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أو ًال :الشروط واألحكام العامة لكافة أنواع احلسابات:
احلسابات الفردية :هي احلسابات التي يتم فتحها لكل من األفراد الطبيعيني الكويتيني واملقيمني واألجنبي الزائر البالغني من العمر  21سنةواملتمتعنيبكاملاألهلية
القانونية،ماعداحساباتالتوفيرلألطفالوطلبةاجلامعاتوالكليات (لألطفالوالشباب).
 .1يقر العميل بعلمه أنه في حالة قيامه بفتح حساب باسمه سيقوم البنك بفتح ملف ( )cifيتضمن هذا احلساب وأية حسابات أخرى يتم فتحها الحقاً.
 .2حسابات األفراد تكون شخصية ال ميكن استعمالها لصالح الغير أو لغير الغرض املخصص لها .وفي حال مخالفة ذلك ،أو استعمالها ألغراض جتارية ،يحق
للبنكإغالقهذهاحلساباتوحتويلأرصدتهاإلىحساباتمعلقةلديه،وذلكدونموافقةمسبقةمنالعميلأوإشعارهأوإنذارهبذلك ،ويترتب على ذلك االثر
القانوني إلغالق احلساب ويترتب على ذلك األثر القانوني إلغالق احلساب.
 .3يلتزمالعميل -عندطلبهفتحأينوعمنأنواعاحلسابات -بإيداعقيمةاحلداألدنىالذييقررهالبنكأليمنهالفتحاحلساب.
 .4تعتبرجميعاحلساباتوإيداعاتالعميلمنمبالغنقديةوأوراق مالية مرهونة حيازياًلصالحالبنكضماناًوتأميناًلوفاءالعميلبكافةالتزاماتهجتاههودون
أياعتراضمنقبلالعميل.
 .5يقرالعميلفيمايتعلقباحلساباملفتوحبإسمهبأنههواملستفيدمنه،كمايقرالشركاءفياحلساباملشتركبأنهماملستفيدونمنه،وفيمايتعلقباحلساب
املفتوحنيابةعنآخرين ،فيقرفاحتاحلساببأناملستفيدمنههوصاحبهاملذكوراسمهفيطلبفتحه،وأننيابتهعنهذااملستفيدصحيحةومطابقةللحقيقة
وساريةاملفعول.
 .6يقرالعميلويوافقعلىحصولالبنكعلىالبياناتاملدونةببطاقتهاملدنيةفيأيوقت-منالهيئةالعامةللمعلوماتاملدنيةودونحتملالبنكأوالهيئةألية
مسؤوليةمنأينوع،كمايق ّرويوافقويسمحلكلمنالبنكوشركةاملعلوماتاالئتمانية ()Ci-NETبتبادلاملعلوماتاخلاصةبالقروضاالستهالكيةواملقسطة
وذلك فيما بني البنوك وشركات االستثمار اخلاضعة لرقابة بنك الكويت املركزي وكافة الشركات واملؤسسات التجارية املشاركة في نظام جتميع البيانات
واملعلوماتاملقررمبوجبالقانونرقم2لسنة،2001وذلكدونأدنىمسؤوليةعلىالبنكوشركةاملعلوماتاالئتمانية.
 .7يعتدبنموذجتوقيعالعميللدىالبنكفيسائرمعامالتهاملصرفيةالتيجتريعلىكافةحساباتهاملفتوحةحالياًأوالتيستفتحمستقبالً،وكذلكأيحسابيتم
فتحهمنخاللخدمةبنكاخلليج املصرفية عبر اإلنترنت،وذلكمالميتسلمالبنكمنالعميلتعليماتخطيةمغايرةلذلكتكونمقبولةلديهوفقاًلألنظمة
املتبعة.ويق ّرالعميلبأنأيةحساباتفرعيةإضافيةيتمفتحهافيأيوقتتسريعليهاالشروطواألحكاماحلاليةاملنظمةللحساباتوماقديطرأعليهامن
تعديالت.
 .8يقومالبنكبالتحققمنتوقيعالعميلواملفوضنيبالتوقيععنهعلىكافةاملعامالتاملصرفيةومضاهاتهابالتوقيعاتاملعتمدةلدىالبنكبعناية،ولنيكونالبنك
أوأيّ منموظفيهمسؤوالًعنأيةعملياتتزويريتعذراكتشافهابغيراألجهزةالفنيةالدقيقةومبعرفةاجلهةاملختصةبذلك.
 .9يكونعنوانالعميلاملثبتفيطلبفتحاحلسابهوالعنواناملختارأليةمراسالتأوإعالناتتوجهإليهمنالبنكمالميتسلمالبنكإخطاراًكتابياًمنالعميل
بعنوانآخر،وفيحالةإعادةهذهاملراسالتإلىالبنكبسببعدمصحةالعنوانأولعدمتواجدالعميلبهأوأليةأسبابأخرىيحقللبنكالتوقفعنإرسال
أيةكتبأومراسالتللعميلمبافيذلككشوفاحلسابدونحتملالبنكأليةمسؤوليةقدتترتبعلىذلك،مالميخطرالعميلالبنكبعنوانآخرملراسلته
عليه.
وقت يشاءدونحاجةللحصولعلى
 .10يحقللبنكأنيعدلهذهالشروطواألحكاموكذلكالشروطواألحكاماخلاصةبأينوعمنأنواعاحلسابات،وذلكفيأي ٍ
موافقةالعميل.وتسريالشروطواألحكاماجلديدةعلىاحلساباتاملفتوحةمنتاريخالعملبها،ويتماإلخطارعنهابالطريقةالتييراهاالبنكمناسبةودون
أياعتراضمنقبلالعميل.
 .11يجوزللبنكاستيفاءرسومعلى احلساباتالتييقلرصيدهافيأيوقتخاللالشهرعناحلداألدنىاملقررمنقبله،تبعاًالختيارالبنكودونأياعتراض
من العميل،وذلكفيحالموافقةبنكالكويتاملركزيعلىذلك.
 .12يعتبراحلسابجامداًفيحالعدمحدوثأيةحركةعليه (إيداعأوسحب) ملدة12شهراًمتتالياً .ولتجنب ركود احلساب ،يقوم البنك بإخطار العميل بريدياً
أو برسالة نصية قصيرة على هاتفه املعتمد لدى البنك (بعد مضيّ  10أشهر على آخر عملية مالية على احلساب) بضرورة مراجعة الفرع إلجراء عملية سحب
أو إيداع لتنشيط احلساب .العميل يفوضالبنكبتحريكحسابهاملجمدإلجراءأيحركةعليهوفقاًلقرارالبنكفيذلك .أما فيحال استمرارجتميداحلساب
ملدةتزيدعن15سنةمنتاريخآخرعمليةمتتعليه ،فسيقومالبنكبإغالقاحلسابوحتويلرصيدهوفقاًلإلجراءاتاملتبعة.
 .13للبنكاحلقفيتنفيذتعليماتالعميلأواالمتناععنتنفيذهافيحالمخالفتهاللقانونأوقراراتبنكالكويتاملركزيأوشروطوأحكامفتحاحلساب،كما
يفوضالعميلالبنكتفويضاًنهائياًالرجوعفيهبتلقيأيةمبالغملصلحتهوقيدهاحلسابهأوحلسابمعلق،أوأنيردهاملصدرهاوفقاًملايقتضيهذلكودون
أدنىمسؤوليةعلىالبنك.
 .14يقوم البنك بفتح حساب راتب مبوجب جواز سفر صالح مع صورة تأشيرة الدخول للشخص الوافد إلى دولة الكويت للمرة األولى للعمل .ويلتزم العميل بتقدمي
بطاقته املدنية خالل مدة ( )6أشهر من تاريخ فتح احلساب ،وإال يحق للبنك إغالق احلساب فوراً ،ودون احلاجة إلخطار العميل بذلك.
 .15يوافقالعميلعلى إجراءاتالبنكاخلاصةمبكافحةغسيلاألموالوعلىتطبيققواننيدولةالكويتوتعليماتبنكالكويتاملركزيذاتالصلة،ويتعهدالعميل
بتزويدالبنكبأيةمستنداتتطلبمنه،ذلكفيسياقااللتزامبهذهالقواننيوالتعليمات.
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ثاني ًا  :الشروط واألحكام اخلاصة:
احلساب اجلاري وحساب الراتب:
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

مستوفللشروط
ٍ
يكونالسحبمناحلساب اجلاريمبوجبالشيكاتالتييعدهاالبنكويسلمهاإلىالعميلبنا ًءعلىطلبه،أومبوجبأيمستندصرفآخر
القانونيةيقبلهالبنك ،كما يكون السحب من احلساب اجلاري وحساب الراتبمبوجببطاقةالسحباآلليأوبطاقاتاالئتمانوفقاًللشروطواألحكاماخلاصة
بها،إضاف ًةإلىالسحبالنقديمناحلساب.
يحق للبنك أن ميتنع عن صرف أية مبالغ نقدية أو حتويالت أو شيكات مسحوبة على احلساب أو غيرها من قيمة املبالغ املقيدة باحلساب مبوجب شيكات
مودعةللتحصيلولميتمحتصيلهافعلياًمنالبنوكاملسحوبةعليها،والتعتبرقيمةهذهالشيكاتضمنرصيداحلسابالقابلللصرف.
يقر العميل مبوافقته املطلقة والنهائية على االلتزام بتعليمات بنك الكويت املركزي بشأن إقفال كافة حسابات الشيكات اخلاصة به وإدراج إسمه في قائمة
العمالء الذين أقفلت حساباتهم بسبب ارجتاع شيكات مسحوبة منه  -أو من فوضه في ذلك على حساباتهم  -لعدم وجود رصيد قائم قابل للصرف ،وذلك إذا
ارجتعت للعميل شيكات لعدم وجود رصيد بحد أقصى ثالثة شيكات خالل سنة ،أو عند رجوع شيك واحد لعدم وجود رصيد في احلساب إذا كان العميل مدرجاً
بالقائمة مبعرفة أحد البنوك األخرى .كما يقر العميل مبوافقته املسبقة على أية إجراءات أخرى يتخذها البنك بهذا اخلصوص .ويجوز للبنك  -وفقاً لتقديره
ال عن احلساب الذي مت إغالقه و إخطار العميل بذلك .كما يحق للبنك أن يقيد على احلساب اجلديد
املطلق  -أن يفتح حساباً آخر للعميل بدون شيكات بدي ً
جميع اإللتزامات واملديونيات املستحقة على العميل جتاه البنك أو الغير ،مثل القروض ،وبطاقات االئتمان ،والتعليمات الثابتة ،واألرصدة املدينة أو الدائنة،
والرسوم املستحقة ،وغيرها ،وإدراج ذات التوقيعات على احلساب اجلديد للمفوضني بالتوقيع بنفس الصالحيات املمنوحة على احلساب املقفل .ويتحمل
العميل كافة املسؤوليات القانونية املترتبة على إصداره تلك الشيكات ،ودون أن يكون له احلق في الرجوع على البنك بسبب إقفال حسابه أو إدراج إسمه بالقائمة
املذكورة ،أو أيّ من اإلجراءات التي يتخذها البنك نفاذاً لتعليمات بنك الكويت املركزي في هذا الشأن.
يتموقفصرفالشيكاتأوأوامرالدفعاآلجلةبنا ًءعلىطلبخطيمنالعميلبوقفالصرفوتسليمهللبنكقبلإمتامإجراءعمليةالصرففعلياً،ولنيكون
البنكمسؤوالًخالفاًلذلك.
يحقللبنكاملوافقةأوعدماملوافقةعلى دفعالشيكاتاملسحوبةعلىحسابالعميلبعمالتتخالفالعملةاملفتوحبهاذلكاحلساب،ويتمخصماملبلغاملعادل
علىأساسسعرالصرفلدىالبنكيومالدفع ،ويتحملصاحباحلسابفروقالتغييراتفيسعرصرفالعملةبنيتاريخإصدارالشيكوتاريخدفعه.
يحقللبنك احتساب فائدة علىرصيد احلساب اجلاري املدينيومياً،وتقيدفينهايةشهرمارسويونيووسبتمبروديسمبرمن كل عام،وحتىمتامالسداد
كحدأقصىواملعلنةمنبنكالكويتاملركزي.
وفقاًألسعارالفائدة ٍ
كحدأقصىوفقاًلألسعاراملعلنةمنقبلبنكالكويتاملركزيوحتىمتامالسداد.
عند إغالقاحلساباجلارياملدينيطبقعلىالرصيدسعرالفائدة ٍ
يجبإبالغالبنكفوراًفيحالفقدان/سرقةشيك/دفترشيكاتأواستعمالهامنقبلأطرافغيرمخولني،وذلكليتمإيقافصرفتلكالشيكات.علىأن
يتمإبالغمخفرالشرطةوتزويدالبنكمبايثبتذلك.

