Request to increase the daily limit for online transfer
For Non-Individuals

طلب زيادة الحد اليومي للتحويالت عبر الخدمة الم�صرفية الإلكترونية
لغير الأفراد
:الكويت في

Kuwait on:

،،، بنك الخليج:�إلى

To: Gulf Bank,

يرجى الموافقة على زيادة الحد الأق�صى لعمليات التحويل عبر الإنترنت من خالل

Kindly approve an increase of

)الخدمة الم�صرفية الإلكترونية �إلى مبلغ (دك

KD

)فقط (دينار كويتي

only KD
to the daily limit for online transfers via the e-banking service,
undertaking to safeguard the operating equipments and software
required for logging into the internet to use the e-banking services,
and ensure that such equipments will not be used by a third party.
And I also undertake to adhere to the terms and conditions registered
on Gulf Bank website, declaring that I have read all these terms and
conditions for opening the account with the Bank, including the

متعهد ًا بحماية �أدوات الت�شغيل والبرمجيات الالزمة لت�سجيل الدخول
 والت�أكد،�إلى �شبكة الإنترنت ال�ستخدام الخدمات الم�صرفية الإلكترونية
، كما �أتعهد.من �أن هذه الأدوات لن ت�ستخدم من قبل �أي طرف �أخر
 بااللتزام بالتو�صيات وال�شروط التي تم ت�سجيلها على،بموجب هذا
 وبهذا �أعلن ب�أنني قد قر�أت جميع البنود،موقع بنك الخليج الإلكتروني
 بما في ذلك ال�شروط المتعلقة،وال�شروط العامة لفتح الح�ساب لدى البنك
. وعمل الإجراءات وفق ًا لذلك،با�ستخدام الخدمة الإلكترونية عبر الإنترنت

terms relating to using the online services for any reason.
I hereby declare also that the bank shall not be held responsible for

. لأي �سبب كان،كما �أعلن عدم م�س�ؤولية البنك عن �أي ت�أخير في عمليات التحويل

delays in the transfer process, for any reason.
Moreover, I declare that I bear full responsibility for my usage of
the e-banking services, and that the bank has the right to decline
my limit increase request and/or cancel a previously granted limit
increase for the daily transfer limit without providing reasons, having
no right for objection in this regard.

 و�أن،و�أقر ب�أنني �أتحمل الم�س�ؤولية الكاملة ال�ستخدامي الخدمة الم�صرفية الإلكترونية
�أو �إلغاء الزيادة الممنوحة �سابق ًا للحد/البنك لديه الحق في رف�ض طلب زيادة الحد و
 ودون الحق في،الأق�صى اليومي للتحويل عبر الإنترنت من دون �إعطاء �أية �أ�سباب
.االعترا�ض من جهتي في هذا ال�صدد
:ا�سم العميل

Customer Name:
Account Number:

:رقم الح�ساب

:ا�سم الم�ستخدم

User Name:

:�سبب طلب زيادة الحد اليومي للتحويل

Reason for Limit Increase:

توقيع العميل
Customer Signature

For Bank use only:

New Customer

Existing Customer

Is the customer’s account active?

YES

NO

Are there outstanding conditions placed on the account?

YES

NO
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