كان ذلك مطلوب ًا ب�أمر حمكمة �أو �أية حكومة �أو �سلطة ذات عالقة.
 – 9تعليق اخلدمة
 1-9يجوز للبنك يف �أي وقت من الأوقات تعليق ا�ستخدام العميل للخدمة:
 1-1-9يف حال ا�شتبه البنك بتهديد �أمن اخلدمة.
 2-1-9يف حال اعترب البنك �أن املخاطرة تزداد من حيث عدم قدرة العميل على �سداد املبالغ التي يدين بها للبنك �أو لأي طرف ثالث.
 3-1-9يف حال احتفظ العميل ب�أية منتجات م�شرتكة مع طرف �آخر وتطلب منه مبوجب �أي قانون معمول به� ،أو �صدر �أمر مبوجب �أي قانون معمول بهـ �أو حكومة
�أو وكالة خمت�صة �أخرى لتعليق ا�ستخدام العميل للخدمة (لأن البنك علم بوجود نزاع بني الأطراف املرتبطة مثالً).
 2-9يحاول البنك بالعادة �أن يخطر العميل ب�شكل م�سبق (وكتابي �أو بالهاتف) يف حال �سيقوم بتعليق ا�ستخدام العميل للخدمة ،وي�شرح للعميل �سبب قيامه
بذلك ،ولكن البنك لن يقوم ب�إخطار العميل �أو �شرح ال�سبب يف حال كان ذلك �سي�ضر ب�أي من التدابري الأمنية �أو يف حال كان ذلك �ضد القانون �أو غري ممكن ًا
يف تلك الظروف.
 3-9يجوز للبنك نادر ًا �أن يعلق ا�ستخدام العميل للخدمة دون �إخطار العميل يف حال عدم متكن البنك من الو�صول �إىل العميل قبل ذلك ،ويف حال تطلب الأمر
مبوجب القانون املعمول به� ،أو يف حال قرر البنك ح�سب تقديره وحده �أن ذلك الإخطار لي�س ممكن ًا يف تلك الظروف.
 4-9ب�إمكان العميل �أن يطلب من البنك رفع تعليق اخلدمة من خالل االت�صال بالبنك .ويقوم البنك ب�إخطار العميل يف حينه �إذا كانت الظروف امل�ؤدية لذلك
التعليق مل تعد منطبقة وب�أنه ب�إمكانه معاودة ا�ستخدام اخلدمة.
 5-9يجوز للبنك �أن يعلق اخلدمة من وقت لآخر.
 – 10التغيريات
 1-10يحتفظ البنك باحلق يف القيام ب�أية تغيريات على �شروط االتفاقية ح�سب تقدير البنك وحده ،مبا يف ذلك تغيريات على اخلدمة ،وي�شمل ذلك على
�سبيل املثال ال احل�صر ،تو�سيع نطاق �أو تقلي�ص اخلدمة ،وعلى �أية �أ�سعار ور�سوم مطبقة ،وذلك يف �أي وقت .ويقوم البنك ب�إبالغ العميل بتلك التغيريات بوا�سطة
الربيد ،الهاتف ،ر�سالة ن�صية ق�صرية� ،أو ر�سالة �إلكرتونية.
 2-10يجوز للبنك عمل �أي تغيري على ال�شروط مبوجب البند  1-10لكافة �أو �أي من الأ�سباب املبينة يف هذا البند والتي تنطبق...
 1-2-10بعد �أو �أثناء حدوث تغيري يف القانون املطبق� ،أو لتعك�س تغيري ًا يف ذلك القانون �أو التكنولوجيا �أو �إر�شادات ال�صناعة �أو قواعد املهنة �أو قواعد �أف�ضل
املمار�سات امل�صرفية.
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 2-2-10لتعك�س عمل تو�صيات �أو متطلبات �أو قرار �أية جهة حكومية ذات عالقة �أو حمكمة �أو حمكم �أو جهة م�شابهة �أخرى.
 3-2-10لتعك�س تكاليف �أو نتائج �أي حدث خارج عن �إرادة البنك والذي قد ي�ؤثر على توفري البنك املنتجات �أو اخلدمات �أو مرافق اخلدمة للعميل.
 4-2-10لتو�ضيح ال�شروط �أكرث.