حسابات التوفير العادية واإللكترونية
 .1في حال إجراءعمليةسحبواحدةأوحتويلمبلغ من حسابالتوفيراإللكتروني ،لنيتمدفعأيةفائدةعنالشهرالذيمتتفيههذهالعملية.
 .2يصدرالبنككشفحسابطبقاًللنظماملعمولبهالديه،وتسريعلى هذاالكشفأحكامالفقرة()9منالبند (أوالً)من الشروطواألحكامالعامةلكافةأنواع
احلسابات.
 .3يكونالسحبمناحلسابنقداًأوبواسطةبطاقاتالسحباآلليأوبأيةأداةأخرىيوفرهاالبنكوفقاًللنظاماملعمولبهلديه،واليجوزالسحبمناحلساب
مبوجبشيكات.
حسـاب الـدانــة:
هو حساب سحوبات جوائز مالية ،ال حتتسب عليه فوائد وال تصدر عليه دفاتر شيكات .يتم فتحه بنا ًء على الطلب للكويتيني واملقيمني مبوجب إقامة صاحلة وفقاً
للشروط واألحكام التالية:
 .1ميكن فتح حساب الدانة في أي فرع لبنك اخلليج أو من خالل اخلدمة املصرفية الهاتفية لبنك اخلليج أو من خالل اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت (للعمالء
احلاليني) ،على أن يتم إيداع مبلغ  200د.ك .كحد أدنى في احلساب اجلديد.
 .2تتأهل احلسابات الفردية فقط لدخول سحب الدانة .ال يتأهل احلساب للدخول في سحوبات الدانة في أيّ من احلاالت التالية:
• إذا أقفل العميل حسابه قبل تاريخ السحب أو في يوم السحب ويتم اختيار فائز بديل في هذه احلالة
• إذا انخفض الرصيد عن  200د.ك .في أي يوم خالل الفترة ما بني آخر موعد لإليداع ووقت اجراء السحب
• إذا كان هناك حجز قضائي و/أو جتميد و/أو وقف للحساب و/أو املبلغ بناء على حكم أو أمر قضائي أو من جهة رقابية أو بناء على طلب البنك أو ألي سبب
أخر مبرر.
5

 .3للتأهل لدخول سحوبات حساب الدانة ،يجب التقيّد بالشروط التالية:
• فتح احلساب وإيداع احلد األدنى املطلوب وهو  200د.ك.
• احملافظة على احلد األدنى املطلوب من آخر يوم لإليداع حتى بعد إجراء السحب
 .4لبنك اخلليج احلق املطلق في اإلعالن عن اسم الفائز بسحب الدانة في جميع وسائل اإلعالم ونشر صورته فيها.
 .5ال يجوز ألصحاب التراخيص املنظمني للعرض واملسوقني واملوزعني أو احملالت أو املؤسسات أو الشركات املشتركة بالعرض واحملالت التي متارس نفس النشاط
التجاري الذي ميارسه احملل املنظم للعرض وكل من يعمل لديهم وأزواجهم وأقرابهم حتى الدرجة الثانية أو الوزارات أو املؤسسات احلكومية التي تقوم بالشراء
بصفتها الرسمية االشتراك في العرض .ويجوز لوزارة التجارة والصناعة استثناء ذلك وفقا لطبيعة العرض وحسب ما تراه الوزارة مناسبا ،كما تسحب اجلائزة
إذا ثبت حصول احدهم عليها مخالفا لهذا البند.
 .6ال متنح جائزة الدانة إال لصاحب احلساب شخصياً أو لورثته في حال وفاته أو للولي أو الوصي وفقاً ألحكام القانون.
يوم من الشهر عن احلد األدنى وهو  200د.ك.
 .7يتم خصم دينارين من حساب العميل شهرياً إذا قل رصيده في أي ٍ
 .8يحصل العميل على فرصة واحدة عن كل  100د.ك .يومياً .ويتم احتساب الفرص لكافة السحوبات بدءاً من  1يناير من كل عام.
.9يعتبر حساب الدانة جامداً في حال عدم حدوث أيه عملية عليه (سحب أو إيداع) ملدة  48شهراً متتالياً ،مع اإلعفاء من الرسوم الشهرية ورسوم تفعيل احلساب
اخلاصة باالحتفاظ باحلسابات الراكدة ،وفي هذه احلالة سيقوم البنك بإخطار العميل بريدياً ويطلب منه مراجعة الفرع التابع له لتحريك احلساب ،ويفوض
العميل البنك بتحريك حسابه املجمد بإجراء أي عملية عليه وفقاً لقرار البنك في ذلك ،وفي حالة استمرار جتميد احلساب ملدة تزيد عن  15سنة من تاريخ
آخر عملية متت عليه لن يقوم البنك بإغالق احلساب و حتويل رصيده وفقا لإلجراءات املتبعة ،كما يحتفظ العميل بفرص الفوز باجلوائز املقررة خالل فترة
ركود احلساب ،حيث يدخل ضمن السحوبات املختلفة (تطبق الشروط واألحكام).
 .10في حال إصدار بطاقة ائتمانية مقابل حجز من حساب الدانة ،يحق للبنك حتصيل املبالغ املتأخرة من أي من حسابات حامل البطاقة الرئيسية لدى البنك أو
مع أي بنك آخر (مبا في ذلك حساب الدانة) ،في حالة عدم السداد.
حسابات الودائع:
 .1تستحقالوديعةفقطعندتاريخاالستحقاق املتفق عليه،وحتتسبالفوائدوفقاًللنظماملطبقةعلىكل 
منتج
 	.2يتممتديدأجلالوديعة الثابتة-تلقائياً-ملدةأوملددأخرىمماثلةدونحاجةإلىإخطارأوتنبيه،مالميتسلمالبنكمنالعميل تعليمات خطية بخالف ذلك
عند تاريخ اإلستحقاق بحد أقصى
.3إذاطلبالعميل استردادالوديعة الثابتةقبلحلولتاريخاستحقاقها،فاليستحقالعميلفائدةعنأيمدةكانتفيهاالوديعةقائمة،ويحقللبنكخصمالعمولة
احملددةوفقاًللنظماملطبقةفيالبنك
 .4الوديعةذاتالفائدةمسبقةالدفعتستحقملرةواحدةفقط،واليتمجتديدأجلها،واليحقللعميلطلباستردادالوديعةقبلتاريخاستحقاقهاإالفيحالإعادة
قيمةالفوائداملدفوعةلهمقدماً،باإلضافةإلىأيةرسومأوعموالتأومصروفاتترتبتعليها
 .5فيحالفقدانإيصالالوديعةالثابتة،يتمإصداربدلفاقدعنهابناءعلى طلبالعميلاخلطي
 .6تعتبربياناتالوديعةاملطبوعةعلىاإليصالالذييصدرهالبنكصحيحةمالميتمإخطارالبنككتاب ًةبخالفذلكخاللخمسةعشريوماًمنتاريخذلكال
إيصال
 .7إذاصادفتاريخاستحقاقالوديعةيومعطلةرسميةيتممتديدها-تلقائياً-لالستحقاقفييومالعملالتاليوبسعرالفائدةاألصلي
بشأنها

 .8تعتبرإضافةقيمةالوديعةوفوائدهاحلسابالعميلفيتاريخاالستحقاقمبرّئاًلذمةالبنكجتاهالعميل،واليعتدعندئذباإليصالالسابقإصدارهللعميل
 .9ال يتم إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات مصرفية بجميع أنواعها على حسابات الودائع
 .10فيحالمنحقرضللعميلبضمانالوديعة ،يظلالرهنسارياًعليهالصالحالبنكحتىفيحالةمتديدأجلهاملدةأوملددأخرى،أوفيحالتعديلرقمهاأو
عملتهاأومبلغها،أوحلولتاريخ استحقاقها،إلىأنيتمسدادكاملاملديونيةاملضمونةمبوجبها.ويحقللبنككسرالوديعةقبلتاريخاالستحقاق  -بدون دفع
فوائد -إذاحلأجلاملديونيةدونحاجةإلىموافقةالعميلاملسبقةأوإشعارهبذلك،ليستوفيالبنكقيمةاملبالغاملستحقةلهعلىالعميل.
احلسابات املشتركـة:
 .1يفتحاحلساباملشتركبنيشخصنيأو ثالثة أشخاص بح ّد أقصىبالتساويبينهم،مالميكنهناكاتفاقبخالفذلك.ويراعيفيالسحباتفاقأصحاب
احلسابعلىطريقةإدارةاحلساب
 	.2يكونجميعأصحاباحلسابمسؤولنيبالتضامنجتاهالبنكعنسدادأيةمستحقاتتنشأعلى هذااحلسابمهماكانسببهاأومنشؤها.ويحقللبنكأن
يستوفيهذهاملستحقاتمنالرصيدالدائنفيأيحسابفرديبإسمأيّ منأصحابهذااحلساب،أوحصتهفيأيحسابمشتركآخر.
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 	.3يوافق أصحاب احلساب املشترك على أنه يحق للبنك عند إجراء املقاصة بني احلسابات املختلفة ألحد أصحاب احلساب املشترك إدخال حصته في هذا
احلسابضمناملقاصة
	.4في حال رغبة أحد املشتركني بالتخارج من احلساب ،فإن ذلك يؤدي إلى أحقية البنك في إغالق احلساب املشترك
 	.5في حالة توقيع حجز قضائي على أحد الشركاء في احلساب حتت يد البنك (أياً كان السند املوقع به) ،يتم حجز حصة احملجوز عليه (املشترك باحلساب)
احلجزعلىبقيةحصصالشركاءأوأيةمبالغتودعبعدتوقيعاحلجز
 	.6عندوفاةأحدأصحاباحلساباملشتركأوفقدهاألهليةالقانونية،يجبعلى باقي الشركاءإخطارالبنكبذلك ،وعلى البنك إيقاف السحب من احلساب
املشترك حتى يتم استالم املستندات اخلاصة بتحديد الورثة وأنصبتهم ،أو تعيني قيّم في حالة فقد األهلية ،على أن يتم إغالق احلساب في حالة الوفاة أو رغبة
القيّم بالتخارج من احلساب
 	.7عندإخطارالبنكبأينزاعقدينشأبنيأفراداحلساباملشتركيتموقفالتعاملعلىاحلساب،واليتحملالبنكأيةمسؤوليةجراءهذاالوقف
 	.8يقر أصحاب احلساب املشترك أنهم املستفيدون من احلساب ،واليحق لهم استخدامه لصالح الغير ،أو في غير الغرض الذي خصص له احلساب .وبخالف
ذلك،يحقللبنكاتخاذاإلجراءالذييراهمناسباًفيهذاالشأنمبايحفظكافةحقوقه.
حساب التوفير لألطفال وطالب املدارس الثانوية والكليات واجلامعات (األطفال/الشباب):
القصر حتت  15سنة:
ّ
أصحاب حسابات
• يجباحلصولعلىطلبفتححسابمنولياألمربإسمالعميلالقاصرالبالغمنالعمرأقلمن 15سنة،علىأنيتمتقدميالبطاقةاملدنيةلك ّلمن
ولي األمروالقاصرإلىالبنك
• يجوزلوالدةالقاصرفتحاحلسابمنأموالهااخلاصة،بعد تقدميشهادةميالدالقاصر.تقومبتوقيعمنوذجاإلقراراملعد في البنكلهذاالغرض
• التوجدرسوموالحدأدنىمناإليداعلفتححساباتاألطفال ،والتصدرعلى هذه احلسابات دفاترشيكاتأوبطاقاتمصرفية،كماالمتنحقروض
ألصحابهذهاحلسابات.
الفئات العمرية هي :من  25 - 15سنة:
• يجوزجلميعطالباملدارسالثانويةوالكلياتواجلامعاتمنالفئةالعمرية25 - 15سنةفتححسابوطلببطاقةصرفآليعلىحسابRED
• التوجدرسومأوحدأدنىلإليداعفيحساباتالتوفيرلطلبةاجلامعاتوالكليات ،والتصدرعليهادفاترشيكاتأوبطاقاتمصرفية،كماالمتنحقروض
ألصحابهذهاحلسابات.
اخلدمات املصرفية اإللكترونية (اخلدمات املصرفية عبر االنترنت وعبر الهاتف النقال):
تتضمناخلدماتاملصرفيةاإللكترونيةكافةاملعامالتاملاليةوغيراملاليةالتييجريهاالعميلعبراألجهزةالثابتةأواحملمولة،مبافيذلك -عليسبيلاملثالال
احلصر -أجهزةالصرفاآلليوأجهزةاحلاسباآلليوالهواتفالثابتةوالهواتفالنقالةواملساعدالرقميالشخصي )،(PDAوأيةوسيلةأخرىيقدمهاالبنكمن
وقتآلخر .ويوافقالعميلويق ّرمبوجبهذا،علىشروطوأحكاماخلدماتاملصرفيةعبراالنترنتوعبرالهاتفالنقالاملبينةفيمايلي.وفيحالرغبةالعميل
في احلصول على خدمة مصرفية إلكترونية أخرى من البنك غير مشمولة بهذه الشروط واألحكام ،عليه أن يقوم بالتوقيع على االتفاقية اخلاصة بتلك اخلدمة
واملعمولبهالدىالبنك .وتعتبرالشروطواألحكاماخلاصةالواردةبتلكاالتفاقيةمتمّمةومكمّلةلشروطوأحكاممنوذجطلبفتححساب،وتشكلجزءاًاليتجزأمنه.
التعريفات:
•
•
•
•
•
•

•التعليمات:تعنيكلطلب يدرسهو/أوينجزهالعميل،حسبمايتطلبالسياق،أوأيعمليةأوتعاملآخرفياملنتجاتمنقبلالعميلالذييستخدم
اخلدمة 
•برنامج املوبايل:يعني البرنامج الذيمتتنزيلهعلىالهاتفالنقالأوجهازاالتصالاخلاصبالعميل،إضاف ًةإلىحقوقامللكيةالفكريةالعائدةللبنك
والتيصممهاالبنك،والتيسيكونبإمكانالعميلمنخاللهاإعطاءاألوامروالدخولإلىاخلدمة
•املنتجات:تعنياحلساباتاملصرفيةمبافيهااحلساباتواملنتجاتأواخلدماتاألخرىالتيتوفرللعميلمنوقتآلخر
•الهاتف:يعنيجهازالهاتفالذيبحوزةالعميل و/أوفيملكيتهو/أوحتتسيطرته،والذيمتتعينيرقمخاصبهيستطيعالعميلمنخاللهاالتصال
بالبنكسواءباستالمتنبيهاتالرسائلالقصيرة،أوبإعطائهتعليماتأوبدخولهعلىاخلدمة
•رقم/أرقام الهاتف :يعني الرقم و/أو األرقام التي مت تعيينها لهاتف العميل واملسجلة لدى البنك ،ويق ّر العميل بأن هذه األرقام هي ملكاً له وحتت
سيطرتهو/أوحيازته
•األسعار والرسوم :تعني األسعار والرسوم املتوجبة الدفع للبنك مقابل استخدام العميل اخلدمة مبوجب الشروط ،أو غيرها من األسعار والرسوم
التييقومالبنكبإبالغالعميلبهاحسبتقديرالبنكوحدهمنوقتآلخر،مبافيذلكعلىسبيلاملثالالاحلصر،عنداستخدامالعميلاخلدمة
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•
•
•

