منوذج طلب حتويل خارجي

Outbound Transfer Application Form

:تاريخ الطلب

Request Date:
Kindly process the below money transfer based on the following details:

:الرجاء العمل على إجراء التحويل املالي املبي أدناه حسب البيانات التالية

تفاصيل التحويل

Transfer details

Amount in Words:

:البلد املرسل إليه
:قيمة التحويل
:املبلغ باألحرف

Sender Details (50)

(50) بيانات املرسل

Destination Country:

:نوع العملة

Currency Type:

Transfer Amount:

:اسم العميل
:رقم هوية اإلثبات

Customer Name:

:خصمًا من حساب رقم

Debit Account Number:

ID No.:

(56) البنك الوسيط

Intermediary Bank (56)

:إسم البنك
:رمز السويفت

Bank Name:
Swift Code:

(57) بيانات احلساب املصرفـي للمستفيد

Beneficiary Bank Account Details (57)

:اسم البنك املستفيد
:البلد

Beneficiary Bank Name:

:املدينة

City:

Country:

Swift Code/Routing Number/ABA /Sort Code:
(59) بيانات املستفيد

Beneficiary Details (59)

:اسم املستفيد
:العنوان
:البلد
:IBAN /رقم حساب املستفيد

Beneficiary Name:
Address:

:املدينة

City:

Country:

Beneficiary IBAN / Account No.:

(( )مع ذكر السبب بالتفصيل70) الغرض من التحويل

Purpose of Payment (70) (with full details)

Charges borne by (71A)

Beneficiary (BEN)

املستفيد

Shared (SHA)

Due to our request to bear correspondent banks’ additional fees pertinent to
this transfer instead of the beneficiary, we hereby acknowledge that we are
aware that the bank will deduct the equivalent of those fees on the day of the
transfer from our specified account on this form.
For exchange companies only
I,
bearing ID No.:
declare that I am the authorized signatory of

Remitter (OUR)

املرسل

(71A) الرسوم

نظرًا لطلبنا حتّمل قيمة الرسوم اإلضافية اخلاصة بالبنوك املراسلة واملتعلقة بهذا التحويل
 نقّر بأننا على علم بأن البنك سوف يقوم بخصم ما يعادل تلك الرسوم,بدًال من املستفيد
.من حسابنا املذكور بهذا النموذج فـي يوم التحويل
خاص بشركات الصرافة
أقّر أنا
:وأحمل بطاقة مدنية رقم
:بأنني الشخص املفوض بالتوقيع عن حساب رقم
. وليس كحوالة نيابًة عن طرف ثالث,وأننا نقوم بهذا التحويل الستثماراتنا ومدخراتنا اخلاصة

bearing account No.:
and that the funds transfer is for
our investments and savings, and is not a remittance on behalf of a third party.
Note: For cases in which the transfer is on behalf of third party, please list the
customer’s account No. with Gulf Bank

 يرجى ذكر رقم حساب العميل فـي, للحاالت التي يكون التحويل نيابًة عن أطراف أخرى:مالحظة
بنك اخلليج

Bank To Bank (72): Mandatory for exchange companies to specify full name of the actual remitter.

. إلزامي لشركات الصرافة بتحديد اإلسم الكامل للمرسل الفعلي:(72) من بنك إلى بنك

For Gulf Bank Staff Transfers Only:
The amount stems from my salary. Therefore, process the transaction at staff rate

We confirm that we have read all terms and conditions of this service indicated
overleaf, and we absolutely agree to them, we are also aware of the exchange rate
which will be used to process this transfer.
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مشاركة

Customer / Staff Signature:
Signature Verification:
OM Signature:

:لتحويالت موظفي بنك اخلليج فقط
 يرجى اعتماد سعر التحويل اخلاص باملوظفي, لذا.املبلغ يعتبر جزءًا من راتبي
 ونوافق,نؤكد اطالعنا على كافة الشروط واألحكام املتعلقة بهذه اخلدمة واملبينة خلف هذا الطلب
. كما أننا على علم بسعر الصرف الذي سيتم مبوجبه تنفيذ هذا التحويل,عليها موافقة مطلقة

: املوظف/ توقيع العميل
:مصادقة التوقيع
:توقيع مدير العمليات

الشروط واألحكام لطلب التحويالت اخلارجية

Outbound Transfer Terms & Conditions
1.

To expedite the execution of the payment orders of the transferred amount, use the Swift
and other clearing codes such as Routing Code, ABA, Sort Code, and IBAN.

 يجب استخدام رمز السويفت وغيره من رموز املقاصة مثل, لتنفيذ أوامر التحويل بدون تأخير.1
. رقم احلساب املصرفـي الدولي/  رمز التصنيف/ رمز التوجيه ورمز جمعية املصرفيي األمريكية

2.