 5-2-10لتعك�س �أي تغيري يف النظم والإجراءات مبا يف ذلك التغيري الناجت عن �إعادة تنظيم العمل.
 6-2-10لتعك�س �أي تغيريات حا�صلة �أو متوقعة على التكاليف.
 7-2-10لتح�سني اخلدمة.
 8-2-10لتعك�س التحديث الذي مت على ال�سيا�سات الداخلية للبنك.
 9-2-10لأي �سبب وجيه �آخر ح�سب تقدير البنك وحده.
 3-10يقر العميل ويوافق على �أنه يف حال ا�ستمر يف ا�ستخدام اخلدمة بعد ا�ستالمه �إخطار ب�أي تغيري ،ف�إنه يوافق مبوجب ذلك على ذلك التغيري ويوافق على
االلتزام به.
 4-10يف حال عدم قبول العميل وموافقته على �أي تغيري ،عليه �إبالغ البنك بذلك كتابي ًا و�سوف يعترب البنك ذلك مبثابة رغبة من العميل ب�إلغاء اخلدمة.
� – 11إلغاء اخلدمة و�إنهاء االتفاقية
 1-11ب�إمكان العميل �إلغاء ا�ستخدامه للخدمة يف �أي وقت بوا�سطة �إحدى الو�سائل التالية:
� 1-1-11إر�سال كتاب �إىل البنك على عنوان بنك اخلليج �ش.م.ك� .ص.ب 3200 .ال�صفاة 13032 ،الكويت.
� 2-1-11إبالغ فريق خدمة العمالء عرب ات�صال هاتفي م�سجل.
� 3-1-11إبالغ الفرع الذي يتبع له العميل خطياً.
�إذا را�سل العميل البنك لإلغاء اخلدمة وفق ًا للبند � 1-11سوف يعترب البنك ذلك �أي�ض ًا �إخطار ًا من العميل ب�إغالق فور ًا �أية منتجات قد تكون لديه والتي بالإمكان
الدخول �إليها وت�شغيلها عرب اخلدمة.
 2-11يجوز للبنك �إلغاء توفري اخلدمة للعميل و�إنهاء هذه الإتفاقية تبع ًا لذلك وفور ًا يف احلاالت التالية:
 1-2-11يف حال �إخالل العميل� ،أو اعتقاد البنك ب�شكل معقول بوجود �إخالل ،ب�أي بند من بنود هذه االتفاقية �أو �أية �شروط خا�صة باملنتج.
 2-2-11يف حال كانت لدى البنك �أ�سباب كافية ليعتقد ب�أن العميل قد ارتكب جرمية فيما يتعلق ب�أي من منتجات العميل التي ب�إمكانه الدخول �إليها عرب
اخلدمة.
� 3-11سوف يقوم البنك ب�إخطار العميل كتابي ًا حاملا يكون ذلك ممكن ًا ب�شكل معقول بعد �إلغاء اخلدمة و�إنهاء هذه االتفاقية.
 4-11يجوز للبنك �إلغاء اخلدمة و�إنهاء هذه االتفاقية لأي �سبب �آخر ب�إعطاء العميل �إخطار كتابي م�سبق مدته  30يوم ًا على الأقل (�أو بوا�سطة ر�سالة ق�صرية
�أو بريد �إلكرتوين).
 5-11يف حال �إنهاء هذه االتفاقية ،لن يعود العميل قادر ًا على الدخول �إىل اخلدمة .وقد ي�ؤثر ذلك على بع�ض منتجاته ،مثالً ،قد يتم �إغالق �أية منتجات تكون
لدى العميل وال ميكن الو�صول �إليها وت�شغيلها �إال عرب اخلدمة .ويف حال كان العميل يتلقى بيانات عرب االنرتنت لأي من منتجاته ،ف�إنه لن يح�صل عليها بعد ذلك.
� – 12أحكام عامة
� 1-12إلغاء اخلدمة :يحق للعميل بعد  30يوم ًا من اال�شرتاك باخلدمة �إلغاء اتفاقه مع البنك ب�إخطار البنك على عنوان بنك اخلليج �ش.م.ك الربيدي� ،ص.ب.
 ،3200ال�صفاة ،13032 ،الكويت� ،أو ابالغ فريق خدمة العمالء او الفرع الذي فتح العميل به احل�ساب خطياً.