•

•البياناتاألمنية:تعنياسماملستخدموكلمةالسروالرقمالسري ( )PINوالبياناتاألخرىالتيقدتطلبمنالعميلمنوقتآلخرللدخولإلى
اخلدمة
•اخلدمة:تعنياخلدمةاملصرفيةالتييوفرهاالبنكللعميلمنوقتآلخرعنطريقالبرنامجأواملوقعاإللكتروني،والتييستطيعالعميلالدخول
إليهامنالهاتفأواجلهازالنقالأوجهازاحلاسوبالشخصي
•دليلاملستخدم:يعنياإلرشاداتواملعلوماتالصادرةعنالبنكفيمايتعلقبالبرنامجأواخلدمة،والتييجوزتعديلهامنوقتآلخر،والنسخةاحملدثة
منالدليلمتوفرةعلىاملوقعاإللكترونيللبنكعلىالرابطالتالي http://www.e- gulfbank.com:والروابطاألخرىالتيقديحددهاالبنك
منوقتآلخرحسبتقديره
•املوقعاإللكتروني:يعنيموقعاالنترنتواملوقعاإللكترونياآلمنالذيميلكهويشغلهالبنكعلىالرابطhttp://www.e-gulfbank.comأوعلى
رابطآخرقديحددهالبنكمنوقتآلخرحسبتقديره،والذييستطيعالعميلالدخولمنخاللهإلىاخلدمة

الشروطواألحكام:
•

•الشروط :شروطوأحكاماخلدماتاملصرفيةعبراإلنترنتوعبرالهاتفالنقال،وأيةشروطوأحكامأخرىيوفرهاالبنكللعميلفيمايتعلقباخلدمة،

•

•شروط املنتج :أيةشروطوأحكامخاصةمرتبطةباستخدامالعميلاخلدمةاملذكورةفيالشروطواألحكام،والتيتنطبقعلىأيمنتجمحدديستطيع

مبافيذلكدليلاملستخدم

العميلالوصولإليهأواستخدامهعبراخلدمة،والذييجوزتوفيرهللعميلقبلمباشرتهباستخداماخلدمةأوفينفسالوقتأوبعدذلك .وفي

حالوجودأيتعارضبنيهذهالشروطوشروطأيمنتجأخرىتطبقهذهالشروط
•


طرفثالثأيحقوقمبوجبها.ومنخاللقيامالعميلبتحميلالبرنامج،وفي
ٍ
•وضعتهذهاخلدمةلالستخدامالشخصيفقط،حيثلنيكونألي

كلمرةيدخلفيهاعلىالبرنامجأويستخدماخلدمة،فهويؤكدصراح ًةبأنهقداطلّععلىهذهالشروطووافقعليها

 – 1استخدام اخلدمة
بإمكانالعميلاستخداماخلدمةمنخالل ( )1إدخالبياناتهاألمنيةفياخلاناتاملطلوبةعلىصفحةالدخولإلىاخلدمة)2( ،االتصالبالبنكمستخدماًهاتفه
النقال وتزويد البنك ببياناته األمنية ،ويجوز للبنك إبالغ العميل من وقت آلخر بتغيير تفاصيل بياناته األمنية و/أو الطريقة التي يشترطها البنك لدخول العميل
إلىاخلدمة.
 – 2التزامات العميل املرتبطة ببياناته األمنية:
 1-2علىالعميلالقيامبكافةاالحتياطاتاملطلوبةحلمايةبياناتهاألمنيةوالبرنامجوجهازهاتفه،ومنعاستخدامهافيعملياتاحتياليةأودونتصريحمنه.
 2-2يوافقالعميلعلىأنتشملاإلحتياطاتاملطلوبةمبوجبالبند  1-2مايليعلىسبيلاملثالالاحلصر:
 1-2-2االمتناعمتاماًعنكتابةأوتدوينتفاصيلبياناتهاألمنيةبشكلقديفهمهالغير.
 2-2-2عدماختياربياناتأمنيةيسهلمعرفتهامنقبلالغير.
 3-2-2التأكدمنعدمسماعالغيرأورؤيةأحدالبياناتاألمنيةللعميلعنداستخدامهلها.
 4-2-2احلفاظعلىأمنوسريةوفرديةهذهالبيانات.
 5-2-2عدم السماح للغير باستخدام البرنامج ،الهاتف أو البيانات األمنية للعميل وعدم الكشف عنها ألي شخص آخر إال عندما يقوم العميل بالتسجيل
للبرنامجأوحتديثبياناتهأوفيحالكانذلكالكشفمطلوباًمبوجبأيقانون.
 6-2-2احلفاظعلىسريةمعلوماتاملنتجاتالتيتتضمنبياناتشخصية(كشوفاتاحلساب)،والتصرففيهابشكلسليموآمن.
 7-2-2تغييربياناتالعميلاألمنيةبشكلمنتظم.
 8-2-2تغييرالبياناتاألمنيةفوراًوإبالغالبنكبذلكفيحالعلمأوشكالعميلبأنهناكمناطلّععليها،أوفيحالطلبالبنكمنهذلك.
 9-2-2احلفاظعلىأمنوحمايةالهاتفوكافةاألجهزةالتيمتتنزيلالبرنامجعليهاللدخولإلىاخلدمة.
 10-2-2االمتناعمتاماًعنالدخولإلىاخلدمةعبررابطموجودفيبريدإلكترونيأورسالةقصيرةأووسيلةاتصالإلكترونيةأخرىمالميكنالبنك
هومنأرسلهاإلىالعميل.
 11-2-2االمتناعمتاماًعنالدخولإلىاخلدمةمنجهازمتوفرللعامةدونالتأكدأوالًمنعدمإطالعالغيرعلىالبياناتاألمنيةللعميلأونسخهاأوتخزينها
أواحلصولعليها،أوإمكانيةالدخولإلىاخلدمةباسمالعميل.
 12-2-2االمتناععنتسجيلأيةبياناتأمنيةعلىأيةبرامجآليةتقومتلقائياًبتخزيناملعلومات.
 13-2-2التأكد من عدم ترك اجلهاز دون رقيب بعد أن يكون العميل قد دخل إلى احلساب ،والتأكد من عدم استخدام الغير للجهاز إال بعد خروجه من
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احلسابباتباعاإلجراءاتالالزمة.
 14-2-2اتباعكافةالتدابيراألمنيةاملوصىبهامنقبلالبنكو/أومصنّعاجلهازالذييستخدمهالعميلللدخولإلىاخلدمة.
 3-2فيحالضياعأوسرقةأيةبياناتأمنيةخاصةبالعميلأووجودشكلديهباستخدامهاأومحاولةاستخدامهامنقبلالغيرأوحدوثأيمناحلاالت
املذكورةفيالبند  ،2-8يتعنيعلىالعميلإبالغالبنكفوراًبذلك،ودونإبطاء ،عن طريق زيارة أقرب فرع ،أوباالتصالبالبنكعلىاألرقامالتالية:
 1-3-2من داخل الكويت( 1805805 :خدمة االتصال متوفرة  24ساعة)
 2-3-2من خارج الكويت( +965 22444383 :خدمة االتصال متوفرة  24ساعة)
 4-2بصرف النظر عن أحكام البند  ،2-3يتعنيعلىالعميلتأكيدفقدانأوسرقةتفاصيلبياناتهاألمنيةخطياًفيحالطلبالبنكمنهذلك.
 5-2يطلبالبنكمنالعميلالتعاونمعهومعالشرطة -أوأيةسلطاتمختصةأخرى -فيمايتعلقبأيحتقيقيتمبشأنسوءاستخدامفعليأومشتبهبه
للبياناتاألمنيةللعميلأومنتجاتهأوهاتفهأواخلدمةأوالبرنامج.
 6-2يتعنيعلىالعميلإبالغالشرطةأوأيةسلطةمختصةأخرى عنأيةمعاملةأوتعليماتغيرمصرحبها،وذلكخالل  48ساعةمنطلبالبنكلذلك.
كمايجوزللبنكالكشفعنمعلوماتالعميلأوعنمنتجاتهللشرطةأوأيأطرافثالثةإذاكانذلك،برأيالبنكوحده،سيجنبهاخلسائرأويعوّضها.
 7-2يؤكدالعميلمبوجبهذاويقرويتعهدبأنرقم/أرقامالهاتفالتيقامبتزويدهاللبنكهيملكاًلهو/أوحتتسيطرتهو/أوفيحيازتهوأنأيةمعلومات
أواتصاالتتتمعلىومنالهاتفمبافيهاإعطاءاملعلوماتهيحتتسيطرةالعميلوعلىمسؤوليتهوستبقىكذلك.
 8-2يتعهدالعميلمبوجبهذابإبالغالبنكفوراً،وفقاًللبند  2-3بأيتغييرفيرقم/أرقامالهاتفأوضياعاجلهازأوالرقم/األرقام،أوأيةتفاصيلأخرى
مرتبطةبخروجالهاتفعنسيطرتهو/أوأيتغييرقد	 يؤثرعلىتوفيراخلدمةله.
 9-2أيشخصيدخلعلىاخلدمةباستخدامالبياناتاألمنيةللعميل،سواءمتذلكبعلموتصريحمنهأمال،سيتمكنمنإجراءالعملياتوالتعاملمبنتجات
العميل ،مبا في ذلك إصدار التعليمات .ووفقاً للبند  3-1لن يكون البنك ملزماً بالتأكد من أو اتخاذ أية خطوات حملاولة التأكد من أية تعليمات يتلقاها من
العميلأومنأيشخصآخرمصرحلهأويبدوأنهقد صرّحلهمنقبلالعميلبالتصرفبحسابالعميل،أوالتعليماتالتيتبدوعلىأنهامرسلةمنالعميل
عنداستخدامهذهاخلدمة.
 – 3التعليمات
 1-3ما لم يتلقى البنك إشعاراً من العميل وفقاً للبند  2-3و  2-4أو  2-8قبل استالم تعليمات ما:
 1-1-3يتصرفالبنكبنا ًءعلىتلكالتعليماتويعتبرهاصحيحةوصاحلة،ويتحملالعميلكاملاملسؤوليةعنتلكالتعليمات.
 2-1-3يوافقالعميلعلىاعتمادالبنكعلىاملعلوماتالتييزودهالعميلبها،لتنفيذأيةتعليمات،ولنيكونالبنكملزماًبالتحققمنتلكالتعليمات،ويقوم
البنكبتنفيذأيةتعليماتصادرةعنالعميلدونالسعيللحصولعلىتأكيدآخربشأنها.
 3-1-3لنيعترضالعميلأويقدمأيةمطالبةفيمايتعلقبتلكالتعليمات.
 2-3بصرف النظر عن أحكام البند  ،3-1يحتقظالبنكباحلقفيإجراءاملزيدمنالتحرياتملنعأيةعملياتاحتيالمرتبطةبأيةتعليمات،ويجوزلهرفض
تنفيذالتعليماتحسبتقديرهوحده.
 3-3يقومالبنكبتنفيذالتعليماتفقطفيحالوجودرصيد/حدمتوفروكافوقابلللصرففيحسابالعميل.وبخالفذلكأوأليسببآخر،حسب
تقديرالبنكوحده،يحتفظالبنكباحلقفيرفضتنفيذأيةتعليمات.
 4-3فيحالرفضالبنكتنفيذأيةتعليمات،سيقومببذلاجلهداملناسبإلبالغالعميلبأسبابالرفض(إنأمكن)وبأيةأخطاءفعليةأدتإلىذلكالرفض.
 5-3يوافقالعميلعلىأنالبنكلنيكونمسؤوالًعنأيةرسومتأخيرأوجزاءاتأوخسائرأوتعويضاتعناألضرارأومصاريفمباشرةأوغيرمباشرة،
البسببقرارالبنكبعدمتنفيذأيةتعليمات.
سواءتكبدهاالعميلأوسوفيتكبدهامستقب ً
 6-3يوافقالعميلعلىأنالبنكلنيكونملزماًبتعديلأوتغييرأوتبديلأيةتعليماتبعدأنيتلقاهامنالعميل،وبأنكافةالتعليماتستكوننهائية وملزمة.
 7-3يوافقالعميلعلىأنهفيحالتزويدهالبنكبأيةمعلوماتغيرصحيحةأوفيحالتضمنتالتعليماتالصادرةعنهللبنكأيةأخطاء،فإنهسيبذل
أفضلجهودهلتصحيحأوعكستلكالتعليمات.ويوافقالعميلعلىحتملكاملاملسؤوليةعنأيةخسائرمباشرةأوغيرمباشرةناجتةعنمثلتلكاألخطاء
فياملعلوماتأوالتعليماتالتيقامبتزويدهاللبنك.
 8-3يقرالعميلويتعهدمبوجبهذا،دونشرطوبشكلغيرقابلللرجوععنه،مبسؤوليتهعنأيةتعليماتيقدمهاللبنكأوتعليماتمرتبطةبالدخولإلى
اخلدمة،وبأنأيةتعليماتيقدمهاسوفتعتبرأمراًمباشراًونهائياًلتنفيذهامنقبلالبنكعلىحسابالعميل.ويوافقالعميلمبوجبهذابأنالتعليماتالتي
يصدرهاهيدليلحاسمعلىنيةالعميلفيالتعاملمبنتجاته،وبأنالتعليماتستكونملزمةله،ويوافقالعميلعلىالتنازلعنأيةحقوقفيرفعأيةمطالبة
أودعوىللمباشرةبأيةإجراءاتضدالبنكفيمايتعلقبذلك.
 – 4األسعار والرسوم
1-4