Pursuant to the procedures applicable at the correspondent bank/beneficiary bank, the
expected time required to complete the transfer transaction is three working days (plus
or minus) as per the sender/beneficiary bank procedures.

,( الوقت املستغرق واملتوقع إلمتام عملية التحويل يبلغ ثالثة أيام عمل )قابلة للنقص أو الزيادة.2
. البنك املستفيد/وذلك حسب اإلجراءات املعمول بها لدى البنك املرسل

3.

The Bank shall have the right to implement the applications on the next working day, for
transfers submitted by the customer to the bank after 1:30 pm.

 يحق للبنك تنفيذ طلبات احلواالت فـي يوم العمل التالي للطلبات التي يقدمها العميل للبنك بعد.3
. ظهرًا1:30 الساعة

4.

The Bank should be provided with the International Bank Account Number (IBAN) for
transfers made to all countries ratifying the IBAN Agreement, including the State of
Kuwait, noting that failure to do so may lead to refusal of the transfer request, and the
Bank shall not be responsible for any costs that may arise from the rejection of such
transfer.

( للتحويالت التي تتم إلى جميع الدولIBAN)  يتعي تزويد البنك برقم احلساب املصرفـي الدولي.4
 علمًا بأن عدم االلتزام بذلك قد يؤدي, ومن ضمنها دولة الكويت,(IBAN) املصادقة على إتفاقية
 ولن يكون البنك مسؤوًال عن أية تكاليف قد تترتب على رفض ذلك.إلى رفض طلب التحويل
.التحويل

5.

The Customer is fully responsible for the validity of all transfer data provided to the Bank,
including the beneficiary account number. If the Customer provides the Bank with
erroneous beneficiary’s account number, and the bank has actually executed the
transfer to such account, the Bank shall in no circumstances be held responsible for
such error. The Customer shall submit a written letter to the Bank in an attempt to
recover the transferred amount, knowing that the amount cannot be refunded to the
customer’s account prior obtaining the beneficiary’s written approval by the beneficiary
bank, and receiving a refund to the Gulf Bank account from the beneficiary bank, whereby
the refund will be executed at the refund date exchange rate. The Customer, hereby,
acknowledges that he/she authorizes the Bank to disclose all the data pertinent to the
Customer to correspondent banks concerned with the transfer transaction, and to
provide the banks with any documents/pledges on the Customer’s behalf, that he/she
shall bear legal responsibility arising out of the recovery of the erroneously transferred
amount, either caused by the Customer or due to fraud.

 مبا فـي, يكون العميل مسؤوًال مسؤولية كاملة عن صحة كافة بيانات التحويل التي يزود البنك بها.5
 وقام, وفـي حال قيام العميل بتزويد البنك برقم حساب مستفيد خطأ.ذلك رقم حساب املستفيد
ي حال من األحوال
ّ  فال يكون البنك مسؤوًال بأ,البنك بالفعل بتنفيذ التحويل إلى ذلك احلساب
 ويتعي على العميل أن يتقدم بكتاب خطي إلى البنك حملاولة استرجاع املبلغ.عن ذلك اخلطأ
 علمًا بأنه ال ميكن إعادة قيد املبلغ فـي حساب العميل إال بعد حصول البنك املستفيد على,احملول
 على أن,موافقة الشخص املستفيد كتابيًا وقيد املبلغ فـي حساب بنك اخلليج لدى البنك املستفيد
.يتم قيد املبلغ املسترجع فـي حساب العميل بسعر الصرف السائد فـي تاريخ قيد عملية االسترجاع
ويقّر العميل مبوجب هذا قيامه بتفويض البنك فـي اإلفصاح عن كافة البيانات املتعلقة به إلى
 وتزويد تلك البنوك بأية مستندات أو تعهدات,البنوك املراسلة ذات الصلة بعميلة التحويل
 سواًء,– نيابة ًعن العميل – بتحمله املسؤولية القانونية الناشئة عن استرجاع املبلغ احملول باخلطأ
.كان ذلك اخلطأ بسبب العميل أو بسبب تعرضه لعملية نصب أو احتيال

6.

All transfer instructions must comply with the local and international anti-money
laundering laws and regulations. The remitter hereby agrees to indemnify the Bank
against any direct, indirect, special, incidental, punitive or consequential claims and
damages – including but not limited to – delays in, rejection of transfers, business
interruption, loss of contracts, income or profits as a result of the Bank’s obligation to
comply with such laws and regulations. The customer hereby declares that he/she has
read the terms and conditions of this application and that he/she agrees thereto and
shall act accordingly.