 2-12توفر اخلدمة
يوافق العميل على �أن هذه اخلدمة التي يتلقاها على هاتفه قد تكون غري متوفرة ب�شكل م�ؤقت يف حال ا�ضطر البنك للقيام ب�صيانة اعتيادية �أو طارئة .و�سوف
يحاول البنك �إبالغ العميل بذلك ب�شكل م�سبق ،غري �أن ذلك قد ال يكون ممكن ًا يف بع�ض الأحيان.
 3-12املعلومات حول العميل
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 1-3-12يوافق العميل على احتفاظ البنك بالتفا�صيل ال�شخ�صية التي يوفرها العميل �أو الآخرين للبنك خالل فرتة تعامل العميل مع البنك.
 2-3-12التفا�صيل الكاملة عن كيفية معاجلة البنك البيانات ال�شخ�صية للعميل موجودة يف ال�شروط والأحكام العامة للخدمة امل�صرفية و�/أو �أي �شروط
�أخرى خا�صة باملنتجات.
 3-3-12يعلن العميل وي�ضمن �أنه يحق له توفري �أي من املعلومات املطلوبة من قبل البنك وب�أنه مينح البنك احلق يف جتميع وا�ستخدام وم�شاركة املعلومات
املرتبطة بالعميل وتعليماته وا�ستخدامه ملنتجات البنك واخلدمة ،وعن عالقته بالبنك ،وذلك ليتمكن البنك من توفري اخلدمة للعميل.
 4-3-12ما مل يقم العميل بالإيعاز للبنك بغري ذلك ،يجوز للبنك االت�صال بالعميل بخ�صو�ص املنتجات واخلدمات املتوفرة من قبل البنك ومن �شركات
خمتارة �أخرى يرى البنك ب�أنها قد تهم العميل �أو تفيده .ويف حال يف�ضل العميل عدم تلقي هذا النوع من املعلومات من قبل البنك ،ب�إمكانه �إبالغ البنك بذلك
باالت�صال بفريق خدمة العمالء.
 5-3-12يحتفظ البنك باحلق يف طلب معلومات �إ�ضافية يف �أي وقت يراه �ضروري ًا ل�ضمان عدم ا�ستخدام العميل اخلدمة مبا يتعار�ض مع هذه ال�شروط �أو �أي
قانون معمول به �أو �أنظمة �أخرى ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر� ،أي قانون �أو �أنظمة خم�ص�صة ملنع عمليات غ�سيل الأموال داخل �أو خارج دولة الكويت.
 4-12الإخطارات
يتعني �أن تكون كافة الإخطارات التي يقدمها البنك للعميل مبوجب ال�شروط (مبا يف ذلك �أية تغيريات يف ال�شروط) مقدمة ب�شكل كتابي� ،سواء بالربيد العادي
�أو ر�سالة ق�صرية �أو الربيد الإلكرتوين.
 5-12عدم قابلية ال�شروط للتنفيذ
يف حال ات�ضح �أن �أي جزء من هذه ال�شروط غري قابل للتنفيذ ب�أي �شكل من الأ�شكال ،لن ي�ؤثر ذلك على �سريان باقي �أحكام هذه ال�شروط ب�أي �شكل .ويجوز �أن
مينح البنك العميل وقت ًا �إ�ضافي ًا لاللتزام بواجباته �أو التقرير بعدم ممار�سة بع�ض من حقوق البنك .ولكن مثل ذلك الت�أخري �سوف لن يعترب مبثابة تنازل عن
حقوق البنك ،حيث يحتفظ البنك باحلق بعد ذلك بالإ�صرار على �ضرورة التطبيق التام لهذه ال�شروط.
 6-12ا�ستمرارية االلتزامات
يوافق العميل على �أن ت�صريحاته و�ضماناته �سوف تبقى �سارية ونافذة املفعول حتى بعد �إلغاء منتجاته �أو �إنهاء اخلدمة �أو �إنهاء عالقته بالبنك.
الأ�سعار والر�سوم
يتعني على العميل �سداد الر�سم املقرر من البنك لتوفري اخلدمة .ويتم خ�صم ذلك الر�سم مبا�شر ًة من ح�ساب العميل .ويتم جتديد اخلدمة ب�شكل تلقائي ما مل يقم
العميل ب�إبالغ البنك برغبته ب�إلغاء اخلدمة .ويف حال جتديد اخلدمة تلقائياً ،يقوم البنك بخ�صم الر�سم املذكور مبا�شرة من ح�ساب العميل.