تكوناألسعاروالرسومخاضعةللتغيير،وستكونتفاصيلتلكاألسعاروالرسوممتوفرةعندمباشرةالعميلمبعاملةأوتعليماتما.
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 2-4يقومالبنكبخصمكافةاألجوروالرسومذاتالعالقةمنحسابالعميلإضافةإلىأيةرسومأوأجورأخرىتفرضهاأيةجهةحكوميةأورقابية.
 3-4تكونكافةاألسعاروالرسوموأسعارالصرفواألجوراألخرىالتيتبلغللعميلملزمةلهعندإصدارهالتعليمات.
 4-4يكونالعميلمسؤوالًعنأيةرسومهاتفيةأواتصاالتأخرىوأيةرسوميفرضهامورداخلدمةلهاتفهالنقالنتيج ًةلتنزيلهأوحتميلهالبرنامجو/أو
استخدامهاخلدمة.
 5-4يوافقالعميلعلىسدادكافةالرسوماملرتبطةباستخدامالبرنامجو/أواخلدمةويحقللبنكخصمأيةعموالتورسومغيرمدفوعةمنحسابالعميل
بالطريقةالتييراهاالبنكمناسبة.
 – 5مسؤوليات العميل
 1-5دوناإلخاللبأيةمسؤولياتعلىالعميلمبوجبهذهالشروط،يكونالعميلمسؤوالًعنأيمنوجميعاخلسائرالتيقدتلحقبهأوبالبنكأوبالغير
فيحالقامالعميلبأيظرفاحتيالعنداستخدامهاخلدمةأونتيجةإلخاللهبهذهالشروط.
 2-5يكونالعميلمسؤوالًعنكافةاخلسائرفيحالإخفاقالعميل (أليسببمناألسباب)فياستخداماخلدمةوفقاًللشروط(مبافيذلكعلىسبيل
املثالالاحلصراحلفاظعلىسريةبياناتهاألمنيةوإبالغالبنكوفقاًملاهومذكورفيالبند .)2
 – 6مسؤوليات البنك
 1-6يقومالبنكببذلالعنايةالواجبةلضمانأنأيةمعلوماتيقومبتوفيرهاللعميلبهدفالدخولإلىاخلدمةواستخدامهاتعكسبشكلدقيقاملعلومات
املخزنةفيأجهزةالكمبيوتراخلاصةبالبنك،وفيحالكانتتلكاملعلوماتمقدمةمنقبلطرفثالث،فهيتعكسبشكلدقيقاملعلوماتالتييحصلعليها
البنكمنذلكالطرف.
 2-6فيحالكانتاملعلوماتاملوفرةمنخاللاخلدمةخارجةعنسيطرةالبنكاملعقولة (أيفيحالتوفيرهامنقبلطرفثالث)،اليستطيعالبنكأن
يضمنأنتلكاملعلوماتدقيقةأوخاليةمناألخطاء.
 3-6يجوزتوفيرمعلوماتمعينةخاضعةلقيودمعينةأوعلىأساسمحدد (أيتعتبردقيقةفقطكمافيتاريخمعني)وبتلكاحلالةيكوناالعتمادعلىتلك
املعلوماتمنقبلالعميلخاضعاًلتلكالقيودأوصحيحةفيوقتتوفيرها.
 4-6يوافقالعميلعلىاستخدامالبرنامجواخلدمةعلىمسؤوليتهاخلاصة.
 5-6لنيكونالبنكمسؤوالًعنأيةخسائرأوتعويضاتعنأضرارتلحق بالبيانات،البرامج،الكمبيوترات،الهواتفالذكية،الهواتف،أوأجهزةاالتصاالت
األخرىاخلاصةبالعميل،والتييسببهاالعميلعنداستخدامهالبرنامجو/أواخلدمة.
 6-6مالميوافقالبنكعلىغيرذلكأومراعاةللقانوناملعمولبه،لنيتحملالبنكأيمسؤوليةناجتةعنأومتعلقةباستخدامأوعدمإمكانيةاستخدام
البرنامجأواخلدمةمنقبلالعميلفيأيوقتمناألوقات.
 7-6مالمتكناخلسارةنتيجةلعمليةغش،أوتقصيرمتعمدمنقبلالبنكأومنقبلأيمنموظفيهأووكالئه،لنيكونالبنكمسؤوالًعنأيةخسائر
خاصةأوتبعيةأوغيرمباشرة،أوأيةتعويضاتجزائيةأوخسارةاألرباح،أوأيةخسائر،أضرار،تكاليف،أومصاريفيتكبدهاالعميلنتيج ًةلتأخيرأوإنقطاع
أوتعليقاخلدمة،أوأليسببآخرخارجعنإرادةالبنكاملعقولة.
 8-6بالرغم من قيام البنك باتخاذ كافة االحتياطات األمنية املمكنة حلماية البيانات واملراسالت ،إال أنه يخلي مسؤوليته في حال مت اعتراض سير أية
تعليماتأوغيرهامنالبياناتأواملراسالتيرسلهاالعميلللبنكولنيكونالبنكوالأيمنشركاتهالتابعةأواألطرافالثالثةالتيتعمللدىالبنكلتوفير
اخلدمةمسؤولنيعنأيةخسائريسببهاأيفشلفياالتصالأوالدخولغيراملصرحبه،أوالسرقة،أوأعطالفيالنظماإللكترونية،أوانقطاعاخلدمة،أو
فيروساتتلحقبالهاتفأوالهاتفالذكيأوأيةعواملأخرىخارجةعنسيطرته.
 9-6يخليالبنكمسؤوليتهمنكافةالضماناتمنأينوعكانت،صريحةأمضمنية،مبافيذلكعلىسبيلاملثالالاحلصر،ضمانقابليةالبرنامجللتسويق
ومالءمتهلغرضمعني،أوعدمانتهاكحقوقامللكيةالفكريةأوحقوقالغير.كمااليقدمالبنكأيةضماناتأوإعالناتبخصوصالنتائجالتيقدتظهرعند
استخداماخلدمة،أوبخصوصدقةأومصداقيةأيةمعلوماتيحصلالعميلعليهامنخاللهذهاخلدمة.
 10-6شبكاتاالتصاالتالسلكيةوالالسلكيةليستوسيلةاتصالمضمونةمتاماً.وعليه،اليضمنالبنكوالأيمنشركاتهالتابعةبإمتامالدفعات/تنفيذ
التعليمات أو توفر اخلدمة في وقت معني مبا أن اخلدمة قد تنقطع أو تتوقف ،على سبيل املثال ال احلصر ،ولن يتحمل البنك وال أي من شركاته التابعة
املسؤوليةعمايلي:
 1-10-6أيةخسائر،تكاليف،تبعات،أضرارأومصاريفقدتنشأبشكلمباشرأوغيرمباشرفيحالعدممتكنالعميلمناستخدامالبرنامجأواخلدمة
أليسبب.
 2-10-6أيتأخيرأوفشلفياإلرسالأواالستقبالأليةتعليماتأوإخطاراتمرسلةعبربرنامجاملوبايلأوالهاتف.
 3-10-6أية تكاليف أو أجور أو رسوم من أي نوع يتم تكبدها نتيج ًة لـ ( )1تعامل البنك مبنتجات العميل )2( ،أي قيد مدين و/أو دائن يجرى على حساب
العميل بنا ًء على تعليماته .و/أو ( )3أي خطأ أو نقص في املعلومات أو عطل يتم على املعلومات التي يتم استرجاعها من خالل استخدام اخلدمة.
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 11-6لن يكون البنك مسؤوالً جتاه العميل (ويعذر العميل البنك مبوجب هذا) في حال أخفق البنك في تنفيذ أي من التزاماته عندما يكون سبب هذا
اإلخفاقخارجعنسيطرةالبنكاملعقولة.
 12-6يجوزللبنك ،فيأي وقتمن األوقات ،وحسبتقديره وحده،احلدمنكميةالتعليماتالتي بإمكانالعميل إرسالها لهوعدد مراتإرسالها .ويقوم
البنكببذلمساعيهاملعقولة،حيثيكونذلكممكناًوعملياً،إلبالغالعميلمبثلتلكالقيود.
 13-6في حال مت تزويد أي عنصر من عناصر هذه اخلدمة من قبل طرف ثالث ،يقر العميل ويوافق على أن عالقته مع البنك مستقلة عن ذلك الطرف
املزودللخدمة،ولنيكونالبنكمسؤوالًعنأيةتصرفاتأوإغفاالتتتممنقبلذلكالطرفاملزودللخدمةمبافيذلكأيتعديلأوانقطاعأوإيقافللخدمة
منقبلذلكالطرف.
 – 7التعويضات
 1-7يوافقالعميلمبوجبهذاوبشكلنهائيعلىتعويضالبنكوحمايتهمنالضرروكذلكأيمنشركاتهالتابعةأواألطرافالثالثةالعاملةلديهلتوفير
اخلدمة ،وشركائه ومدرائه وموظفيه ومستشاريه ووكالئه ،ضد كافة املطالبات التي ترفع من قبل الغير ،وغير ذلك من االلتزامات واألضرار و/أو التكاليف
(مبافيذلكعلىسبيلاملثالالاحلصر،أتعاباحملاماة)،وكذلكضدكافةاملسؤولياتالتيقديتكبدهاالبنكأوشركاتهالتابعةأواألطرافالثالثةاملرتبطة
(حسباالقتضاء) والناشئةأواملتعلقةمبايلي:
 1-1-7استخدامالعميلللبرنامجأوالهاتفو/أواخلدمةأواالستخداماملصرحبهأوغيراملصرحبهوالذييتمبالنيابةعنالعميل.
 2-1-7اعتمادالبنكعلىاملعلوماتالتييوفرهاالعميل.
 3-1-7أيإخاللمنقبلالعميلبهذهالشروط.
 4-1-7يوافقالعميلويقرمبوجبهذابأنهذاالتعويضسيبقىصاحلاًوسارياملفعولحتىبعدانتهاءهذهاخلدمة.
 – 8االتصاالت/املراسالت
 1-8يجوز للبنك) ومدرائه ووكالئه أو ممثليه أو مقاوليه من الباطن (تسجيل أو مراقبة أية اتصاالت هاتفية تتم فيما يتعلق باخلدمة أو البرنامج .ويجوز
للبنكاستخدامتلكالتسجيالت(والنشراتاخلاصةبها) كماهومبنيأدناه:
 2-8يقومالبنكمبراقبةو/أوتسجيلأوتخزينكافةالتعامالتالتييقومبهاالعميلاملرتبطةباخلدمةوكافةالتعليمات.
 3-8يقومالبنكبتسجيلو/أوتخزينتلكاملعلومات.
 1-3-8للتأكدمنتنفيذتعليماتالعميلبدقة.
 2-3-8للمساعدةعلىاحلفاظعلىجودةوفاعليةالبرنامجواخلدمة.
 3-3-8ألغراضأمنية.
 4-3-8كدليلفيحالنشوءأينزاعيتعلقبالبرنامجأواخلدمةأوأيةتعليمات.
 5-3-8أليسببمناسبآخرحسبتقديرالبنكوحده.
 4-8يحق للبنك االعتماد على كافة املراسالت واألوامر والرسائل والتعليمات اإللكترونية التي يتلقاها من هاتف العميل أو البرنامج أو املوقع .وبناء على
البند  ،3-1لنيكونالبنكملزماًبالتحققمنأوالقيامبأياستفسارحولهويةاملرسل،أومصداقيةمضمونتلكاملراسالتواألوامروالرسائلوالتعليمات
اإللكترونية .يفهم العميل ويوافق على أنه ال يحق له االعتراض على اعتماد البنك على ذلك ،وبأنه سيكون مسؤوالً عن كافة الهواتف وأرقام الهواتف التي
يستخدمهاالعميل،كماعليهإبالغالبنكفوراًبأيةتغييراتتتمعلىرقم/أرقامالهواتفوفقاًللبند  .2-8ولنيكونالبنكمسؤوالًبأيشكلمناألشكالعن
أيةخسارةأوضررأوتكاليفأورسومأومصاريفتلحقبالعميلأويتكبدهانتيجةإلخفاقهفيإبالغالبنكبذلك.
 5-8يوافقالعميلعلىأنهيجوزللبنكتسجيلأوتخزينكافةاملراسالتاملرتبطةباخلدمةأوبأيمناملنتجات،سواءكانتشفهيةأمإلكترونيةأممكتوبة،
أوبأيشكلآخر،ويجوزللبنكإعادةاستخدامهاحسبتقديرالبنكوحدهأوفيحالكانذلكمطلوباًبأمرمحكمةأوأيةحكومةأوسلطةذاتعالقة،وتكون
سجالتومراسالتالبنكاملسجلةأواملخزنةدليلحاسمجتاهالعميلوحجةعليهواليجوزلهجحدها.
 – 9تعليق اخلدمة
 1-9يجوزللبنكفيأيوقتمناألوقاتتعليقاستخدامالعميلللخدمة:
 1-1-9فيحالاشتبهالبنكبتهديدأمناخلدمة.
 2-1-9فيحالاشتبهالبنكبحدوثعمليةاحتيالالستخدامالبرنامجأوهاتفالعميلأواخلدمة.
 3-1-9فيحالاعتبرالبنكأناملخاطرةتزدادمنحيثعدمقدرةالعميلعلىسداداملبالغالتييدينبهاللبنكأوأليطرفثالث.
 4-1-9فيحالاعتبرالبنكأنتعليقاخلدمةهيالوسيلةاملناسبةحلمايةمصالحعمالئهأوعمالءآخرين.
 5-1-9في حال احتفظ البنك بأية منتجات مشتركة مع طرف آخر وتطلب منه مبوجب أي قانون معمول به أو صدر أمر مبوجب أي قانون معمول به أو
حكومةأووكالةمختصةأخرىلتعليقاستخدامالعميلللخدمة (ألنالبنكعلمبوجودنزاعبنياألطرافاملرتبطةمثالً).
 2-9يحاولالبنكبالعادةأنيخطرالعميلبشكلمسبق (وكتابيأوبالهاتف)فيحالسيقومبتعليقاستخدامالعميلللخدمة،ويشرحللعميلسببقيامه
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بذلك،ولكنالبنكلنيقومبإخطارالعميلأوشرحالسببفيحالكانذلكسيضربأيمنالتدابيراألمنيةأوفيحالكانذلكضدالقانونأوغيرممكناً
فيتلكالظروف.
 3-9يجوزللبنكنادراًأنيعلقاستخدامالعميلللخدمةدونإخطارالعميلفيحالعدممتكنالبنكمنالوصولإلىالعميلقبلذلك،وفيحالتطلب
األمرمبوجبالقانوناملعمولبه،أوفيحالقررالبنكحسبتقديرهوحدهأنذلكاإلخطارليسممكناًفيتلكالظروف.
 4-9بإمكانالعميلأنيطلبمنالبنكرفعتعليقاخلدمةمنخاللاالتصالبالبنك.ويقومالبنكبإخطارالعميلفيحينهإذاكانتالظروفاملؤديةلذلك
التعليقلمتعدمنطبقةوبأنهبإمكانهمعاودةاستخداماخلدمة.
 5-9يجوزللبنكأنيعلقاخلدمةمنوقتآلخروفقاًللبند .12-2
 – 10التغييرات
 1-10يحتفظالبنكباحلقفيالقيامبأيةتغييراتعلىشروطاالتفاقيةحسبتقديرالبنكوحده،مبافيذلكتغييراتعلىاخلدمة،ويشملذلكعلى
سبيلاملثالالاحلصر،توسيعنطاقأوتقليصاخلدمة،وعلىأيةأسعارورسوممطبقة،وذلكفيأيوقت.ويقومالبنكبإبالغالعميلبتلكالتغييراتبواسطة
البريد،الهاتف،رسالةقصيرة،رسالةإلكترونية،أوعبرالبرنامجفياملرةاملقبلةالتييدخلفيهاالعميلعلىاخلدمة.
 2-10يجوزللبنكعملأيتغييرعلىالشروطمبوجبالبند  10-1لكافةأوأيمناألسباباملبينةفيهذاالبندوالتيتنطبق:
 1-2-10بعد أو أثناء حدوث تغيير في القانون املطبق ،أو لتعكس تغييراً في ذلك القانون أو التكنولوجيا أو إرشادات الصناعة أو قواعد املهنة أو قواعد
أفضلاملمارساتاملصرفية.
 2-2-10لتعكسعملتوصياتأومتطلباتأوقرارأيةجهةحكوميةذاتعالقةأومحكمةأومحكمأوجهةمشابهةأخرى.
 3-2-10لتعكستكاليفأونتائجأيحدثخارجعنإرادةالبنكوالذيقديؤثرعلىتوفيرالبنكاملنتجاتأواخلدماتأومرافقاخلدمةللعميل.
 4-2-10لتوضيحالشروطأكثر.
 5-2-10لتعكسأيتغييرفيالنظمواإلجراءاتمبافيذلكالتغييرالناجتعنإعادةتنظيمالعمل.
 6-2-10لتعكسأيتغييراتحاصلةأومتوقعةعلىالتكاليف.
 7-2-10لتحسنياخلدمة.
 8-2-10لتعكسالتحديثالذيمتعلىالسياساتالداخلية للبنك.
 9-2-10أليسببوجيهآخرحسبتقديرالبنكوحده.
 3-10يقرالعميلويوافقعلىأنهفيحالاستمرفياستخداماخلدمةبعداستالمهإخطاربأيتغيير،فإنهيوافقمبوجبذلكعلىذلكالتغييرويوافق
علىااللتزامبه.
 4-10فيحالعدمقبولالعميلوموافقتهعلىأيتغيير،عليهإبالغالبنكبذلككتابياًوسوفيعتبرالبنكذلكمبثابةرغبةمنالعميلبإلغاءاخلدمة.
 – 11إلغاء اخلدمة وإنهاء االتفاقية
 1-11بإمكان العميل إلغاء استخدامه للخدمة في أي وقت بواسطة إحدى الوسائل التالية:
 1-1-11إرسال كتاب إلى البنك على عنوان بنك اخلليج ش.م.ك .ص.ب 3200 .الصفاة 13032 ،الكويت.
 2-1-11إبالغ فريق خدمة العمالء خطياً.
 3-1-11إبالغ الفرع الذي يتبع له العميل خطياً.
إذا راسل العميل البنك إللغاء اخلدمة وفقاً للبند  1-11سوف يعتبر البنك ذلك أيضاً إخطاراً من العميل بإغالق أية منتجات قد تكون لديه والتي باإلمكان
الدخول إليها وتشغيلها عبر اخلدمة.
 2-11يجوز للبنك إلغاء توفير اخلدمة للعميل وإنهاء هذه االتفاقية تبعاً لذلك وفوراً في احلاالت التالية:
 1-2-11في حال إخالل العميل ،أو اعتقاد البنك بشكل معقول بوجود إخالل ،بأي بند من بنود هذه االتفاقية أو أية شروط خاصة باملنتج.
 2-2-11في حال كانت لدى البنك أسباب كافية ليعتقد بأن العميل قد ارتكب جرمية فيما يتعلق بأي من منتجات العميل التي بإمكانه الدخول إليها عبر
اخلدمة.
 3-11سوف يقوم البنك بإخطار العميل كتابياً حاملا يكون ذلك ممكناً بشكل معقول بعد إلغاء اخلدمة وإنهاء هذه االتفاقية مبوجب البند .1-11
 4-11يجوز للبنك إلغاء اخلدمة وإنهاء هذه االتفاقية ألي سبب آخر بإعطاء العميل إخطار كتابي مسبق مدته  30يوماً على األقل (أو بواسطة رسالة قصيرة
أو بريد إلكتروني).
 5-11في حال إنهاء هذه االتفاقية ،لن يعود العميل قادراً على الدخول إلى اخلدمة .وقد يؤثر ذلك على بعض منتجاته ،مثالً ،قد يتم إغالق أية منتجات تكون
لدى العميل وال ميكن الوصول إليها وتشغيلها إال عبر اخلدمة .وفي حال كان العميل يتلقى بيانات عبر االنترنت ألي من منتجاته ،فإنه لن يحصل عليها بعد ذلك.
 – 12أحكام عامة
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 1-12إلغاء اخلدمة :يحق للعميل بعد  30يوماً من تنزيله البرنامج أو االشتراك باخلدمة إلغاء اخلدمة مع البنك بإخطار البنك على عنوان بنك اخلليج
ش.م.ك البريدي ،ص.ب ،3200 .الصفاة ،13032 ،الكويت ،أو إبالغ فريق خدمة العمالء أو الفرع الذي فتح العميل به احلساب خطياً.
 2-12توفر اخلدمة :يوافق العميل على أن هذه اخلدمة أو اخلدمات التي يدخل إليها عبر البرنامج أو الهاتف أو جهاز الكمبيوتر قد تكون غير متوفرة بشكل
مؤقت في حال اضطر البنك للقيام بصيانة اعتيادية أو طارئة.
