�إقرار وتعهد ب�ش�أن قبول وتنفيذ تعليمات
الكويت في:

/

/
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ال�سادة /بنك الخليج فرع:
تحية طيبة،
(ا�سم ال�شركة/الم�ؤ�س�سة) ،رقم ال�سجل التجاري/الترخي�ص

�إقرار بقبول وتنفيذ تعليمات �شركة/م�ؤ�س�سة

			

لكافة الح�سابات المفتوحة لدى بنك الخليج �ش.م.ك.
رقم ملف العميل/الح�ساب الرئي�سي
،

		

�أنا الموقع �أدناه،

 ،الجن�سية:

و�أحمل البطاقة المدنية رقم

 ،ب�صفتي

والمخول بالتوقيع عن �شركة

� ،أطلب بموجب هذا موافقة البنك على قبول المعامالت على كافة الح�سابات المدرجة با�سم

والممثل القانوني

ال�شركة المذكورة �أعاله ،وتنفيذها على كافة الأوامر والتعليمات المر�سلة �إلى البنك عبر �أي من الو�سائل التالية:
(�ضع عالم ًة على الخيارات المطلوبة وقم بالتوقيع مقابل ك ًال من الخيارات المطلوبة)
على رقم الفاك�س المحدد كو�سيلة مرا�سالت للتعليمات ال�صادرة �إلى البنك.
فاك�س رقم:

 ،التوقيع:

 ،فاك�س رقم:

بالبريد الإلكتروني المحدد كو�سيلة مرا�سالت للتعليمات ال�صادرة �إلى البنك.
عنوان البريد الإلكتروني:

عنوان البريد الإلكتروني:

التوقيع:

عنوان البريد الإلكتروني:
واقر بموجب هذا ب�أن االت�صال �سيتم بالو�سائل المذكورة �أعاله ،ما لم يتم توجيه �إ�شعار كتابي ر�سمي بتغيير �أو تعديل الو�سيلة.
ا�سم العميل:
توقيع المفو�ض:

		

التاريخ:
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ال�شروط والأحكام:
.1

ت�شمل كافة التعليمات ا�سم ال�شركة ورقم الح�ساب الم�شار �إليهما �أعاله ،مع �شرح كامل للمعاملة المطلوبة ،والتوقيع عليها بنا ًء على التوقيع المفو�ض لدى البنك .و�أية تعليمات تر�سل �إلى
البنك عبر �أي من الو�سائل الواردة �أعاله تطبق على كافة المعامالت الم�صرفية.

.2

تعتبر �سارية المفعول كافة المعامالت والقيود على الح�سابات بنا ًء على التعليمات المر�سلة �إليكم عبر �أي من الو�سائل الواردة �أعاله ،كما تعتبر ملزم ًة وت�شكل دلي ًال قاطع ًا علينا .وال يجوز
لنا المنازعة �أو االعترا�ض عليها لأي �سبب من الأ�سباب .ونتحمل كامل الم�س�ؤولية عن تنفيذ البنك لتلك التعليمات .وال يكون البنك ملزم ًا ب�أي �شكل من الأ�شكال باالت�صال بنا عبر �أية
و�سيلة ات�صال لت�أكيد �سريان تلك التعليمات .ونعفي البنك تمام ًا ونبرئ ذمته من �أية عواقب �أو �أ�ضرار قد تن�ش�أ نتيج ًة لأي خط�أ �أو �إخالل في مرا�سالتنا �إليكم عبر تلك الو�سائل� ،سوا ًء
كان ذلك جراء �أي عطل فني في نظامنا� ،أو نظم البنك� ،أو لأي �سبب �آخر .ونتعهد ،في حالة �إر�سال �إخطار �أو ت�أكيد �آخر لكتابنا الذي احتوى على تعليماتنا �إلى البنك ،ب�أننا �سنقوم ب�إبالغ
البنك بو�ضوح و�صراح ًة ب�أن تلك المرا�سالت قد تم �إر�سالها �سابق ًا ،بحيث يمكن تجنب �أي ازدواج في التعليمات .وبخالف ذلك ،ال يتحمل البنك �أية م�س�ؤولية ب�أي �شكل من الأ�شكال عن
تنفيذ �أي تعليمات مزدوجة.