لن ت�ستوفى �أية ر�سوم على �إلغاء اخلدمة.
ا�ستعمال البطاقة:
 .1ت�صدر بطاقة بنك اخلليج االلكرتونية للعميل مبوافقة البنك ويتعني على العميل التوقيع مبا يفيد با�ستالمه للبطاقة والرقم ال�سري اخلا�ص بها .وتعترب البطاقة
يف كل االوقات ملك ًا للبنك ويحق له �إلغاء حق �إ�ستعمالها والرقم ال�سري اخلا�ص بها �أو رف�ض جتديدها  -يف �أي وقت – دون �إبداء �أية �أ�سباب وبدون �إخطار م�سبق
وال يرتتب على البنك �أية م�س�ؤولية نتيجة لذلك ،ويلتزم العميل ب�إعادة البطاقة فور ًا �إىل البنك عند �إلغائها.
	.2ال يكون البنك م�س�ؤو ًال جتاه العميل عن �أية خ�سائر �أو �ضرر ين�ش�أ ب�صورة مبا�شرة ب�سبب عطل �أو تلف �أجهزة ال�صرف الآيل �أو �شبكة الإنرتنت �أو رف�ضها للبطاقة
�أو �أي من نقاط البيع �أو البنوك .ويف حال ثبوت قيد مبلغ باخلط�أ على ح�ساب العميل نتيجة قيامه ب�إحدى العمليات امل�صرفية املذكورة ،فيجب عليه التقدم للبنك
لطلب رد هذا املبلغ من ح�ساب التاجر ويقوم البنك مبخاطبة التاجر ويف حالة �صحة طلب العميل يتم رد املبلغ �إىل ح�ساب العميل بقيده بح�سابه خالل فرتة ال
تزيد عن  30يوم ًا داخل دولة الكويت و 60يوم ًا للعمليات خارجها من تاريخ �إ�ستالمه تعليمات كتابية من العميل مع ا�ستيفاء العموالت املقررة ،وال يكون البنك
م�س�ؤوال عن �أي ت�أخري يف �إ�ستالم هذه التعليمات.
 .3من املتفق عليه �أن كافة ا�ستخدامات البطاقة داخل دولة الكويت تكون بالدينار الكويتي ،ويتم فيه خ�صم قيمة املعامالت وامل�صروفات والر�سوم امل�ستحقة
مبا�شرة من ر�صيد ح�ساب البطاقة تلقائياً� ،أما بالن�سبة ال�ستخدام البطاقة خارج دولة الكويت فيتم تغيرياملبلغ امل�سحوب بالعملة الأجنبية �إىل الدينار الكويتي
مع التزام حامل البطاقة الأ�سا�سية بفروق الأ�سعار والعموالت التي يحددها البنك و�/أو �أي م�صاريف مطبقة من قبل م�ؤ�س�سات فيزا/ما�سرتكارد.
 .4يتعهد حامل البطاقة بعدم ا�ستخدام البطاقة يف �أية �أغرا�ض غري قانونية ،كما يحظر على حامل البطاقة ا�ستخدام بطاقته يف �شراء الب�ضائع واخلدمات التي
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يحظرها القانون املحلي املطبق يف والية االخت�صا�ص الق�ضائي حلامل البطاقة.
�	.5إن كافة العمليات التي تتم من خالل ماكينات نقاط البيع ()POSو�/أو ماكينات ال�صراف الآيل ()ATMتعد م�سئولية حامل البطاقة وال يجوز له الرجوع على
البنك يف هذا ال�ش�أن �أو املطالبة بقيمة هذه العمليات ،كما �أن البنك ال يعد م�سئو ْال عن عدم تنفيذ عمليات ال�سحب و�/أو الدفع مبوجب ماكينات ال�صراف الآيل
�أو نقاط البيع الإلكرتونية.
	.6ال يكون البنك م�س�ؤو َال عن �أو طرف َا يف �أية خالفات قد تن�ش�أ بني حامل البطاقة والتاجر عن ال�سلع املباعة و�/أو اخلدمات التي يقدمها التاجر حلامل البطاقة.