وسوف يحاول البنك إبالغ العميل بذلك بشكل مسبق ،غير أن ذلك قد ال يكون ممكناً في بعض األحيان.
 3-12تغيير البرنامج :تكون هيئة وصيغة وعبارات البرنامج أو الشاشات التي يدخل العميل من خاللها على اخلدمة ،وكذلك الشاشات نفسها ،خاضعة
للتغيير من قبل البنك في أي وقت.
 4-12حقوق امللكية الفكرية :يوافق العميل على أن البنك حاصل على امللكية أو على الترخيص للقيام مبا يلي:
 1-4-12استخدام كافة حقوق امللكية الفكرية في البرنامج وأية مستندات أو معلومات أو مواد يتم احلصول عليها من خالل البرنامج.
 2-4-12استخدام كافة حقوق امللكية الفكرية في اخلدمة.
 5-12مينح البنك العميل مبوجب هذا ترخيصاً غير حصري وغير قابل للتحويل وغير قابل للترخيص من الباطن ،وخال من الرسوم وقابل للرد ومحدود
الستخدام حقوق امللكية الفكرية في:
 1-5-12البرنامج وأية مستندات أو معلومات أو مواد يتم احلصول عليها من خالل البرنامج.
 2-5-12اخلدمة :وذلك فقط الستخدام العميل للخدمة وفقاً لهذه الشروط.
 6-12املعلومات حول العميل:
 1-6-12يوافق العميل على احتفاظ البنك بالتفاصيل الشخصية التي يوفرها العميل أو اآلخرين للبنك خالل فترة تعامل العميل مع البنك.
 2-6-12التفاصيل الكاملة عن كيفية معاجلة البنك البيانات الشخصية للعميل موجودة في الشروط واألحكام العامة للخدمة املصرفية و/أو أي شروط
أخرى خاصة باملنتجات.
 3-6-12يعلن العميل ويضمن أنه يحق له توفير أي من املعلومات املطلوبة من قبل البنك وبأنه مينح البنك احلق في جتميع واستخدام ومشاركة املعلومات
املرتبطة بالعميل وتعليماته واستخدامه ملنتجات البنك واخلدمة ،وعن عالقته بالبنك ،وذلك ليتمكن البنك من توفير اخلدمة للعميل.
 4-6-12ما لم يقم العميل باإليعاز للبنك بغير ذلك ،يجوز للبنك االتصال بالعميل بخصوص املنتجات واخلدمات املتوفرة من قبل البنك ومن شركات مختارة
أخرى يرى البنك بأنها قد تهم العميل أو تفيده .وفي حال يفضل العميل عدم تلقي هذا النوع من املعلومات من قبل البنك ،بإمكانه إبالغ البنك بذلك باالتصال
بفريق خدمة العمالء.
 5-6-12يحتفظ البنك باحلق في طلب معلومات إضافية في أي وقت يراه ضرورياً لضمان عدم استخدام العميل للبرنامج أو اخلدمة مبا يتعارض مع هذ
الشروط أو أية قانون معمول به أو أنظمة أخرى ،مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر ،أي قانون أو أنظمة مخصصة ملنع عمليات غسيل األموال داخل أو
خارج دولة الكويت.
 7-12اإلخطارات :يتعني أن تكون كافة اإلخطارات التي يقدمها البنك للعميل مبوجب الشروط (مبا في ذلك أية تغييرات في الشروط) مقدمة بشكل كتابي،
سواء بالبريد العادي أو رسالة قصيرة أو البريد اإللكتروني أو بشكل إلكتروني عبر البرنامج وتكون حجة قانونية على العميل والبنك.
 8-12عدم قابلية الشروط للتنفيذ :في حال اتضح أن أي جزء من هذه الشروط غير قابل للتنفيذ بأي شكل من األشكال ،لن يؤثر ذلك على سريان باقي
أحكام هذه الشروط بأي شكل .ويجوز أن مينح البنك العميل وقتاً إضافياً لاللتزام بواجباته أو التقرير بعدم ممارسة بعض من حقوق البنك .ولكن مثل ذلك
التـأخير سوف لن يعتبر مبثابة تنازل عن حقوق البنك ،حيث يحتفظ البنك باحلق بعد ذلك باإلصرار على ضرورة التطبيق التام لهذه الشروط.
 9-12االستخدام احملظور :يعلن العميل ويتعهد بأنه لن يستخدم البرنامج أو اخلدمة:
 1-9-12ألي غرض غير قانوني أو غير مسموح ،صراحة أم ضمناً ،مبوجب هذه الشروط.
 2-9-12بأي شكل قد يضر أو يعيق أو يتعارض مع استخدام اخلدمة من قبل أي طرف آخر ومتتعه بها.
 3-9-12للحصول أو محاولة احلصول على أية معلومات من خالل أية وسيلة غير متوفرة بشكل متعمد من قبل البنك أو من خالل اخلدمة.
 10-12استمرارية االلتزامات
يوافق العميل على أن تصريحاته وضماناته مبوجب البند  12-10سوف تبقى سارية ونافذة املفعول حتى بعد إلغاء منتجاته أو إنهاء اخلدمة أو إنهاء عالقته
بالبنك.
 -13األسعار والرسوم
لن تستوفى أية رسوم على إلغاء اخلدمة.
اخلدمات املصرفية الهاتفية:
تتضمن اخلدمات املصرفية الهاتفية كافة املعامالت املالية وغير املالية التي يجريها العميل عبر األجهزة الثابتة أو احملمولة ،مبا في ذلك علي سبيل املثال ال احلصر،
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الهواتف الثابتة والنقالة وأية وسيلة أخرى يقدمها البنك من وقت آلخر .ويوافق العميل ويقر مبوجب هذا على شروط وأحكام اخلدمات املصرفية الهاتفية املبينة
فيما يلي .وفي حال رغبة العميل في احلصول على خدمة مصرفية هاتفية أخرى من البنك غير مشمولة في هذه الشروط واألحكام ،عليه أن يقوم بالتوقيع على
االتفاقية اخلاصة بتلك اخلدمة واملعمول بها لدى البنك .وتعتبر الشروط واألحكام اخلاصة الواردة بتلك االتفاقية متممة ومكملة لشروط وأحكام منوذج طلب فتح
حساب وتشكل جزءاً ال يتجزأ منه.
تعريفات:
الهاتف :يعني جهاز الهاتف الذي بحوزة العميل و/أو في ملكيته و/أو حتت سيطرته والذي مت تعيني رقم خاص به يستطيع العميل من خالله االتصال بالبنك
سواء باستالم تنبيهات الرسائل القصيرة ،أو بإعطائه التعليمات ،وكذلك الهاتف األرضي الثابت الذي يستخدمه العميل لالتصال بالبنك أو للدخول على اخلدمة.
اخلدمة :تعني اخلدمة املصرفية التي يوفرها البنك للعميل من وقت آلخر عن طريق الهاتف والتي يستطيع العميل الدخول إليها من خالل «الهاتف» أو الهاتف
األرضي.
وباستثناء البنود  12-3و  12-4-1و  12-5-1من شروط وأحكام اخلدمات املصرفية عبر االنترنت وعبر الهاتف النقال ،تطبق جميع شروط وأحكام اخلدمات
املصرفية عبر االنترنت وعبر الهاتف النقال على اخلدمات املصرفية الهاتفية.
الشروط واألحكام للخدمة املصرفية الشخصية للرسائل النصية القصيرة:
يتضمن االتفاق بني العميل والبنك الستخدام اخلدمة املصرفية الشخصية للرسائل النصية القصيرة ما يلي:
• •شروط وأحكام اخلدمة املصرفية الشخصية للرسائل النصية القصيرة وأية شروط وأحكام يقدمها البنك للعميل مرتبطة بهذه اخلدمة مبا فيها دليل
املستخدم «الشروط».
• •وتعتبر هذه الشروط واألحكام متممة ومكملة لشروط وأحكام منوذج طلب فتح حساب وتشكل جزءاً ال يتجزأ منه .ويجوز للبنك في أي وقت تغيير الشروط
وفقاً للبند  .10ويجوز استخدام اخلدمة املصرفية الشخصية للرسائل النصية القصيرة ألغراض شخصية أو أغراض جتارية .ولن يكون هناك حق لطرف
ثالث مبوجب هذه الشروط.
• •يؤكد العميل مبجرد توقيعه على منوذج طلب احلصول على اخلدمة املصرفية الشخصية للرسائل النصية القصيرة و/أو منوذج طلب فتح حساب لإلشتراك
في اخلدمة املصرفية الشخصية للرسائل النصية القصيرة ،بأنه قد قرأ ووافق صراحة على هذه الشروط ،سواء رغب في احلصول على هذه اخلدمة
في تاريخ التوقيع عليها أو في املستقبل.
 – 1التعاريف
احلساب :يعني حساب العميل املعتمد لدى البنك.
أيام العمل :تعني من يوم األحد إلى اخلميس (شاملة) باستثناء العطل الرسمية لدولة الكويت.
املنتجات :تعني احلسابات املصرفية مبا فيها احلسابات واملنتجات أو اخلدمات األخرى التي توفر للعميل من وقت آلخر.
الهاتف :يعني جهاز الهاتف الذي بحوزة العميل و/أو في ملكيته و/أو حتت سيطرته والذي مت تعيني رقم خاص به يستطيع العميل من خالله االتصال بالبنك سواء
باستالم تنبيهات الرسائل القصيرة ،أو بإعطائه تعليمات أو بدخوله على اخلدمة.
رقم/أرقام الهاتف :يعني الرقم و/أو األرقام التي مت تعيينها لهاتف العميل واملسجلة لدى البنك ،ويتعهد العميل أن هذه األرقام هي ملكاً له وحتت سيطرته و/أو
حيازته.
األسعار والرسوم :تعني األسعار والرسوم املتوجبة الدفع للبنك مقابل استخدام العميل اخلدمة املصرفية الشخصية للرسائل النصية القصيرة ،مبوجب الشروط،
أو غيرها من األسعار والرسوم التي يقوم البنك بإبالغ العميل بها حسب تقدير البنك وحده من وقت آلخر ،مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر ،عند استخدام
العميل اخلدمة املصرفية الشخصية للرسائل النصية القصيرة.
البيانات األمنية :تعني اسم املستخدم وكلمة السر والرقم السري ( )PINوالبيانات األخرى التي قد تطلب من العميل من وقت آلخر للدخول إلى اخلدمة املصرفية
الشخصية للرسائل النصية القصيرة.
اخلدمة :تعني «اخلدمة املصرفية الشخصية للرسائل النصية القصيرة» أي رسائل التنبيهات التي ترسل إلى هاتف العميل إلبالغه عن احلركة التي جتري على
حسابه (والتي تشمل على سبيل املثال ال احلصر ،اإليداعات والسحوبات النقدية التي تتم على أجهزة الصرف اآللي ،وعمليات الشراء والدفع على نقاط البيع،
وإيداع الراتب ،واحلجز على بطاقة الفيزا ،واإلبالغ عن أرصدة القروض ،أية استقطاعات ،أية حتويالت لألموال تتم عبر اخلدمة املصرفية لالنترنت وأية محاوالت
فاشلة للتحويل ،والدفعات التي تتم بواسطة البطاقة االئتمانية ،تنبيهات من فيزا انترناشيونال والتحويل من حساب آلخر عبر أجهزة الصرف اآللي ،سحب على
املكشوف ،إيداع شيكات ،سداد قروض ،تاريخ استحقاق الودائع الثابتة ،فتح حساب جديد ،أية دفعات تتم عبر االنترنت ،إضافة إلى أية تنبيهات حول احلركة التي
تتم على احلساب والتي سيقوم بنك اخلليج بتوفيرها في املستقبل.
دليل املستخدم :يعني اإلرشادات واملعلومات الصادرة عن البنك فيما يتعلق باخلدمة املصرفية الشخصية للرسائل النصية القصيرة والتي يجوز تعديلها من وقت
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آلخر ،والنسخة احملدثة من الدليل متوفرة على املوقع اإللكتروني للبنك على الرابط التالي http://www.e-gulfbank.com :أو الروابط األخرى التي قد
يحددها البنك من وقت آلخر حسب تقديره وحده.
 – 2استخدام اخلدمة:
 1-2بإمكان العميل استخدام اخلدمة من خالل:
 1-1-2التوقيع على طلب احلصول على اخلدمة و/أو على منوذج طلب فتح حساب لدى أي فرع من فروع البنك.
 2-1-2االتصال مبركز خدمة العمالء التابع للبنك لالشتراك في اخلدمة.
باختيار اخلدمة من خالل موقع اخلدمة املصرفية عبر االنترنت.
 2-2يجوز للبنك إبالغ العميل من وقت آلخر بتغيير تفاصيل بياناته األمنية و/أو الطريقة التي يشترطها البنك لدخول العميل إلى اخلدمة.
 – 3التزامات العميل املرتبطة ببياناته األمنية:
 1-3على العميل القيام بكافة االحتياطات املطلوبة حلماية بياناته األمنية التي يحصل عليها من خالل اخلدمة املصرفية الشخصية للرسائل النصية القصيرة
أو هاتف العميل ،ومنع استخدامها في عمليات احتيالية أو دون تصريح منه.
 2-3يوافق العميل على أن تشمل االحتياطات املطلوبة مبوجب البند  1-2ما يلي على سبيل املثال ال احلصر:
 1-2-3االمتناع متاماً عن كتابة أو تدوين تفاصيل بياناته األمنية بشكل قد يفهمه الغير.
 2-2-3عدم اختيار بيانات أمنية يسهل معرفتها من قبل الغير.
 3-2-3التأكد من عدم سماع أو رؤية الغير ألحد البيانات األمنية للعميل عند استخدامه لها.
 4-2-3احلفاظ على أمن وسرية وفردية هذه البيانات بالنسبة ملنتجات العميل.
 5-2-3عدم السماح للغير باستخدام الهاتف أو البيانات األمنية للعميل وعدم الكشف عنها ألي شخص آخر إال عندما يقوم العميل بالتسجيل أو حتديث
بياناته أو في حال كان ذلك الكشف مطلوباً مبوجب أي قانون.
 6-2-3احلفاظ على سرية معلومات املنتجات التي تتضمن بيانات شخصية (كشوفات احلساب) والتصرف فيها بشكل سليم وآمن.
 7-2-3احلفاظ على أمن وحماية الهاتف وكافة األجهزة املستخدمة للدخول إلى اخلدمة.
 8-2-3االمتناع عن تسجيل أية بيانات أمنية على أية برامج آلية تقوم تلقائياً بتخزين املعلومات.
 3-3في حال ضياع أو سرقة أية بيانات أمنية خاصة بالعميل أو وجود شك لديه باستخدامها أو محاولة استخدامها من قبل الغير أو حدوث أي من احلاالت
املذكورة في البند  ،8-3يتعني على العميل إبالغ البنك فوراً بذلك ،ودون إبطاء ،وذلك باالتصال بالبنك على األرقام التالية:
 1-3-3من داخل الكويت( 1805805 :خدمة االتصال متوفرة  24ساعة)
 2-3-3من خارج الكويت( +965 22444383 :خدمة االتصال متوفرة  24ساعة)
 4-3بصرف النظر عن أحكام البند  ،3-4يتعني على العميل تأكيد فقدان أو سرقة تفاصيل بياناته األمنية في حال طلب البنك منه ذلك.
 5-3يطلب البنك من العميل التعاون معه ومع أية هيئة حكومية أو رقابية (أو أية سلطات مختصة أخرى) فيما يتعلق بأي حتقيق يتم بشأن سوء استخدام
فعلي أو مشتبه به للبيانات األمنية للعميل أو منتجاته أو هاتفه أو اخلدمة.
 6-3يتعني على العميل إبالغ الشرطة أو أية سلطة مختصة أخرى عن أية معاملة أو تعليمات غير مصرح بها ،وذلك خالل  48ساعة من طلب البنك لذلك.
كما يجوز للبنك الكشف عن معلومات العميل أو عن منتجاته للشرطة أو أي أطراف ثالثة إذا كان ذلك ،برأي البنك وحده ،سيجنبه اخلسائر أو يعوّضها.
 7-3يؤكد العميل مبوجب هذا ويقر ويتعهد بأن رقم/أرقام الهاتف التي قام بتزويدها للبنك هي ملكاً له و/أو حتت سيطرته و/أو في حيازته وأن أية معلومات
أو اتصاالت تتم على ومن الهاتف مبا فيها إعطاء املعلومات هي وستبقى حتت سيطرة العميل وعلى مسؤوليته.
 8-3يتعهد العميل مبوجب هذا بإبالغ البنك فوراً ،وفقاً للبند  3-4بأي تغيير في رقم /أرقام الهاتف أو ضياع اجلهاز أو الرقم/األرقام ،أو أية تفاصيل أخرى
مرتبطة بخروج الهاتف عن سيطرته و/أو أي تغيير قد يؤثر على توفير اخلدمة له.
 – 4مسؤوليات العميل
 1-4يكون العميل مسؤوالً عن أي من وجميع اخلسائر التي قد تلحق به أو بالبنك أو بالغير في حال قام العميل بأي ضرب احتيال عند استخدامه اخلدمة
أو نتيجة إلخالله بهذه الشروط.
 2-4يكون العميل مسؤوالً عن كافة اخلسائر في حال إخفاق العميل (ألي سبب من األسباب) في استخدام اخلدمة وفقاً للشروط (مبا في ذلك على سبيل
املثال ال احلصر احلفاظ على سرية بياناته األمنية وإبالغ البنك وفقاً ملا هو مذكور في البند .)3
 – 5مسؤوليات البنك
1-5