 يجب أن تكون كافة تعليمات التحويل مطابقة للقواني واللوائح احمللية والعاملية املتعلقة مبكافحة.6
 ويوافق مرسل احلوالة – مبوجب هذا – على تعويض البنك عن أية مطالبات.غسيل األموال
على سبيل-  مبا فـي ذلك, أو جزائية, أو عرضية, أو خاصة, أو غير مباشرة,وأضرار مباشرة
, أو الدخل, أو خسارة للعقود, أو انقطاع للعمل,ي تأخير أو رفض للحواالت
ّ املثال ال احلصر – أ
 ويقّر العميل بأنه اطلع على شروط وأحكام.أو األرباح نتيجة اللتزام البنك بتلك القواني واللوائح
. ومبوافقته عليها والتزامه العمل مبوجبها,هذا الطلب املبينة خلفه

7.

The customer undertakes to cooperate fully with such enquiries that the Bank may need
to conduct on its own initiative, or at the request of a correspondent bank, in relation to
any transaction, including supplying all requested information and documentation. In the
absence of full customer cooperation, the Bank reserves the right to delay or reject the
transaction.

 يتعهد العميل بالتعاون بشكل كامل للرد على أية استفسارات يحتاجها البنك سواء مببادرة منه أو.7
 مبا فـي ذلك توفير كافة املعلومات واملستندات,بناًء على طلب بنك مراسل بشأن أية معاملة
 يحتفظ البنك باحلق فـي, وفـي حال غياب التعاون الكامل من قبل العميل.الالزمة لتنفيذ املعاملة
.تأخير أو رفض تنفيذ املعاملة

8.

The Bank reserves the right at its own discretion to intercept any transaction and delay
its execution pending completion of necessary enquiries relating to legal or regulatory
obligations that the Bank is subject to.

 يحتفظ البنك بحقه – وحسب تقديره – فـي وقف أو تأخير تنفيذ أية معاملة حلي استكمال الرد.8
.على االستفسارات الالزمة وفقًا للمتطلبات القانونية أو الرقابية التي يخضع لها البنك

9.

The Bank reserves the right to decline to execute any transaction that would be
inconsistent with such legal and regulatory obligations, and reserves the right to freeze
funds in a transaction where required to do so under legal or regulatory obligations.

 ويحتفظ, يحق للبنك رفض تنفيذ أية معاملة غير متوافقة مع املتطلبات القانونية أو الرقابية.9
.باحلق فـي جتميد مبلغ املعاملة – فـي حال تطلب األمر – مبوجب املتطلبات القانونية أو الرقابية

10. Where a transaction is delayed or declined in any of the above circumstances, the Bank

 لن يكون البنك مسؤوًال عن دفع أية, فـي حال تأخير أو رفض أية معاملة ألحد األسباب املذكورة.10
 ولن يكون البنك مسؤوًال عن أية تعويضات.ي طرف فـي املعاملة
ّ فوائد أو تكاليف أو تعويضات إلى أ
ي
ّ  أو أية أضرار أو تكاليف قانونية أخرى قد يتكبدها أ, أو مرتبطة بالسمعة,عن أضرار مالية
.طرف من أطراف املعاملة

shall not be liable to pay interest to any party for the transaction, and shall not be liable
for any financial, reputational or any other legal damages or costs which might arise to
any of the parties to the transaction.
11. The Bank shall not be liable for any interest, costs or damages to any party to a

transaction where the correspondent bank involved delays or declines to execute a
transaction, or freezes the funds in a transaction in compliance with legal and regulatory
provisions in their country of operation.
12. All general and special terms and conditions applicable at the bank regarding to the

opening of accounts shall apply on the mentioned transaction of this request, without
prejudice to the foregoing conditions.

ي من أطراف املعاملة
ّ  لن يكون البنك مسؤوًال عن دفع أية فوائد أو تكاليف أو تعويضات إلى أ.11
بسبب تأخير أو رفض البنك املراسل تنفيذ املعاملة أو جتميد أرصدتها إعماًال ألية قواني أو
.أحكام رقابية فـي البلد الذي يتم فيه تنفيذ املعاملة
 تسري وتطّبق على املعامالت املذكورة بهذا الطلب كافة الشروط واألحكام اخلاصة والعامة بفتح.12
.احلسابات املعمول بها لدى البنك فيما ال يتعارض مع الشروط سالفة البيان
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Outbound Transfer Commissions for GB Customers
Issuance fee

KD 9

Issuance fee (covered by correspondent bank)

KD 12

Cancellation fee at the request of the customer

KD 5

Issuance confirmation fee

KD 5

 دك9
 دك12
 دك5
 دك5

عمولة التحويل اخلارجي لعمالء بنك اخلليج
رسوم إصدار حتويل خارجي
(رسوم إصدار حتويل خارجي )يتم تغطيته من قبل البنك املراسل
رسوم إلغاء حتويل خارجي بناًء على طلب العميل
رسوم تأكيد على التحويل اخلارجي