 .7يف حال �إ�صدار بطاقات منف�صلة لأ�شخا�ص �آخرين م�شرتكني يف نف�س احل�ساب امل�شرتك ،يكون حامل كل بطاقة م�س�ؤو ًال بالت�ضامن جتاه البنك عن كافة
ال�سحوبات واملعامالت التي تتم على ذلك احل�ساب ب�إ�ستعمال �أي من البطاقات املذكورة.
 .8يحق للعميل ا�ستعمال البطاقة للح�صول على خدمات �أخرى يعلن البنك عنها من وقت لآخر مقابل الر�سوم والعموالت التي يحددها البنك ،ويحق للبنك �إلغاء �أو
تعديل هذه اخلدمات والر�سوم و العموالت املقررة لأدائها.
 .9يحق للبنك �إلغاء البطاقة يف حالة �إحتجازها لدى �أي من �أجهزة ال�صرف الآيل و له  -يف هذه احلالة – �أن ي�صدر بطاقة �أخرى بر�سوم جديدة يف حال طلب
العميل ذلك.
معامالت التجارة الإلكرتونية
 .1يحق حلامل البطاقة ا�ستعمال بطاقة ال�صراف الآيل امل�صدرة جلميع املعامالت عرب االنرتنت الداخلية والدولية مع التجار امل�شرتكني.
�أ) املعامالت الداخلية :جميع امل�شرتيات/املعامالت عرب االنرتنت من التجار املحليني بقيمة �أكرث من  25د.ك .داخل الكويت يجب ت�أكيدها بالرقم ال�سري ()PIN
وكلمة ال�سر التي ت�ستخدم مرة واحدة ( )OTPوامل�ستلمة مبوجب الر�سالة الن�صية الق�صرية �أو الربيد االلكرتوين امل�سجل لدى البنك.
ب) املعامالت الدولية :جميع امل�شرتيات/املعامالت عرب االنرتنت من التجار الدوليني خارج الكويت يجب ت�أكيدها بالرقم ال�سري ( )PINوكلمة ال�سر التي ت�ستخدم
مرة واحدة ( )OTPوامل�ستلمة مبوجب الر�سالة الن�صية الق�صرية �أو الربيد االلكرتوين امل�سجل لدى البنك.
 .2يتحمل حامل البطاقة امل�س�ؤولية كاملة عن جميع املعامالت التي تتم با�ستخدام كلمة ال�سر التي ت�ستخدم مرة واحدة (.)OTP
املحافظةعلى البطاقة والرقم ال�سري:
�أ) حامل البطاقة م�سئول م�سئولية مطلقة عن البطاقة ويتعهد باحلفاظ عليها ،ف�إذا �سرقت و�/أو فقدت فيعد حامل البطاقة م�س�ؤو ًال عن كافة النتائج املرتتبة عن
�إ�ساءة ا�ستخدام البطاقة بوا�سطة الغري .ويف هذه احلالة ،يتعهد ويلتزم حامل البطاقة ب�إخطار البنك فور ُا اليقاف التعامل مبوجبها.
ب) يجب على حامل البطاقة املحافظة على البطاقة والرقم ال�سري وو�ضعهما يف مكان �آمن منف�صلني.
ت) يجب على حامل البطاقة عدم ال�سماح لأي �شخ�ص �آخر با�ستخدامها.
ث) يجب �أن ال يقوم حامل البطاقة بكتابة الرقم ال�سري عليها.
ج) يجب على حامل البطاقة الت�أكد من �أن ال ي�سمع �أو يرى �أي �شخ�ص �آخر الرقم ال�سري عند ا�ستخدام حامل البطاقة لهذا الرقم كما يجب عدم ت�سجيل الرقم
ال�سري على �أي جهاز ي�سجل املعلومات �أوتوماتيكياً.