يقوم البنك ببذل العناية الواجبة لضمان أن أية معلومات يقوم بتوفيرها للعميل بهدف الدخول إلى اخلدمة واستخدامها تعكس بشكل دقيق املعلومات
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املخزنة في أجهزة الكمبيوتر اخلاصة بالبنك ،وفي حال كانت تلك املعلومات مقدمة من قبل طرف ثالث ،فهي تعكس بشكل دقيق املعلومات التي يحصل عليها
البنك من ذلك الطرف.
 2-5في حال كانت املعلومات املوفرة من خالل اخلدمة خارجة عن سيطرة البنك املعقولة (أي في حال توفيرها من قبل طرف ثالث) ،ال يستطيع البنك أن
يضمن أن تلك املعلومات دقيقة أو خالية من األخطاء.
 3-5يجوز توفير معلومات معينة خاضعة لقيود معينة أو على أساس محدد (أي تعتبر دقيقة فقط كما في تاريخ معني) وبتلك احلالة يكون االعتماد على تلك
املعلومات من قبل العميل خاضعاً لتلك القيود أو صحيحة في وقت توفيرها.
 4-5يوافق العميل على استخدام اخلدمة املصرفية الشخصية للرسائل النصية القصيرة على مسؤوليته اخلاصة.
 5-5لن يكون البنك مسؤوالً عن أية خسائر أو تعويضات عن أضرار تلحق بالبيانات ،البرامج ،الكمبيوترات ،الهواتف الذكية ،الهواتف ،أو أجهزة االتصاالت
األخرى اخلاصة بالعميل ،والتي يسببها العميل عند استخدامه اخلدمة.
 6-5ما لم يتفق البنك مع العميل على غير ذلك أو مراعاة للقانون املعمول به ،لن يتحمل البنك أي مسؤولية ناجتة عن أو متعلقة باستخدام أو عدم إمكانية
استخدام اخلدمة من قبل العميل في أي وقت من األوقات.
 7-5ما لم تكن اخلسارة نتيجة لعملية غش ،أو تقصير متعمد من قبل البنك أو من قبل أي من موظفيه أو وكالئه ،لن يكون البنك مسؤوالً عن أية خسائر
خاصة أو تبعية أو غير مباشرة ،أو أية تعويضات جزائية أو خسارة األرباح ،أو أية خسائر ،أضرار ،تكاليف ،أو مصاريف يتكبدها العميل نتيج ًة لتأخير أو انقطاع
أو تعليق اخلدمة ،أو ألي سبب آخر خارج عن إرادة البنك املعقولة.
 8-5بالرغم من قيام البنك باتخاذ كافة االحتياطات األمنية املمكنة حلماية البيانات واملراسالت ،إال أنه يخلي مسؤوليته في حال مت اعتراض سير أية تعليمات
أو غيرها من البيانات أو املراسالت التي يرسلها العميل للبنك .ولن يكون البنك وال أي من شركاته التابعة أو األطراف الثالثة التي تعمل لدى البنك لتوفير
اخلدمة مسؤولني عن أية خسائر يسببها أي فشل في االتصال أو الدخول غير املصرح به ،أو السرقة ،أو أعطال في النظم اإللكترونية ،أو انقطاع اخلدمة ،أو
فيروسات تلحق بالهاتف أو الهاتف الذكي أو أية عوامل أخرى خارجة عن سيطرته.
 9-5يخلي البنك مسؤوليته من كافة الضمانات من أي نوع كانت ،صريحة أم ضمنية ،مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر ،ضمان القابلية للتسويق
واملالءمة لغرض معني ،أو عدم انتهاك حقوق امللكية الفكرية أو حقوق الغير .كما ال يقدم البنك أية ضمانات أو إعالنات بخصوص النتائج التي قد تظهر عند
استخدام اخلدمة ،أو بخصوص دقة أو مصداقية أية معلومات يحصل العميل عليها من خالل هذه اخلدمة.
 10-5شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية ليست وسيلة اتصال مضمونة متاماً .وعليه ،ال يضمن البنك وال أي من شركاته التابعة بإمتام الدفعات/
تنفيذ التعليمات أو توفر اخلدمة في وقت معني مبا أن اخلدمة قد تنقطع أو تتوقف ،على سبيل املثال ال احلصر ،ولن يتحمل البنك وال أي من شركاته التابعة
املسؤولية عما يلي:
 1-10-5أية خسائر ،تكاليف ،تبعات ،أضرار أو مصاريف قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر في حال عدم متكن العميل من استخدام اخلدمة ألي سبب.
 2-10-5أي تأخير أو فشل في اإلرسال أو االستقبال ألية تنبيهات.
 3-10-5أية تكاليف أو أجور أو رسوم من أي نوع يتم تكبدها نتيج ًة لـ ( )1تعامل البنك مبنتجات العميل )2( ،أي قيد مدين و/أو دائن يجرى على حساب
العميل بنا ًء على تعليماته .و/أو ( )3أي خطأ أو نقص في املعلومات أو عطل يتم على املعلومات التي يتم استرجاعها من خالل استخدام اخلدمة.
 11-5لن يكون البنك مسؤوالً جتاه العميل (ويعذر العميل البنك مبوجب هذا) في حال أخفق البنك في تنفيذ أي من التزاماته عندما يكون سبب هذا
اإلخفاق خارج عن سيطرة البنك املعقولة.
 12-5في حال مت تزويد أي عنصر من عناصر هذه اخلدمة من قبل طرف ثالث ،يقر العميل ويوافق على أن عالقته مع البنك مستقلة عن ذلك الطرف
املزود للخدمة ،ولن يكون البنك مسؤوالً عن أية تصرفات أو إغفاالت تتم من قبل ذلك الطرف املزود للخدمة مبا في ذلك أي تعديل أو انقطاع أو إيقاف للخدمة
من قبل ذلك الطرف.
 13-5يوافق العميل ويقر بأن مضمون الرسائل النصية هي للعلم فقط ولن تشكل إثباتاً حاسماً جتاهه .وفي حال أي تعارض بني مضمون الرسائل النصية
وكشف احلساب الصادر عن البنك ،فإن كشف احلساب هو الذي سيعتد به.
 – 6التعويضات
 1-6يوافقالعميلمبوجبهذاوبشكلنهائيعلىتعويضالبنكوحمايتهمنالضرر،وكذلكأيمنشركاتهالتابعةأواألطرافالثالثةالعاملةلديهلتوفير
اخلدمة ،وشركائه ومدرائه وموظفيه ومستشاريه ووكالئه ،ضد كافة املطالبات التي ترفع من قبل الغير ،وغير ذلك من االلتزامات واألضرار و/أو التكاليف،
مبافيذلكعلىسبيلاملثالالاحلصر،أتعاباحملاماة،وكذلكضدكافةاملسؤولياتالتيقديتكبدهاالبنكأوشركاتهالتابعةأواألطرافالثالثةاملرتبطة)
حسباالقتضاء) والناشئةأواملتعلقةمبايلي:
 1-1-6استخدامالعميلللهاتفو/أواخلدمةأواالستخداماملصرحبهأوغيراملصرحبهوالذييتمبالنيابةعنالعميل.
 2-1-6اعتمادالبنكعلىاملعلوماتالتييوفرهاالعميل.
16