.3

ال يكون البنك ملزم ًا ب�أي �شكل من الأ�شكال ب�إجراء �أي تدقيق �آخر بخالف م�ضاهاة التوقيع المذكور فيما يتعلق بالتعليمات المر�سلة بالفاك�س .وال يتحمل البنك �أية م�س�ؤولية ب�أي حال من
الأحوال عن عدم قدرته على الك�شف عن �أي تزوير قد يقع في التعليمات المر�سلة �إليه عبر �أي من الو�سائل الواردة �أعاله.

.4

ونتحمل كامل الم�س�ؤولية النا�شئة عن �سوء ا�ستخدام �أي من و�سائل االت�صال المذكورة �أعاله �أو ا�ستخدامها من قبل �أ�شخا�ص غير م�صرح لهم .وندرك تمام ًا ونقبل بموجب هذا كافة
المخاطر الم�صاحبة لإر�سالنا للتعليمات �إلى البنك .ونقر ونوافق على تحمل المخاطر �أي ًا كان م�صدرها �أو �سببها ،بحيث ال يكون البنك م�س�ؤو ًال عن �أي �أ�ضرار مبا�شرة وغير مبا�شرة قد
تن�ش�أ �أو تنتج �أو تتعلق بتنفيذ البنك لتعليماتنا.

.5

جميع القيود والمعامالت التي يتم قيدها على ح�ساباتنا والتي تظهر في دفاتر البنك و�سجالته والتي يقوم بتنفيذها بنا ًء على التعليمات المر�سلة �إليه ،تعتبر �صحيح ًة وملزم ًة لنا ،وال
يحق لنا االعترا�ض على �صحتها و�سريانها .كما ن�سقط حقنا في تقديم �أي طلب لإجراء تدقيق على دفاتر البنك والقيود المتعلقة بتلك التعليمات �أمام المحاكم �أو �أية جهة �أخرى ذات
اخت�صا�ص ق�ضائي.

.6

يحق للبنك االمتناع عن تنفيذ �أي تعليمات مر�سلة �إليه عبر الو�سائل الواردة �أعاله دون �إبداء �أ�سباب ،و�/أو طلب ت�أكيد للتعليمات دون �إخالل بحق البنك في رف�ض تنفيذها .كما نعفي
البنك من �أية م�س�ؤولية عن �أية عواقب قد تن�ش�أ ب�سبب �أي اختالف �أو ت�أخير �أو �إغفال �أو خط�أ في تنفيذ �أي تعليمات تر�سل �إليه عبر �أي من و�سائل االت�صال المذكورة �أعاله.

.7

نقر بموجب هذا ب�أننا اطلعنا على ،وفهمنا ال�شروط والأحكام الخا�صة بهذا الإقرار ،وكذلك الحقوق والواجبات المترتبة عليه.

.8

كما ندرك ونعلم ب�أن ال�شروط والأحكام �أعاله تخ�ضع للتغيير من قبل البنك من حين �إلى �آخر دون توجيه �إ�شعار �إلينا ،و�أنها تعتبر مكمل ًة وت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من ال�شروط والأحكام
الواردة في نموذج طلب فتح الح�ساب الذي قمنا بتعبئته.

.9

في حالة ن�شوء �أي جدل �أو اختالف بين الن�سخة العربية والن�سخة الإنجليزية ،ت�سود الن�سخة العربية لهذه ال�شروط والأحكام.

و�إثبات ًا لما جاء �أعاله ،ن�ؤكد بموجب هذا ب�أن الإقرار الوارد �أعاله �ساري المفعول وملزم قانون ًا.
ا�سم العميل:
					
توقيع المفو�ض :
20
/
/
التاريخ:
			
ال�ستخدام البنك فقط /تم توقيع هذه الوثيقة من قبل العميل �أمامنا وقمنا بالتحقق من هويته ون�صادق على توقيعه بموجب هذا.
ا�سم الموظف:
توقيع الموظف:
					
ختم الفرع:
			

توقيع مدير الفرع:
التاريخ:

/

/

20
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