ح) يجب على حامل البطاقة �إ�شعار البنك فور اكت�شافه (فقدان البطاقة �أو تعر�ضها لل�سرقة �أو اال�ستخدام الغري �شرعي لها ويكون ذلك عن طريق الإت�صال بالبنك/
�إدارة البطاقات امل�صرفية على هاتف رقم ( )1805805املتاح � 24ساعة على مدار اليوم و�أي�ض ًا خالل الأعياد والعطالت الر�سمية ،ويجب على حامل البطاقة
بعد ذلك -بحد �أق�صى �سبعة �أيام-موافاة البنك بت�أكيد خطي� ،أو زيارة �أي فرع من فروع البنك �أثناء �أوقات الدوام الر�سمية للإبالغ� .إن مل يلتزم حامل البطاقة
باتخاذ �أي من الإجراءات املذكورة �أعاله ،ف�سيكون م�سئوال عن �أية �أ�ضرار و�/أو خ�سائر قد حتدث له نتيجة �إهماله يف �إبالغ البنك ،وال يتحمل البنك �أي م�س�ؤولية
يف هذا ال�ش�أن.
خ) يوافق حامل البطاقة على ا�ستالم ر�سائل ن�صية ق�صرية على الهاتف واملقدمة من خالل خدمة الر�سائل الهاتفية بالبنك ويوافق على ال�شروط والأحكام اخلا�صة
بخدمة الر�سائل الهاتفية و�أي تعديالت عليها من وقت لآخر.
�شروط عامة:
�أ) تخ�ضع هذه ال�شروط والأحكام لقوانني دولة الكويت وتخت�ص حماكم دولة الكويت بالنظر والف�صل يف �أي منازعات تن�ش�أ عنها.
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ب) مت �إعداد هذه ال�شروط والأحكام باللغتني العربية والإجنليزية و يف حال وجود �أي خالف يف التف�سري لأي من بنودها بني اللغتني امل�ستخدمتني ،يكون التف�سري
مبوجب اللغة العربية هو املطبق.
التحويالت امل�صرفية وتعليمات الدفع والتح�صيل:
 .1يوافق العميل على �أن البنك ال يتحمل �أية م�س�ؤولية عن ت�أخري �أو عدم �إجراء �أو �إمتام التحويل ب�سبب عدم وجود ر�صيد كاف �أو خط�أ �أو نق�ص يف بيانات طلب
التحويل �أو لفر�ض �أية قيود على التحويالت �أو حلجز املبلغ �أو م�صادرته من ال�سلطات املحلية �أو �سلطات الدول الأخرى �أو لقيام �شبهة غ�سيل �أموال ت�ضمنتها
عملية من العمليات امل�صرفية التي متت على ح�ساب العميل �أو لأية �أ�سباب �أخرى خارجة عن �إرادة البنك.
 .2يوافق العميل على حتمله كافة الر�سوم وامل�صاريف امل�ستحقة للبنوك املرا�سلة ويحق للبنك �أن يقدر امل�صاريف لهذه البنوك ويحق له خ�صم قيمتها مبا�شرة من
ح�ساب العميل دون احل�صول على موافقته امل�سبقة ،ويتعهد العميل ب�سداد هذه الر�سوم �أو �أية م�صاريف �أخرى �إ�ضافية تطالب بها البنوك املرا�سلة يف حالة عدم
توفر ر�صيد يف ح�سابه وذلك عند �أول طلب من البنك.
 .3يف حالة عدم �صرف قيمة التحويل ،يعتمد يف حتديد القيمة التي يطالب العميل بردها مبعدل �سعر �شراء العملة املعمول به لدى البنك لليوم الذي يتم فيه �إعادة
التحويل ولي�س للعميل احلق �أن يطالب ب�إعادة قيمة التحويل �إال �إذا قام برد ما ت�سلمه من �شيكات م�صرفية �أو م�ستندات �أخرى �صدرت عن البنك وبعد �أن يكون
البنك قد ت�سلم �إ�شعار ًا نهائي ًا من مرا�سليه ب�أن التحويل مل يتم �صرف قيمته و�أن التعليمات الأ�صلية املتعلقة به قد �ألغيت.
 .4من املتفق عليه �أن البنك ومرا�سليه يف حل من �أية م�س�ؤولية عن �أية نتائج تقع ب�سبب �أي اختالف �أو ت�أخري �أو �سهو �أو خط�أ يف نقل التعليمات ويوافق العميل على �أن
البنك ومرا�سليه ال يتحملون �أية م�س�ؤولية �إذا ت�أخر دفع املبلغ ب�سبب احل�صول على الت�أكيدات املطلوبة لإثبات �صحة ما ورد يف �أمر التحويل �أو تعليمات الدفع من
�أ�سماء وبيانات ،ويلتزم العميل ب�أن يعو�ض البنك ومرا�سليه عن �أية خ�سارة قد تنتج عن �أي خط�أ ،ويف جميع الأحوال ال يكون البنك م�سئو ًال عن �أية خ�سارة تن�ش�أ
عن تنفيذ هذا التحويل �أو عن خط�أ �أو �إهمال بنك مرا�سل.