 3-1-6أيإخاللمنقبلالعميلبهذهالشروط.
 2-6يوافقالعميل،ويقرمبوجبهذابأنهذاالتعويضسيبقىصاحلاًوسارياملفعولحتىبعدانتهاءهذهاخلدمة.
 – 7االتصاالت/املراسالت
 1-7يجوزللبنكومدرائهووكالئهأوممثليهأومقاوليهمنالباطن تسجيلأومراقبةأيةاتصاالتهاتفيةتتمفيمايتعلقباخلدمة،ويجوزللبنكاستخدام
تلكالتسجيالتوالنشراتاخلاصةبها كماهومبنيأدناه:
 2-7يقومالبنكمبراقبةو/أوتسجيلأوتخزينكافةالتعامالتوالتعليماتالتييقومبهاالعميلاملرتبطةباخلدمة	
 3-7يقومالبنكبتسجيلو/أوتخزينتلكاملعلومات
 1-3-7للتأكد من تنفيذ تعليمات العميل بدقة.
 2-3-7للمساعدة على احلفاظ على جودة وفاعلية اخلدمة.
 3-3-7ألغراض أمنية.
 4-3-7كدليل في حال نشوء أي نزاع يتعلق باخلدمة أو أية تعليمات.
 5-3-7ألي سبب مناسب آخر حسب تقدير البنك وحده.
 4-7يحق للبنك االعتماد على كافة املراسالت واألوامر والرسائل والتعليمات اإللكترونية التي يتلقاها .يفهم العميل ويوافق على أنه ال يحق له االعتراض
على اعتماد البنك على ذلك ،وبأنه سيكون مسؤوالً عن كافة الهواتف وأرقام الهواتف التي يستخدمها العميل ،كما عليه إبالغ البنك فوراً بأية تغييرات تتم على
رقم/أرقام الهواتف وفقاً للبند  .8-3ولن يكون البنك مسؤوالً بأي شكل من األشكال عن أية خسارة أو ضرر أو تكاليف أو رسوم أو مصاريف تلحق بالعميل أو
يتكبدها نتيجة إلخفاقه في إبالغ البنك بذلك.
 5-7يوافق العميل على أنه يجوز للبنك تسجيل أو تخزين كافة املراسالت املرتبطة باخلدمة أو بأي من املنتجات ،سواء كانت شفهية أم إلكترونية أم مكتوبة،
أو بأي شكل آخر ،ويجوز للبنك إعادة استخدامها حسب تقدير البنك وحده أو في حال كان ذلك مطلوباً بأمر محكمة أو أية حكومة أو سلطة ذات عالقة.
 – 8تعليق اخلدمة
 1-8يجوز للبنك في أي وقت من األوقات تعليق استخدام العميل للخدمة:
 1-1-8في حال اشتبه البنك بتهديد أمن اخلدمة.
 2-8يحاول البنك بالعادة أن يخطر العميل بشكل مسبق (وكتابي أو بالهاتف) في حال سيقوم بتعليق استخدام العميل للخدمة ،ويشرح للعميل سبب قيامه
بذلك ،ولكن البنك لن يقوم بإخطار العميل أو شرح السبب في حال كان ذلك سيضر بأي من التدابير األمنية أو في حال كان ذلك ضد القانون أو غير ممكناً
في تلك الظروف.
 3-8يجوز للبنك نادراً أن يعلق استخدام العميل للخدمة دون إخطار العميل في حال عدم متكن البنك من الوصول إلى العميل قبل ذلك ،وفي حال تطلب
األمر مبوجب القانون املعمول به ،أو في حال قرر البنك حسب تقديره وحده أن ذلك اإلخطار ليس ممكناً في تلك الظروف.
 4-8بإمكان العميل أن يطلب من البنك رفع تعليق اخلدمة من خالل االتصال بالبنك .ويقوم البنك بإخطار العميل في حينه إذا كانت الظروف املؤدية لذلك
التعليق لم تعد منطبقة وبأنه بإمكانه معاودة استخدام اخلدمة.
 5-8يجوز للبنك أن يعلق اخلدمة من وقت آلخر.
 – 9التغييرات
 1-9يحتفظ البنك باحلق في القيام بأية تغييرات على شروط االتفاقية حسب تقدير البنك وحده ،مبا في ذلك تغييرات على اخلدمة ،ويشمل ذلك على
سبيل املثال ال احلصر ،توسيع نطاق أو تقليص اخلدمة ،وعلى أية أسعار ورسوم مطبقة ،وذلك في أي وقت .ويقوم البنك بإبالغ العميل بتلك التغييرات بواسطة
البريد ،الهاتف ،رسالة نصية قصيرة ،أو رسالة إلكترونية.
 2-9يجوز للبنك عمل أي تغيير على الشروط مبوجب البند  9-1لكافة أو أي من األسباب املبينة في هذا البند والتي تنطبق:
 1-2-9بعد أو أثناء حدوث تغيير في القانون املطبق ،أو لتعكس تغييراً في ذلك القانون أو التكنولوجيا أو إرشادات الصناعة أو قواعد املهنة أو قواعد أفضل
املمارسات املصرفية.
 2-2-9لتعكس عمل توصيات أو متطلبات أو قرار أية جهة حكومية ذات عالقة أو محكمة أو محكم أو جهة مشابهة أخرى.
 3-2-9لتعكس تكاليف أو نتائج أي حدث خارج عن إرادة البنك والذي قد يؤثر على توفير البنك املنتجات أو اخلدمات أو مرافق اخلدمة للعميل.
 4-2-9لتوضيح الشروط أكثر.
 5-2-9لتعكس أي تغيير في النظم واإلجراءات مبا في ذلك التغيير الناجت عن إعادة تنظيم العمل.
 6-2-9لتعكس أي تغييرات حاصلة أو متوقعة على التكاليف.
 7-2-9لتحسني اخلدمة.
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 8-2-9لتعكس التحديث الذي مت على السياسات الداخلية للبنك.
 9-2-9ألي سبب وجيه آخر حسب تقدير البنك وحده.
 3-9يقر العميل ويوافق على أنه في حال استمر في استخدام اخلدمة بعد استالمه إخطار بأي تغيير ،فإنه يوافق مبوجب ذلك على ذلك التغيير ويوافق
على االلتزام به.
 4-9في حال عدم قبول العميل وموافقته على أي تغيير ،عليه إبالغ البنك بذلك كتابياً وسوف يعتبر البنك ذلك مبثابة رغبة من العميل بإلغاء اخلدمة.
 – 10إلغاء اخلدمة وإنهاء االتفاقية
 1-10بإمكان العميل إلغاء استخدامه للخدمة في أي وقت بواسطة إحدى الوسائل التالية:
 1-1-10إرسال كتاب إلى البنك على عنوان بنك اخلليج ش.م.ك .ص.ب 3200 .الصفاة 13032 ،الكويت.
 2-1-10إبالغ فريق خدمة العمالء عبر اتصال هاتفي مسجل.
 3-1-10إبالغ الفرع الذي يتبع له العميل خطياً.
مالحظة :إذا راسل العميل البنك إللغاء اخلدمة وفقاً للبند  1-11سوف يعتبر البنك ذلك أيضاً إخطاراً من العميل بإغالق فوراً أية منتجات قد تكون لديه
والتي باإلمكان الدخول إليها وتشغيلها عبر اخلدمة.
 2-10يجوز للبنك إلغاء توفير اخلدمة للعميل وإنهاء هذه االتفاقية تبعاً لذلك وفوراً في احلاالت التالية:
 1-2-10في حال إخالل العميل ،أو اعتقاد البنك بشكل معقول بوجود إخالل ،بأي بند من بنود هذه االتفاقية أو أية شروط خاصة باملنتج.
 2-2-10في حال كانت لدى البنك أسباب كافية ليعتقد بأن العميل قد ارتكب جرمية فيما يتعلق بأي من منتجات العميل التي بإمكانه الدخول إليها عبر
اخلدمة.
 3-10سوف يقوم البنك بإخطار العميل كتابياً حاملا يكون ذلك ممكناً بشكل معقول بعد إلغاء اخلدمة وإنهاء هذه االتفاقية.
 4-10يجوز للبنك إلغاء اخلدمة وإنهاء هذه االتفاقية ألي سبب آخر بإعطاء العميل إخطار كتابي مسبق مدته  30يوماً على األقل (أو بواسطة رسالة قصيرة
أو بريد إلكتروني).
 5-10في حال إنهاء هذه االتفاقية ،لن يعود العميل قادراً على الدخول إلى اخلدمة .وقد يؤثر ذلك على بعض منتجاته ،مثالً ،قد يتم إغالق أية منتجات تكون
لدى العميل وال ميكن الوصول إليها وتشغيلها إال عبر اخلدمة .وفي حال كان العميل يتلقى بيانات عبر االنترنت ألي من منتجاته ،فإنه لن يحصل عليها بعد ذلك.
 – 11أحكام عامة
 1-11إلغاء اخلدمة :يحق للعميل بعد  30يوماً من االشتراك باخلدمة إلغاء اتفاقه مع البنك بإخطار البنك على عنوان بنك اخلليج ش.م.ك البريدي ،ص.ب.
 ،3200الصفاة ،13032 ،الكويت ،أو إبالغ فريق خدمة العمالء أو الفرع الذي فتح العميل به احلساب خطياً.
 2-11توفر اخلدمة :يوافق العميل على أن هذه اخلدمة التي يتلقاها على هاتفه قد تكون غير متوفرة بشكل مؤقت في حال اضطر البنك للقيام بصيانة
اعتيادية أو طارئة .وسوف يحاول البنك إبالغ العميل بذلك بشكل مسبق ،غير أن ذلك قد ال يكون ممكناً في بعض األحيان.
 3-11املعلومات حول العميل:
 1-3-11يوافق العميل على احتفاظ البنك بالتفاصيل الشخصية التي يوفرها العميل أو اآلخرين للبنك خالل فترة تعامل العميل مع البنك.
 2-3-11التفاصيل الكاملة عن كيفية معاجلة البنك البيانات الشخصية للعميل موجودة في الشروط واألحكام العامة للخدمة املصرفية و/أو أي شروط
أخرى خاصة باملنتجات.
 3-3-11يعلن العميل ويضمن أنه يحق له توفير أي من املعلومات املطلوبة من قبل البنك وبأنه مينح البنك احلق في جتميع واستخدام ومشاركة املعلومات
املرتبطة بالعميل وتعليماته واستخدامه ملنتجات البنك واخلدمة ،وعن عالقته بالبنك ،وذلك ليتمكن البنك من توفير اخلدمة للعميل.
 4-3-11ما لم يقم العميل باإليعاز للبنك بغير ذلك ،يجوز للبنك االتصال بالعميل بخصوص املنتجات واخلدمات املتوفرة من قبل البنك ومن شركات مختارة
أخرى يرى البنك بأنها قد تهم العميل أو تفيده .وفي حال يفضل العميل عدم تلقي هذا النوع من املعلومات من قبل البنك ،بإمكانه إبالغ البنك بذلك باالتصال
بفريق خدمة العمالء.
 5-3-11يحتفظ البنك باحلق في طلب معلومات إضافية في أي وقت يراه ضرورياً لضمان عدم استخدام العميل اخلدمة مبا يتعارض مع هذه الشروط أو أي
قانون معمول به أو أنظمة أخرى ،مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر ،أي قانون أو أنظمة مخصصة ملنع عمليات غسيل األموال داخل أو خارج دولة الكويت.
 4-11اإلخطارات :يتعني أن تكون كافة اإلخطارات التي يقدمها البنك للعميل مبوجب الشروط (مبا في ذلك أية تغييرات في الشروط) مقدمة بشكل كتابي،
سواء بالبريد العادي أو رسالة قصيرة أو البريد اإللكتروني.
 5-11عدم قابلية الشروط للتنفيذ :في حال اتضح أن أي جزء من هذه الشروط غير قابل للتنفيذ بأي شكل من األشكال ،لن يؤثر ذلك على سريان باقي
أحكام هذه الشروط بأي شكل .ويجوز أن مينح البنك العميل وقتاً إضافياً لاللتزام بواجباته أو التقرير بعدم ممارسة بعض من حقوق البنك .ولكن مثل ذلك
التأخير سوف لن يعتبر مبثابة تنازل عن حقوق البنك ،حيث يحتفظ البنك باحلق بعد ذلك باإلصرار على ضرورة التطبيق التام لهذه الشروط.
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 6-11استمرارية االلتزامات :يوافق العميل على أن تصريحاته وضماناته سوف تبقى سارية ونافذة املفعول حتى بعد إلغاء منتجاته أو إنهاء اخلدمة أو إنهاء
عالقته بالبنك.
استعمال البطاقة:
.1

.2

.3

.4
.5

.6
.7
.8
.9

تصدربطاقةبنكاخلليجاإللكترونيةللعميلمبوافقةالبنك،ويتعنيعلىالعميلالتوقيعمبايفيداستالمهللبطاقةوالرقمالسرياخلاصبها .وتعتبرالبطاقة
فيكلاألوقاتملكاًللبنك،ويحقلهإلغاءحقاستعمالهاوالرقمالسرياخلاصبهاأورفضجتديدها -فيأيوقت-دونإبداءأيةأسبابوبدونإخطار
مسبق.واليترتبعلىالبنكأيةمسؤوليةنتيجةلذلك،ويلتزمالعميلبإعادةالبطاقةفوراًإلىالبنكعندإلغائها
اليكونالبنكمسؤوالًجتاهالعميلعنأيةخسائرأوضررينشأبصورةمباشرةبسببعطلأوتلفأجهزةالصرفاآلليأوشبكةاإلنترنتأورفضهاللبطاقة
فيأيّ مننقاطالبيعأوالبنوك .وفيحالثبوتقيدمبلغباخلطأعلىحسابالعميلنتيجةقيامهبإحدىالعملياتاملصرفيةاملذكورة،فيجبعليهالتقدم
للبنكلطلبردهذااملبلغمنحسابالتاجر ،ليقومالبنكمبخاطبةالتاجر.وفيحالةصحةطلبالعميل،يتم رد املبلغ خالل فترةالتزيدعن30يوماًداخل
دولةالكويتو 60يوماًللعملياتخارجهامنتاريخاستالم تعليماتكتابيةمنالعميل ،معاستيفاءالعموالتاملقررة.واليكونالبنكمسؤوالًعنأيتأخيرفي
استالمهذهالتعليمات
مناملتفقعليهأنكافةاستخداماتالبطاقةداخلدولةالكويتتكونبالدينارالكويتي،ويتم فيهخصمقيمةاملعامالتواملصروفاتوالرسوماملستحقةمباشر ًة
منرصيدحسابالبطاقةتلقائياً،أمابالنسبةالستخدامالبطاقةخارجدولةالكويتفيتمتغييراملبلغاملسحوببالعملةاألجنبيةإلىالدينارالكويتي،معالتزام
حاملالبطاقةاألساسيةبفروقاألسعاروالعموالتالتييحددهاالبنكو/أوأيمصاريفمطبقةمنقبلمؤسساتفيزا/ماستركارد
يتعهدحاملالبطاقةبعدماستخدامالبطاقةفيأيةأغراضغيرقانونية،كمايحظرعلىحاملالبطاقةاستخدامبطاقتهفيشراءالبضائعواخلدماتالتي
يحظرهاالقانوناحمللياملطبقفيواليةاالختصاصالقضائيحلاملالبطاقة
إن كافة العمليات التي تتم من خالل مكائن نقاط البيع ( )POSو/أو مكائن الصراف اآللي ( )ATMتعد مسؤولية حامل البطاقة ،وال يجوز له الرجوع على
البنكفيهذاالشأنأواملطالبةبقيمةهذهالعمليات،كماأنالبنكاليعدمسؤوالْعنعدمتنفيذعملياتالسحبو/أوالدفعمبوجبمكائنالصرافاآللي
أونقاطالبيعاإللكترونية
البطاقة

اليكونالبنكمسؤوالَعنأوطرفاَفيأيةخالفاتقدتنشأبنيحاملالبطاقةوالتاجرعنالسلعاملباعةو/أواخلدماتالتييقدمها التاجرحلامل
في حال إصدار بطاقات منفصلة ألشخاص آخرين مشتركني في نفس احلساب املشترك ،يكون حامل كل بطاقة مسؤوالً بالتضامن جتاه البنك عن كافة
السحوباتواملعامالتالتيتتمعلىذلكاحلسابباستعمالأيّ منالبطاقاتاملذكورة
يحقللعميلاستعمالالبطاقةللحصولعلىخدماتأخرىيعلنالبنكعنهامنوقتآلخرمقابلالرسوموالعموالتالتييحددهاالبنك،ويحقللبنكإلغاءأو
تعديلهذهاخلدماتوالرسوموالعموالتاملقررةألدائها
يحقللبنكإلغاءالبطاقةفيحالةإحتجازهالدىأيمنأجهزةالصرفاآللي ،وله -فيهذهاحلالة-أنيصدربطاقةأخرىبرسومجديدةفيحالطلب
العميلذلك.

معامالت التجارة اإللكترونية:
 .1يحقحلاملالبطاقةاستعمالبطاقةالصرافاآللياملصدرةجلميعاملعامالت الداخليةوالدولية عبراإلنترنت معالتجاراملشتركني.
أ) املعامالت الداخلية :جميعاملشتريات/املعامالتعبراإلنترنتمنالتجاراحمللينيداخلالكويت ،والتييجبتأكيدهابالرقمالسري ( )PINوكلمةالسرالتي
تستخدممرةواحدة ( )OTPاملستلمةمبوجبالرسالةالنصيةالقصيرةأوالبريدااللكترونياملسجللدىالبنك.
ب) املعامالت الدولية :يجبتأكيد جميعاملشتريات/املعامالتعبراإلنترنتمنالتجارالدولينيخارجالكويتبالرقمالسري ( )PINوكلمةالسرالتيتستخدممرة
واحدة ( )OTPاملستلمةمبوجبالرسالةالنصيةالقصيرةأوالبريدااللكترونياملسجللدىالبنك.
 .2يتحملحاملالبطاقةاملسؤوليةكاملةعنجميعاملعامالتالتيتتمباستخدامكلمةالسرالتيتستخدممرةواحدة (.)OTP
احملافظة على البطاقة والرقم السري:
.1
.2
.3
.4
.5

حاملالبطاقةمسؤولمسؤوليةمطلقةعنالبطاقةويتعهدباحلفاظعليها،فإذاسرقتو/أوفقدتفيعدحاملالبطاقةمسؤوالًعنكافةالنتائجاملترتبةعن
إساءةاستخدامالبطاقةبواسطةالغير.وفيهذهاحلالة،يتعهدويلتزمحاملالبطاقةبإخطارالبنكفورا ُإليقافالتعاملمبوجبها.
يجب على حامل البطاقة احملافظة على البطاقة والرقم السري ووضعهما في مكان آمن منفصلني.
يجب على حامل البطاقة عدم السماح ألي شخص آخر باستخدامها.
يجب أن ال يقوم حامل البطاقة بكتابة الرقم السري عليها.
يجب على حامل البطاقة التأكد من أن ال يسمع أو يرى أي شخص آخر الرقم السري عند استخدام حامل البطاقة لهذا الرقم كما يجب عدم تسجيل الرقم
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السري على أي جهاز يسجل املعلومات أوتوماتيكياً.
 .6يجبعلىحاملالبطاقةإشعارالبنكفوراكتشافهفقدانالبطاقةأوتعرضها للسرقةأواالستخدامالغيرشرعيلها ،ويكونذلكعن طريق إيقاف البطاقة
من خالل خدمات البنك اإللكترونية أواإلتصالبالبنك /إدارةالبطاقاتاملصرفيةعلىهاتفرقم ( )1805805املتاح  24ساعةعلىمداراليوموأيضاًخالل
األعيادوالعطالتالرسمية.
 .7إنلميلتزمحاملالبطاقةباتخاذأيمناإلجراءاتاملذكورةأعاله،فسيكونمسؤوالًعنأيةأضرارو/أوخسائرقدحتدثلهنتيجةإهمالهفيإبالغالبنك،
واليتحملالبنكأيمسؤوليةفيهذاالشأن.
 .8يوافقحاملالبطاقةعلىاستالمرسائلنصيةقصيرةعلىالهاتفواملقدمةمنخاللخدمةالرسائلالهاتفيةبالبنك،ويوافقعلىالشروطواألحكاماخلاصة
بخدمةالرسائلالهاتفيةوأيةتعديالتعليهامنوقتآلخر.
شروط عامة:
عنها
 .1تخضعهذهالشروطواألحكاملقواننيدولةالكويتوتختصمحاكمدولةالكويتبالنظروالفصلفيأيمنازعاتتنشأ 
 .2متإعدادهذهالشروطواألحكامباللغتنيالعربيةواإلجنليزيةوفيحالوجودأيخالففيالتفسيرأليمنبنودهابنياللغتنياملستخدمتني،يكونالتفسير
مبوجباللغةالعربيةهواملطبق
 .3تطبق شروط وأحكام احملفظة الرقمية اخلاصة مبزود اخلدمة في حال اختيار العميل تفعيل و/أو الدفع عبر احملفظة الرقمية من خالل (Samsung Pay,
 )Apple Pay , Google Payوغيرها.
التحويالت املصرفية وتعليمات الدفع والتحصيل:
 .1يوافقالعميلعلىأنالبنكاليتحملأيةمسؤوليةعنتأخيرأوعدمإجراءأوإمتامالتحويلبسببعدموجودرصيدكافأوخطأأونقصفيبياناتطلب
التحويل،أولفرضأيةقيودعلىالتحويالتأوحلجزاملبلغأومصادرتهمنالسلطاتاحملليةأوسلطاتالدولاألخرى،أولقيامشبهةغسيلأموالتضمنتها
عمليةمنالعملياتاملصرفيةالتيمتتعلىحسابالعميل،أوأليةأسبابأخرىخارجةعنإرادةالبنك
 .2يوافقالعميلعلىحتملهكافةالرسومواملصاريفاملستحقةللبنوكاملراسلة،ويحقللبنكأنيقدراملصاريفلهذهالبنوك،ويحقلهخصمقيمتهامباشرةمن
حسابالعميلدوناحلصولعلىموافقتهاملسبقة.ويتعهدالعميلبسدادهذهالرسومأوأيةمصاريفأخرىإضافيةتطالببهاالبنوكاملراسلةفيحالعدم
توفررصيدفيحسابه ،وذلكعندأولطلبمنالبنك
 .3في حال عدم صرف قيمة التحويل ،يعتمد في حتديد القيمة التي يطالب العميل بردها  حسب سعر شراء العملة املعمول به لدى البنك لليوم الذي يتم فيه
إعادةالتحويل.وليسللعميلاحلقأنيطالببإعادةقيمةالتحويلإالإذاقامبردماتسلمهمنشيكاتمصرفيةأومستنداتأخرىصدرتعنالبنك،وبعد
أنيكونالبنكقدتسلمإشعاراًنهائياًمنمراسليهبأنالتحويللميتمصرفقيمتهوأنالتعليماتاألصليةاملتعلقةبهقدألغيت
 .4مناملتفقعليهأنالبنكومراسليهفيحلمنأيةمسؤوليةعنأيةنتائجتقعبسببأياختالفأوتأخيرأوسهوأوخطأفينقلالتعليمات،ويوافقالعميل
علىأنالبنكومراسليهاليتحملونأيةمسؤوليةإذاتأخردفعاملبلغبسبباحلصولعلىالتأكيداتاملطلوبةإلثباتصحةماوردفيأمرالتحويلأوتعليمات
الدفعمنأسماءوبيانات،ويلتزمالعميلبأنيعوضالبنكومراسليهعنأيةخسارةقدتنتجعنأيخطأ.وفيجميعاألحوالاليكونالبنكمسؤوالًعنأية
خسارةتنشأعنتنفيذهذاالتحويلأوعنخطأأوإهمالبنكمراسل
 .5فيحالقيامالبنكبتحصيلأيةمبالغلصالحالعميل،يحقلهووفقاًلتقديرهاخلاص،اختيارأيوكيلأووكالءفرعينيللقياممبهمةالتحصيل ،ويكونللبنك
حقإرسالمستنداتالتحصيللوكيلهعلىمسؤوليةالعميل.كمايعتبروكالءالتحصيلاألصليونأوالفرعيونمبثابةوكالءحتصيلللعميل
 .6يقرالعميلبعدممسؤوليةالبنكومراسليهووكالئهعندعدمصرفالشيكاتأوالكمبياالتأوأوامرالتحويلأوأيأمردفعمنجانباملراسلأواملسحوب
عليه،واحتجازهادونردهاإلىالبنكسواءلضياعهاأولتزويرهاأولعدموجودرصيديسمحبصرفهاأوأليسببآخر .ويوافقالعميلعلى تسلمهكتاباًمن
البنكيفيدذلكعوضاًعناملستنداألصلي
 .7يقر العميلبعدممسؤوليةالبنكومراسليهووكالئهعن عدمتقدمي أوالتأخيرفي عملبروتستو (عدمالقبول أوعدم الدفع)في املواعيدالقانونيةلألوراق
التجاريةالتيمتإيداعهاللتحصيلأوللضمان،كذلكيعفيالعميلالبنكومراسليهووكالئهمنأيمسؤوليةقدتنتجعناتخاذهماإلجراءاتالقانونيةإلجبار
املدينعلىالسداد
	.8ال يعتبر البنك مسؤوالً عن أية خسائر نتيجة تأخر املراسالت بالبريد أو ضياع أو عدم وصول أية مستندات مبا في ذلك األوراق التجارية (الشيكات أو
الكمبياالتأوأوراقأوأوامرالدفعأواإلشعاراتأوطلباتالتحصيلأووقفالصرفأوكشوفاحلسابات)،ويحقللبنكخصمأواستردادأيةمبالغمتت
البسبباملراسالتالبريدية
إضافتهاإلىاحلسابولميتمحتصيلهافع ً
 .9يقر العميل مبوافقته على أن أحقيةالبنك غير مشروطة في خصمقيمة حواالت احلق أو خطابات الضمان أو أية مبالغ مستحقة عليه من أيّ منحساباته
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األخرىالدائنةلدىالبنك،وعلىسبيلاملثالالاحلصر،حسابالدانة،وإنترتبعلىذلكعدمدخولالسحب،وإجراءاملقاصةبنياحلساباتالدائنةواملدينة
منهاالستيفاءكافة حقوقالبنكشاملةأيةرسومأوفوائد.
أحكام أخرى:
 .1تعتبر الشروط واألحكام الواردة بطلب فتح احلساب مكملة ومتممة للشروط واألحكام املبينة في هذا الكتيب ،وجزءاًال يتجزأ عنه ،وهي واجبة التطبيق في
حالةوجودتعارضبينهاوبني أيّ منالشروطواألحكامالواردةفيهذاالكتيب
 .2يلتزم البنك باحملافظة على سرية معلومات وبيانات العمالء باستثناء احلاالت التي يتم فيها الكشف عن املعلومات مبوافقة العميل الكتابية ،واحلاالت التي
يتوجبفيهاالكشفعناملعلوماتإلزامياًمبوجبالقواننيوالتشريعاتاملعمولبها
اإلجنليزي

 .3يكونالنصالعربيلهذهالشروطواألحكامهوالواجبالتطبيقفيحالةوجودأيتعارضبينهوبنيالنص
 .4تخضعهذهالشروطواألحكامللقانونالكويتيوتختصمحاكمالعاصمةبدولةالكويتبنظرأينزاعقدينشأعنها.
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