 .5يف حال قيام البنك بتح�صيل �أية مبالغ ل�صالح العميل يحق له ووفق ًا لتقديره اخلا�ص اختيار �أي وكيل �أو وكالء فرعيني للقيام مبهمة التح�صيل ويكون للبنك حق
�إر�سال م�ستندات التح�صيل لوكيله على م�س�ؤولية العميل كما يعترب وكالء التح�صيل الأ�صليون �أو الفرعيون مبثابة وكالء حت�صيل للعميل.
 .6يقر العميل بعدم م�س�ؤولية البنك ومرا�سليه ووكالئه عند عدم �صرف ال�شيكات �أو الكمبياالت �أو �أوامر التحويل �أو �أي �أمر دفع من جانب املرا�سل �أو امل�سحوب عليه
واحتجازها دون ردها �إىل البنك �سواء ل�ضياعها �أو لتزويرها �أو لعدم وجود ر�صيد ي�سمح ب�صرفها �أو لأي �سبب �آخر .ويوافق العميل على ت�سلمه كتاب ًا من البنك
يفيد ذلك عو�ض ًا عن امل�ستند الأ�صلي.
 .7يقر العميل بعدم م�س�ؤولية البنك ومرا�سليه ووكالئه عن عدم تقدمي �أو الت�أخري يف عمل بروت�ستو(عدم القبول �أو عدم الدفع) يف املواعيد القانونية للأوراق
التجارية التي مت �إيداعها للتح�صيل �أو لل�ضمان .كذلك يعفي العميل البنك ومرا�سليه ووكالئه من �أي م�س�ؤولية قد تنتج عن اتخاذهم الإجراءات القانونية لإجبار
املدين على ال�سداد.
 .8ال يعترب البنك م�سئو ًال عن �أية خ�سائر نتيجة ت�أخر املرا�سالت بالربيد �أو �ضياع �أو عدم و�صول �أية م�ستندات مبا يف ذلك الأوراق التجارية (ال�شيكات �أو
الكمبياالت) �أو �أوراق �أو �أوامر الدفع �أو الإ�شعارات �أو طلبات التح�صيل �أو وقف ال�صرف �أو ك�شوف احل�سابات .ويحق للبنك خ�صم �أو ا�سرتداد �أية مبالغ متت
�إ�ضافتها �إىل احل�ساب ومل يتم حت�صيلها فع ًال ب�سبب املرا�سالت الربيدية.
 .9يقر العميل مبوافقته على �أن �أحقية البنك غري م�شروطة يف خ�صم قيمة حواالت احلق �أو خطابات ال�ضمان �أو �أي مبالغ م�ستحقة عليه من �أي من ح�ساباته الأخرى
الدائنة لدى البنك وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ح�ساب الدانة و�إن ترتب على ذلك عدم دخول ال�سحب و�إجراء املقا�صة بني احل�سابات الدائنة واملدينة منها
ال�ستيفاء كافة حقوق البنك �شاملة �أية ر�سوم �أو فوائد.
�أحكام �أخرى:
 .1تعترب ال�شروط والأحكام الواردة بطلب فتح احل�ساب مكملة ومتممة لل�شروط والأحكام املبينة يف هذا الكتيب وجزء ًا ال يتجز�أ عنه وهي واجبة التطبيق يف حالة
وجود تعار�ض بينها وبني �أي من ال�شروط والأحكام الواردة يف هذا الكتيب.
 .2يكون الن�ص العربي لهذه ال�شروط والأحكام هو الواجب التطبيق يف حالة وجود �أي تعار�ض بينه وبني الن�ص الإجنليزي.
 .3تخ�ضع هذه ال�شروط والأحكام للقانون الكويتي وتخت�ص حماكم العا�صمة بدولة الكويت بنظر �أي نزاع قد ين�ش�أ عنها.
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